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I redaksjonen er vi takknemlige for et
økende antall henvendelser om å publisere
interessante fagfellevurderte eller popu -
 lærvitenskapelige artikler i Theofi los.
Dette inkluderer også verdifullt materiale
fra flere faglige konferanser og konsulta -
sjoner, med en rekke supplerende bidrag
om samme tema. 
Som en følge av dette, lanserer vi nå

egne supplerende temanummer under
vignetten Theofilos Supplement. Tema -
num rene har gjenkjennelig layout og den
sedvanlige inndelingen i academia og
forum. De inngår derfor, sammen med de
ordinære numrene, i tidsskriftets vanlige
årganger. Dette synliggjøres gjennom
løpende sidenummerering i hver årgang.
For øvrig vil temanumrene fra og med
2016 inngå i vanlig abonnement.
På denne bakgrunn er det med stor

glede at vi kan hilse våre lesere velkomne
til det første Theofilos Supplement. Fokus
i dette nummer er på ”Guds forsyn og det
onde”. Temaet har bred aktualitet for
kristen apologetisk tenkning og praksis.
Dermed er relevansen for Theofilos tyde-
lig understreket. Videre synliggjør det fak -
tum at dette første temanummeret har sitt
utgangspunkt i en dansk teologisk kon-
sultasjon at Theofilos virkelig er blitt et
nordisk tidsskrift.
I denne sammenhengen er det naturlig

å nevne at flere utgaver av Theofilos
Supplement er under planlegging. Først ut
er et temanummer om bibelsyn, med
arbeidstittelen ”Kristus og Skriften” og
med planlagt utgivelse i mars 2015. Dette
er en faglig oppfølging av debatter om
bibelsyn, bibeltolkning og bibelbruk i den
norske kristelige dagspresse det siste året.

Andre aktuelle temaer for kommende
temanumre er ”Gud og den nye fysikken”
og ”tro og fag / tro og yrke”.
Tilbake til denne første utgaven av

Theofilos Supplement. Som en tematisk
inngang velger vi et par utsagn fra to
kjente apologeter som viktige perspektiv-
settere i møte med ”Guds forsyn og det
onde”. 
Det første sitatet er fra den profilerte

indisk-amerikanske evangelisten og for-
fatteren Ravi Zacharias. Han er ikke
minst kjent for sin dype empati i møte
med tvilere, søkere og skeptikere. I dette
utfordrende utsagnet hevder Zacharias at
spørsmålet om det ondes problem faktisk
forutsetter Guds eksistens: 

When you say there is too much
evil in this world you assume there
is good. When you assume there is
good, you assume there is such a
thing as a moral law on the basis of
which to differentiate between
good and evil. But if you assume a
moral law, you must posit a moral
Law Giver, but that's Who you're
trying to disprove and not prove.
Because if there is no moral Law
Giver, there is no moral law. If the -
re is no moral law, there is no good.
If there is no good, there is no evil.
What is your question?1

Det andre sitatet er fra Stefan Gustavs -
son, en ledende nordisk apologet som
skulle være godt kjent for de fleste av våre
lesere. I dette tankevekkende utsagnet
hevder han at det er et asymmetrisk for-
hold mellom Guds allmakt og det onde:

Hvis Gud er allmektig, må han vel
ha noe med det onde å gjøre?
Bibelen beskriver det som et asym-
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metrisk forhold, det vil si et ujevnt
forhold som må forstås fra to sider.
Det onde er alltid skilt fra Guds
vesen, men er alltid underlagt hans
makt.2

Lars Dahle
ansvarlig redaktør
lars.dahle@nla.no

1. Ravi Zacharias: Can Man Live Without God? (Nash ville: Thomas Nelson, 2004), s. 182.
2. Stefan Gustavsson: Kristen med god grunn – om sannhet i en tid fylt av tvil (Oslo: Luther Forlag, 1999), s.
137. 
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I detta nummer…
Den kristna kyrkan och hennes teologer
har i alla tider sökt hålla fast vid Guds
godhet trots allt lidande och ondska som
finns i världen. Frågor om ondskans och
lidandet har formulerats och besvarats på
många olika sätt under den kristna kyr-
kans historia. Men dess relevans är inte
bunden till en tid och plats eftersom den
berör alla aspekter av verkligheten. Ett
sätt att formulera det underliggande pro-
blemet är så här. Om Gud har fullständig
omsorg om skapelsen, traditionellt
uttryckt som Guds försyn (providentia
dei), hur kan då så mycket lidande och
ondska förekomma i världen? 
I detta första Theofilos Supplement

kommer frågan att behandlas ur ett antal
olika perspektiv. Dessa olikheter är på
sätt och vis ett vittne både till frågans
relevans i vår tid och till dess komplexitet.
Eftersom om Gud och det onda behand-
las i en akademisk tidskrift bör det kan-
ske understrykas att ämnet inte endast är
ett akademiskt problem, som bäst löses i
elfenbenspalatsens rum på tryggt avstånd
från lidandet och ondskan. När man läser
artiklarna får man dock en känsla av att
ämnet är angeläget för författarna, att det
inte är en ”rent akademisk” angelägen-
het. Likväl är det intellektuella bearbetan-
det av frågan viktig i vår tid, inte minst
eftersom reflektionen på flera sätt påver-
kar hur vi bemöter vårt eget, andras och
världens lidande. 
De flesta bidragen är skrivna på dans-

ka och de springer ur en debatt i danska
sammanhang. Theofilos står nu värd för
flera av de viktigaste bidragen i den
debatten. Inte för att sätta punkt för
debatten, utan för att driva den vidare på
ett konstruktivt och offentligt sätt. Detta
reflekterar kyrkans och akademins sätt
att bearbeta teologiska problem genom

historien. En central del av Theofilos
vision är att få vara ett forum för detta
gemensamma och många gånger mödo-
samma arbete. Till de danska bidragen
har vi också fogat några andra. Innan jag
går igenom alla bidrag vill jag säga något
om den danska debattens bakgrund.
Debatten utlöstes av en intervju med

Peter Olsen i tidningen Tro och Mission i
maj, 2012 med titeln ”Gud dræbte ved
Bredviks hånd”. Händelserna på Utøya,
sommaren 2011, var och är för nära i tid
för att kunna reduceras till ett rent
abstrakt problem. Intervjun med Olsens
utlöste en våldsam debatt som fördes i
flera kristna dagstidningar. Man kunde
snart skönja tre grundläggande positio-
ner: (1) Gud har inget med tragedin på
Utøya att göra, (2) Gud tillät tragedin på
Utøya och (3) tragedin på Utøya var sam-
tidigt ett verk av en människa och Guds
vilja och försyn.1

På akademisk nivå fortsatte debatten
på DBI/FIH-DK (Dansk Bibel-Institut/
Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Dan -
mark). Där tillsattes en grupp med anled-
ning av den debatt som förts i den kristna
dagspressen med uppgiften att teologiskt
och fackligt bearbeta om positionerna (2)
och (3) föll inom ramen för en luthersk
förståelse av Guds försyn. Frågan accen-
tuerades av det faktum att Peter Olsen
blev anställd på DBI och att Jørgen Sejer -
gaard lämnade DBIs styrelse eftersom
han håller (2) för sant och är öppen för
(3) i någon form. I november 2013 arran-
gerades en konferens (”Guds forsyn og
det onde”) i Köpenhamn. Bidrag från
denna konferens utgör stommen i Theo -
filos första Supplement-nummer, både i
academia och forum. Det bör därför till-
läggas att redaktionen har varit noga med
att finna lämpliga och opartiska granskare
till denna debatt då många i Norden har
haft någon slags kännedom om den danska



debatten.
Först ut i academia är Peter Olsen själv.

Han försvarar den syn som han kommit
att bli associerad med. Olsen går igenom
frågorna utifrån debatten om fri vilja mel-
lan Erasmus och Luther. Luther var, enligt
Olsen, kompatibilist och i detta har Luth -
er medhåll i den kristna traditionen. Sena -
re lutheraner avvek från Luthers upp -
fattning här. Olsen avslutar med några
reflektioner om kompatibilism i den sena-
re filosofiska debatten. 
Jørgen Sejergaards text är både exege-

tisk och dogmhistorisk. Sejergaard foku-
serar på några centrala texter i GT med
speciellt hänseende på det hebreiska ver-
bet kûn. Den dogmhistoriska delen be -
handlar passager från Luther själv till
Johannes Quenstedt! 
Nicolai Winther-Nielsens bidrag är en

exegetisk uppgörelse med ”allverksamhe-
ten” i GT. Flera centrala bibelställen
behandlas, inte minst Faraos förhärdelse.
Winther-Nielsens hävdar att GTs guds-
bild speglar Guds godhet även när de
onda straffas, men aldrig att Gud medver-
kar i onda handlingar. 
Torben Kjaers behandlar sakfrågan i

NT. Han menar att problemet måste ses
eskatologiskt, att Guds rike har brutit in
men ännu inte i sin fullhet. Ett antal tex-
ter behandlas med utgångspunkt i liknel-
sen om vetet och ogräset (Matt. 13: 24-
30, 36-43). Huvudpoängen är att det
onda inte kommer från Gud, utan från
Satan. Också frågan om Jesu död på kor-
set är ett uttryck för Guds ”detaljstyr-
ning” uppkommer men författaren häv-
dar att så inte är fallet. 
I nästa bidrag återvänder vi till GT.

Det är gästredaktören, Jens Bruun Ko -
foed, som argumenterar för att Gud i sin
försyn står bakom allt som händer i värl-
den, även på detaljnivå, men att Gud all-
tid använder det onda utifrån goda avsik-

ter. Kofoed söker till sist visa att Gud går
in och delar lidandet, ställer sig på den
lidandes sida, för att bekämpa det onda
inifrån.
Børge Haahr Andersen tar upp vår

fråga ur en praktisk-teologisk synvinkel
med avstamp i Den danska psalmboken
som varit en rik källa i själavård och för-
kunnelse i den danska lutherdomen.
Andersen menar att Den danska psalm-
boken är unik i förhållande till andra
skan dinaviska sångtraditioner i sin beto-
ning på försynen. Avslutningsvis föreslås
det sätt genom vilka försynen kan bli en
mer integrerad del av förkunnelsen i be -
gravningssammanhang.
Nicolai Techow driver ett bibelteolo-

giskt resonemang om att de nytestament-
liga texterna ger uttryck för en samman-
hängande förståelse av försynen som
”maximalistisk, kompatibilistisk och
assy metrisk”. Gud detaljstyr allt, också
vad angår det onda men att människor
som handlar ont själva är ansvariga för
sina handlingar. Denna tes underbyggs av
argument från Kristi kors, historieförstå-
elsen och skapelseteologin. 
I tillägg till Peter Olsens bidrag har vi

två ytterligare religionsfilosofiska bidrag.
Sebastian Rehnman vid Stavangers uni-
versitet, ifrågasätter förutsättning för den
relativt vedertagna problemformulering
om Gud och det onda som han menar fel-
aktigt tillskrivits David Hume. Den
veder tagna formuleringen antar att Gud
måste kunna tillskrivas moraliska attribut
på samma sätt som mänskliga moraliska
agenter. Detta, argumenterar Rehnman,
är ett misstag. 
Atle Søvik og Asle Eikrem, båda vid

MF, Oslo, bemöter ett argument från filo-
sofen John Schellenberg som går ut på att
om det finns en god och allsmäktig Gud
skulle en sådan Gud väntat med att skapa
fria människor tills senare i den mänskli-

167

Theofilos Supplement vol. 6 nr. 2 2014



ga evolutionen. Författarnas försvar und-
viker Schellenbergs kritik och bygger inte
på värdet av fria agenter utan det (högre)
värdet att universum initialt är oberoende
och icke determinerat. Utifrån en sådan
förståelse av universum är det inte oför-
nuftigt att tro att Gud skulle skapa fria
människor från början.
forum-delen inleds av en teolog som är

känd för flera i Norden, Leif Andersen,
vars bok, Gud varför sover du? är över-
satt till alla nordiska språk. Andersen har
varit aktiv i den danska debatten och
hans text ger flera värdefulla perspektiv
på frågan. Genomgående manar han oss
att hålla samman det existentiella och det
teologiska. Han argumenterar för att
Guds allmakt varken skall förstås ”dua -
listiskt” eller ”monistiskt” utan ”dyna-
miskt”. Således är det genom en ”drama-
tik” som Gud demonstrerar sin makt från
skapelse, till korset till segern. Hand i hand
med Andersens text går Markus Hector
insiktsfulla reflektioner om det Gud och
det onda kan komma till uttryck i predi-
kan och själavården. Precis som Ander -
sen, betonar Hector att det är förtröstan
på Guds kärlek i Kristus som gör att vi
inte skall ge upp hoppet mitt i lidandet.
Hector själv är predikant inom ELM och
anställd vid kristna föreningen Filippi,
Lund.

I september arrangerade föreningen
apologia en av sina konferenser. Den
gången var Paul Copan huvudtalare, pro-
fessor i filosofi och etik vid Palm Beach
Atlantic University. Copan är känd som
en engagerad apologet och religionsfilo-
sof. Under senare tid har hans fokus legat
på olika etiska problem i GT. Hans arti-
kel ”Is Yahweh a Moral Monster?” har
lästs och diskuterats i olika sammanhang.1

I detta nummer har vi fått rätten att
reproducera en senare text ”Does the
Bible Condone Genocide?”2 som Copan
skrev tillsammans med filosofikollegan
Matthew Flannagan. Redaktionen tackar
författarna och förlaget för detta. På ett
passande sätt avrundar Copans och Flan -
nagans text detta omfattande Supple -
ment-nummer.
Ja, allra sist har redaktionen också satt

samman en bibliografi för vidare läsning
i ämnet som bygger på förslag från förfat-
tarna i numret.

Tolle lege!

Stefan Lindholm
Redaktör

red@theofilos.nu
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1. Finns att läsa på: http://www.epsociety.org/library/ articles.asp?pid=45.
2. Tidigare publicerad i Steven B. Cowan och Terry L. Wilder red., In Defence of the Bible: A Compre hen sive
Apologetic for the Authority of Scripture (Nash ville: Broadman & Holman Publishing Group, 2013), 297-334. 
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Reformationen blev foregrebet af
en række personer, som kritisere-
de Den romersk-katolske Kirkes

lære og praksis. Adskillige af disse perso-
ner gik det ganske ilde.1 Italien havde Gi -
ro lamo Savonarola (1452-98). Han hæv -
de de at få åbenbaringer fra Gud om en
stor og snarlig reform af kirkens mange
misbrug. Han blev hængt og derefter
brændt som kætter i Firenze. Böhmen
hav de Jan Hus (1369-1415). Han fik frit
lejde til at forklare sig for det kirkelige
koncilium i Konstanz. Men da han mødte
op, blev han anholdt og d.6. juli 1415
brændt som kætter. England havde John
Wycliffe (ca.1320-84). Han oversatte Bi -
be len til engelsk, og han afveg fra Ro mer -
kirkens lære bl.a. i spørgsmålet om præ-
destination. Derfor blev han kættererklæ-

ret og måtte fratræde sit professorat i
Oxford. Han døde, inden kirken kunne
gøre mere ved ham. Men liget blev gravet
op og brændt, for brændes, dét skulle
han.

På koncilet i Konstanz blev Wycliffe
igen kættererklæret. På dets 8. samling
d.4. maj 1415 – mens Jan Hus sad inde-
spærret samme sted, og to måneder før
kætterbålet tog livet af ham – fordømte
koncilet denne sætning af Wycliffe:
”Alting sker med absolut nødvendig-
hed!”2

Luther og Melanchthon indtil 1521
Den 31. oktober 1517 offentliggjorde
Martin Luther (1483-1546) i Wittenberg
sine 95 teser mod afladshandlen. I juni
1519 disputerede han i Leipzig med en af
de førende romersk-katolske kontrovers-

academia

”Alting sker med absolut 
nødvendighed!”

Om kontingens, concursus og kompatibilisme

Peter Olsen
Fjellhaug International University College, Copenhagen

po@dbi.edu 

Artiklen gennemgår de opfattelser af begrebet nødvendighed, som lå
til grund for striden mellem Erasmus og Luther. Artiklen viser, hvor-
dan samme uenighed bredte sig blandt de lutherske lige efter Luthers
død, men også, at Konkordieformlen fastholdt Luthers sondringer og
afviste, at der skulle være tale om stoicisme eller manikæisme. Luther
var, hvad vi i dag kalder kompatibilist eller blød determinist.

Nøgletermer: Kompatibilisme, synergisme, determinisme, trælbunden
vilje, kontingens, nødvendighed.
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teologer, Johann Eck (1486-1543), som
beskyldte ham for at være husit. Luther
bekræftede, at Jan Hus havde haft ret i
mange ting, og at det var en stor fejl at
brænde ham som kætter. Med i Leipzig
var den nye, unge professor ved universi-
tetet i Wittenberg, Philip Melanchthon
(1497-1560). Efter mødet i Leipzig fik
Eck sæde i den kætterdomstol, som skulle
behandle Luthers sag. I 1520 blev Lu th er
truet med bandlysning af kirken – effek-
tueret i januar 1521. Han svarede dels
med at brænde bandtrusselsbullen offent-
ligt og dels ved at formulere sit svar i en
række sætninger, som han vidste, at hans
modstandere havde problemer med. Bl.a.
citerede han Wycliffe med tilslutning:
”Alting sker med absolut nødvendig-
hed!” Og Luther tilføjede: ”Gud virker
endog de onde gerninger i de ugudelige.”3

I april 1521 mødte Luther op på rigs-
dagen i Worms, hvor man bl.a. skulle dis-
kutere hans lære. Trods sit kætterstempel
fik han frit lejde. Flere mindede ham om
situationen i Konstanz 106 år tidligere.
Men Luther ville ikke lade sig kyse, så
han kørte til Worms sammen med sin ven
og kollega, professor Nicolaus von Ams -
dorf (1483-1565). Denne gang blev det
frie lejde overholdt, men resten af livet
var Luthers bevægelsesfrihed alvorligt
begrænset. Derfor kunne han ikke deltage
i de drøftelser med romersk-katolske teo-
loger, som blev ført fra 1530 og frem.
Dem måtte især Melanchthon tage sig af.
24 år gammel udgav Philip Melanch -

thon i 1521 det, der med flere revisioner
kom til at stå som hans hovedværk, Loci
communes rerum theologicarum, som er
en troslære baseret på hans forelæsninger
over Romerbrevet på universitetet i
Wittenberg. Melanchthon indledte bogen
med et kapitel om den frie vilje.4

Menneskets indre liv kan kort forkla-
res som bestående af to forskellige dele,

skrev han: 1. Menneskets erkendelsesev-
ne (lat. vis cognoscendi) eller forstand
(ratio) og 2. menneskets drift (affectum)
eller tilbøjelighed (appetitum), som vi
også kalder viljen (voluntas). Når
Melanchthon identificerer viljen med
drift og tilbøjelighed, er det klart, at han
tænker på et ret dybtliggende lag i sjæle-
livet. Det er ikke den overfladiske evne til
at foretage konkrete valg, han har i tanke.
Den hedder arbitrium på latin. Derimod
tænker han på den dybe drift og tilbøje-
lighed, der styrer hverdagens mange valg.5

Forholdet mellem disse to dele i men-
nesket er, fortsætter Melanchthon, at
erkendelsen tjener viljen (lat. cognitio ser-
vit voluntati).6 Det dybere lag i sjælelivet
styrer de øvre lag. Erkendelsen bevæger
sig altså derhen, hvor driften eller tilbøje-
ligheden fører den. Melanchthon forkla-
rer os dette allerede i bogens første kapi-
tel, fordi det så vil være lettere sidenhen at
forklare lov og evangelium (kap.1,15).
Nu er det sådan, at menneskets egentlige
synd sidder i driften; altså i sjælelivets
dybere lag (1,17), og dette dybe lag i sjæ-
len kan fornuften ikke kontrollere.
Tvært imod drives vi i den retning, som
driften i forvejen er indstillet på. Hvis
nogen spørger, om mennesket har en fri
vilje, må svaret derfor være: ”Fordi alt
det, der sker, sker med nødvendighed efter
den guddommelige forudbestemmelse, er
der ikke tale om nogen viljesfrihed.”7 Alt
dette skal vi sørge for at forklare ung-
dommen, siger han (1,35).
Melanchthon giver en række bibelcita-

ter som bevis: ”Fra ham og ved ham og til
ham er alle ting” (Rom 11,36). ”Han
gennemfører alt efter sin viljes forsæt” (Ef
1,11). ”Sælges ikke to spurve for en skil-
ling? Og ikke én af dem falder til jorden
uden… jeres fader” (Matt 10,29). ”Alt
skabte Herren til dets formål, også den
uretfærdige til ulykkens dag” (Ordsp
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16,4) m.fl. Han slutter af med talen om
forudbestemmelse i Rom 9 og 11 (1,20-
26). Melanchthon konkluderer på disse
bibelvers: ”Skriften lærer, at alting sker
med nødvendighed.”8

På trods af denne meget stærke tale om
nødvendighed og forudbestemmelse kan
Melanchthon alligevel sige, at viljen har
en vis frihed i ydre spørgsmål. De ind re
affekter er derimod ikke i vores magt.9 Det
dybere lag i sjælen, som Bibelen kalder
hjertet (1,46), er bundet i synd. ”En kris-
ten erkender, at der er intet, han er så lidt
herre over, som sit eget hjerte” (1,65).
Men det forhindrer ikke, at vi inden for
rammerne af denne synd kan vælge snart
at bevæge os til højre og snart til venstre.
Vi har nemlig en vis frihed i det ydre.
Til gengæld forklarer Melanchthon

ikke, hvordan forholdet er mellem synden
og Guds forudbestemmelse som de to
fak torer, der trælbinder viljen. Hvordan
kan vi have en vis frihed, hvis alt sker
med nødvendighed? Martin Luther tager
fire år senere dette spørgsmål op i sin bog
Om den trælbundne Vilje. Det ser vi på
om lidt. Foreløbig skal bare nævnes, at
Luther indleder dette værk med en lov-
prisning af Melanchthons Loci: ”Den bur -
de efter min mening ikke bare være
udødelig, men også optages i den kirkeli-
ge kanon.”10

Romersk-katolsk modreaktion
Efter bandlysningen af Luther benyttede
biskoppen i Rochester, John Kardinal
Fish er (ca.1459-1535), anledningen til
sammen med kong Henry 8. at lægge af -
stand til John Wycliffes ”manikæiske”
sæt ning, som de kaldte den: ”Alting sker
med absolut nødvendighed!”11 Kardinal
Fisher var enig i behovet for reform af
visse misbrug i kirken. Men han var ikke
enig i den radikale kritik af romersk-
katolsk teologi. Wycliffes, Luthers og Me -

lanchthons lære om mennesket ender i
manikæisme, mente Fisher.
Manikæismen er en persisk religion,

stiftet af Mani (ca.216-76). Den hævder
et ondt og et godt guddommeligt princip
(Mørket og Lyset), der er lige evige og lige
stærke. Spændingen mellem godt og ondt
og mellem liv og død i denne verden af -
slører den stadige kamp mellem disse to
guddommelige principper. Det fysiske
skaberværk skyldes det onde og mørke
princip. Menneskenes sjæle er til gengæld
lysdele, der holdes fanget af vore fysiske
legemer. Frelse består i, at disse lysdele
slipper væk fra den materielle verden, så
de kan vende tilbage til Lyset.12

Det skulle vist være klart, at hverken
Wycliffe, Luther eller Melanchthon var
manikæere. Reformatorerne hævdede kun
én evig og god guddom, og de mente
ikke, at det fysiske skaberværk var ondt i
sig selv, uafhængigt af synden.
Af sine romersk-katolske modstandere

blev Luther desuden beskyldt for stoicis-
me. Da denne anklage blev bragt på bane
igen nogle år senere, forklarede ikke
mindst lederen af reformationen i
Regens burg, Nikolaus Gallus (1516-70),
hvorfor Luther og hans disciple ikke var
stoikere: Stoicismen opererer ikke med en
personlig skabergud og lader derfor natu-
ren være alene om at pålægge alting nød-
vendighed.13 Denne filosofiske determi-
nisme, eller rettere hård determinisme,
vender vi tilbage til sidst i artiklen.
Den hollandske humanist, Desiderius

Erasmus (1466-1536), var også enig i
mange af de foreslåede idéer til reform af
kirken. Men han mente ligesom Fisher, at
den beskrevne antropologi var for nega-
tiv. I 1524 skrev Erasmus et kampskrift
kaldet Om den frie Vilje. Hans egentlige
front i dette skrift var Wycliffes, Luthers
og Melanchthons påstand: ”Alting sker
med absolut nødvendighed!” Erken del -
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sen af dette sigte med Erasmus’ bog har
ikke altid ligget til grund for senere dis-
kussioner af Erasmus’ og Luthers kon-
frontation. Professor i systematisk teologi
i Heidelberg og Osnabrück, Horst Georg
Pöhlmann (f.1933), skriver: ”Det er ofte
blevet overset, at Erasmus’ stridsskrift De
libero arbitrio (1524) særligt er rettet
mod denne deterministiske tese.”14

Erasmus skriver: Wycliffes lære, som
Luther istemmer, medfører, at vi mennes-
ker bare er redskaber i Guds hånd, hvor-
med Han udfører gode og onde ting. Alt
sker af ren nødvendighed. Erasmus cite-
rer Luthers Assertio omnium articulorum,
hvori Luther citerer Wycliffe.15 Erasmus
minder om, at hele den kristne verden for
længst har afvist denne ”manikæismens
lære”, som han kalder den (1b,2).16 Han
forklarer Guds forudviden ved at minde
om, at vi jo også kan forudsige den næste
solformørkelse (3a,5).17 Når Gud på for-
hånd ved, hvad der skal ske, og når Guds
forudviden er ufejlbarlig, kan man selv-
følgelig godt sige, at fremtiden indtræffer
med nødvendighed. Men skal vi endelig
bruge dette udtryk, må vi, mener Eras -
mus, skelne som skolastikerne mellem en
betinget og en ubetinget nødvendighed.
”Ikke enhver form for nødvendighed ude-
lukker den frie vilje”, mener han (3a,9-
10).18 Judas forrådte ikke Jesus, fordi Gud
forudså det. Men Gud forudså det, fordi
Judas forrådte Jesus. Judas’ vilje var nem-
lig fri, og med fri vilje forstår Erasmus
dette: Den menneskelige vilje har en evne
til at tilslutte sig eller vende sig fra den
evige salighed (1b,10).19 Det naturlige,
ikke-troende menneskes vilje er fri i den
forstand, at det kan beslutte sig for at
afvise eller modtage frelsen. Hvis det ikke
forholdt sig sådan, kunne Gud heller ikke
holde mennesket ansvarligt. Så bliver Gud 
i sidste ende ansvarlig for det onde. For
Erasmus er forholdet mellem Guds og

men neskets indsats et spørgsmål om pro-
center: Gud gør noget, og mennesket gør
noget. Pelagius tilskrev mennesket for
me get, siger Erasmus. Luther tilskriver men -
nesket for lidt. Vi må finde en bedre ba -
lan ce. Men at balancere mellem Pelagius
og Luther er som at sejle mellem Scylla og
Charybdis, fortsætter Erasmus (4,16).20

Erasmus var humanist. Han kæmpede
for det frie og stærke menneske. Derfor
var det afgørende for ham, at fornuften
og dens erkendelsesevne skulle tilkendes
en langt større plads og værdi end hos
Luther og Melanchthon. Otto Schu mach -
er skriver i forordet til sin tyske over sæt -
telse af Erasmus’ bog: ”Hoved anliggendet
i dette kampskrift er forsøget på at for -
svare fornuftens adkomst også i tros -
spørgsmål.”21 Dette hænger nøje sam men
med Erasmus’ forståelse af, hvad frihed
er. Professor emeritus i Lund, Bengt
Hägg lund (f.1920), skriver: ”For Eras mus
består friheden i den menneskelige viljes
autonomi også i frelsens sager, også i mø -
det med Gud.”21 Hvis mennesket skal
være frit, må Gud så at sige trække sig til-
bage og skabe et frirum, et vakuum.
Store dele af Erasmus’ skrift er i øvrigt

direkte afhængigt af Fishers (og Hen rys)
bog. Allerede før udgivelsen i september
1524 sendte Erasmus da også et eksem -
plar af sin egen bog til den engelske
konge.23

Thomas Aquinas om necessitas
Erasmus er mildest talt ikke glad for den
sætning, at alting sker med nødvendig-
hed. Men skal vi endelig tale om nødven-
dighed, bør vi gøre det på samme måde
som skolastikerne, mener han. Så lad os
da se på, hvordan den romersk-katolske
normteolog frem for nogen, Doctor
Ange licus, Thomas Aquinas (1225-74),
bruger begrebet nødvendighed.
Han siger i sit aldrig færdiggjorte
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hoved værk, Summa Theologica, at der er
to forskellige former for nødvendighed,
som vi må lære at skelne skarpt mellem.
For det første er der den absolutte nød-
vendighed (lat. necessitas absoluta). Gud
er til med absolut og tvingende nødven-
dighed. At Gud er god, hører til selve
Hans væsen, og er derfor også givet med
absolut nødvendighed. Det kan ikke være
anderledes, end at Gud findes, og at Gud
er god.24 Det er desuden et nødvendigt
træk ved Guds væsen, at Han er alviden-
de. At Gud ved, hvad der vil ske i fremti-
den, er derfor belagt med nødvendighed.
Hvad Gud ved om fremtiden, er ikke
under lagt samme nødvendighed. For det
andet er der nemlig den betingede nød-
vendighed (lat. necessitas conditionalis).
Fordi Gud vil, at vi mennesker skal fin-
des, er vi til med nødvendighed. Men vi
ejer ikke vores væren (lat. esse) i os selv.
Den har vi fra Gud. Vi findes, fordi Han
vil det. Vi er altså til med betinget nød-
vendighed.25 Noget lignende gælder frem-
tiden. Fordi Gud har set den – eller tidløst
i ét nu overskuer alt det, der for os at se
ligger i fremtiden – vil det, der for os er
fremtidigt, med nødvendighed blive til.
Men igen er der tale om betinget nødven-
dighed. Gud ser verdenshistorien ligesom
fra et højdedrag, siger Thomas. Gud ser
historien, fordi den er der. Den er der
ikke, fordi Gud ser den.26

De øvrige skolastikere var enige i den -
ne sondring mellem to former for nød-
vendighed, men de brugte en række for -
skellige begreber om dem. Ofte blev
necessitas consequentis brugt om det, der
oven for hedder necessitas absoluta, mens
necessitas consequentiae blev brugt om
necessitas conditionalis.27 Men pointen er
under alle omstændigheder, at skabervær-
ket og alt det, som skaberværket foreta-
ger sig, er belagt med kontingens. Det er
betinget. Det kunne være anderledes. Det

er ifølge skolastikerne udtryk for en mis-
forståelse, hvis man siger, at alting sker
med absolut nødvendighed. Det er beret-
tiget at sige, at alting sker med nødven-
dighed. Man skal bare huske at tilføje, at
det meste sker med betinget nødvendig-
hed, hævder altså skolastikerne.
Om Judas siger Thomas Aquinas der-

for: Fordi Gud på forhånd vidste, at
Judas ville forråde Jesus, måtte Judas med
nødvendighed forråde Jesus. Men Judas
havde en fri vilje, så Guds forudviden
tvang ham ikke til at gøre, hvad han gjor-
de. Da Judas forrådte Jesus, kunne han
have handlet anderledes. Men hvis han
havde handlet anderledes, ville Gud fra
evighed også have vidst det. Gud så på
forhånd, hvad Judas gjorde. Hverken
Guds vilje eller Guds forudviden bevirke-
de det, som Judas gjorde. Derfor bærer
Judas selv ansvaret.28

Luther: Om den trælbundne Vilje
Sidst på året 1525 kom Luthers svar på
Erasmus’ kampskrift. Allerede titlen afslø-
rer, i hvilken retning det gik.29 Dispo si tio -
nen er i øvrigt givet med Erasmus’ skrift,
idet Luther følger både argumenter og
bibelhenvisninger, som han dog forklarer
på en ganske anden måde end sin mod-
part. Ikke mindst fastholder og forklarer
han den sætning, der var faldet Fisher og
Erasmus så meget for brystet: ”Alting
sker med nødvendighed.”30 Luther siger:
”Guds forudviden er ikke betinget. Han
både beslutter og bevirker alting med sin
uforanderlige, evige og ufejlbarlige vilje.
Her har vi det lyn, der fuldstændigt slår
den frie vilje til jorden og ødelægger
den… Fra dette følger uomgængeligt: Alt,
hvad vi gør, og alt, hvad der sker – om det
så synes os at ske foranderligt og betinget
– sker ikke desto mindre med nødvendig-
hed og uforanderligt, hvis vi betragter det
fra synsvinklen Guds vilje. Guds vilje er
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nemlig virksom og kan ikke hindres, fordi
den er selve kraften i Guds eget væsen.”31

Senere antyder Luther, hvordan Gud vir-
ker i det skabte: ”Når det altså er Gud,
der bevæger og bevirker alle ting, er det
nødvendigvis også Ham, der bevæger og
bevirker ting i Satan og i den ugudelige.
Men Han virker i dem, som de er, og som
Han forefinder dem.”32 Gud virker nor-
malt i overensstemmelse med det skabtes
egen natur. At Gud virker alt i alle, inde-
bærer derfor ikke en tilsidesættelse af
eller et overgreb på det skabte. Sidst i
bogen gentager Luther denne væsentlige
pointe: ”Ånden virker alt i alle, selv i de
ugudelige.”33

Luthers begrundelse er skabelsesteolo-
gisk. Alt det skabte er radikalt afhængigt
af Gud. I hvert nyt øjeblik har det sin
væren fra Gud.34 Skaberværket er i Gud
(Acta 17,28), som bærer alt med sit mæg-
tige ord (Hebr 1,3). Det er Guds Ord og
Guds aktive nærvær, der bevirker og altid
har bevirket ikke bare alle de ting, men
også alle de bevægelser og forandringer,
som skaberværket til stadighed kendeteg-
nes af. Fordi Han er Skaberen, virker Gud
alt, hvad der sker.35

Luthers skabelsesteologi indebærer
pan kausalitet. Det kommer frem gang på
gang især i hans forelæsninger over Det
gamle Testamente.36 Et oplagt sted at be -
gyn de er med forelæsningerne over Gen
1-2 i 1536. Luther siger, at Gud på den
første skabelsesdag sendte sit Ord ud, og
at det fortsat er dette oprindelige skaber -
ord, der løber derude og skaber mennes-
ker, dyr, planter og begivenheder.37 Ska ber -
 ordet er samtidig skaberkraften ikke bare
i alt det, der findes, men også i alt det, der
sker.
I sine forelæsninger over Jonas’ Bog i

1526 siger Luther: Som Gud har skabt
alle ting, styrer Han fortsat alle ting, så de
må gøre, hvad Han vil (WA 19,219f;

231f). Dette gælder stormen (Jon 1,4), fis-
ken (2,1) og selv sømændenes lodkast-
ning (1,7). Sådan er det altid. Luther cite-
rer Ordsp 16,33: ”I kappefolden rystes
loddet, men afgørelsen kommer altid fra
Herren.” Den erkendelse skal ikke
misbruges, advarer Luther, så vi bare spil-
ler terninger i stedet for at tænke os om.
Det ville være at friste Gud. Men en kris-
ten tror ikke på tilfældigheder, for alt,
hvad der møder os, kommer fra Gud.
Dette gælder endog afgørelsen i et lotteri
(WA 19,213f).
Bengt Hägglund konkluderer på dette:

”Skapelsetanken innebär, att Gud verkar
allt i alla, ock at den mänskliga aktivite-
ten, liksom allt skeende, är innesluten i
detta verkande, liksom människan eljest
för hela sin existens är beroende av Gud.
Häri ligger ett argument emot den ’fria
viljan’ … Skapelsetanken är på detta sätt
bestämmande för hela Luthers teologiska
åskådning.”38

I De servo arbitrio forholder Luther sig
også til skolastikernes sondring mellem to
forskellige former for nødvendighed.
Sofis terne, som Luther kalder de skolas-
tiske teologer, prøver bare at undgå kon-
sekvenserne af Guds almagt og allesteds-
nærvær. De fortæller os, at alt skabt er
kontingent. Derfor er alt, hvad skaber-
værket er og gør også kontingent. Kun
Gud har necessitas absoluta, siger de.
Men Luther svarer: Dermed har skolasti-
kerne bare fortalt os, at skaberværket
ikke er Gud. Og det vidste vi i forvejen
(WA 18,617).
Trods sin afvisning af ’sofisternes’

necessitas conditionalis seu consequentiae
skelner også Luther mellem to former for
nødvendighed; nemlig ”tvangens nødven-
dighed” (necessitas coactionis) og ”ufor -
an derlighedens nødvendighed” (necessi-
tas immutabilitatis). Den første nødven-
dighed er der tale om, når en tyv bliver
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slæbt i fængsel mod sin vilje. Han går nok
på sine ben, men ikke frivilligt. Den
anden nødvendighed er der tale om, når
vi rækker ud efter det, som vi inderst inde
selv vil (WA 18,634f). Vi kan ikke lade
være med at ville det, som vi vil. Vort valg
(lat. arbitrium) er styret eller trælbundet
af det, som Melanchthon kalder drift
(affectum), tilbøjelighed (appetitum) og
vilje (voluntas). Vi vælger nok frivilligt,
men det er en trælbunden frihed. Vort
eget indre binder vore valg.
Den almægtige Skaber virker indefra

og i overensstemmelse med det, som Han
forefinder i os, siger Luther. Derfor virker
Gud også ondt gennem Satan og de ugu-
delige (WA 18,709). Men den onde kvali-
tet findes i dem i forvejen. Den leverer
Gud ikke. Når Gud forhærder Farao eller
Esau (Ex 4ff og Rom 9), bekræfter og
bestyrker Han dem bare i det, som de er i
forvejen. Gud virker ikke det onde ”fra
nyt af”, som Luther siger (lat. de novo;
WA 18,710). Men bare fordi vi er onde,
kan Gud da ikke lade være med at være
den allestedsnærværende og almægtige
skaberkraft i alt det skabte. Så skulle Han
holde op med at være Gud, og det kan vi
ikke forlange af Ham, siger Luther. Hvor
det onde så oprindelig kom fra, giver Bi -
belen os ikke noget svar på. Gud har kun
åbenbaret så og så meget. Bl.a. har Han
åbenbaret, at det faktisk er Hans hånd og
vilje, der virker alle ting. Men Han har
ikke åbenbaret, hvorfor Han ofte gør
ting, der er i modstrid med Hans åbenba-
rede vilje. Det er derfor et mysterium for
vores tanke. Luther tilføjer: ”Det er ikke
op til os at stille disse spørgsmål. I stedet
skal vi tilbede dette mysterium.”39

Men Luther var ikke okkasionalist.
Han mente, at der var sammenhæng mel-
lem årsag og virkning i skaberværket.
Således har et menneske virkelig indfly -
del se på sine omgivelser. Mennesket er ikke

bare Guds viljesløse instrument, men
også årsag til mange ting. Alligevel er
Gud prima causa til det, som mennesket
samtidig er secunda causa til.
Luther udfolder dette i sin gennem-

gang af Sl 127 fra 1532. Her siger salmis-
ten: ”Hvis ikke Herren bygger huset,
arbejder bygmestrene forgæves” (v.1).
Luther forklarer, at Gud ikke bare var
causa efficiens ved den oprindelige ska-
belse. Dette er Gud fortsat. Når vi styrer
samfund og husholdning (lat. Politia et
Oeconomia), er det egentlig Gud, der sty-
rer disse ting ved hjælp af os. Vi er Guds
instrumenter (lat. instrumentalis causa).40

Herren bygger huset med bygmestrene
som sine redskaber. Når noget lykkes for
os, er det Guds gave. Når noget ikke lyk-
kes for os, er også dét Guds vilje. Dette
forklarer Luther videre, idet han anven-
der udtrykkene prima causa og secunda
causa. Han siger til Gud: ”Du er jo den
første årsag, jeg er den anden årsag (eller
den sekundære årsag), du er skaberen, der
virker alle ting, jeg er blot redskabet.”41

For en overfladisk læsning siger Luther
hér, at forholdet mellem Gud og et men-
neske i enhver forstand er det samme som
mellem en håndværker og en økse. Men
det er ikke sådan, Luther vil forstås. Vi
mennesker er cooperatores Dei, og selv
om vi er secunda causa, så er vi dog causa
til det, som vi foretager os. Derfor har vi
både reel indflydelse og ansvar. Guds for-
hold til de redskaber, som Han benytter,
er radikalt anderledes end håndværkerens
forhold til sin økse.
Dette bliver måske tydeligere, hvis vi

inddrager, hvad Luther siger om Guds
masker (lat. larvae Dei). I en prædiken
over Matt 4 siger han: ”Alle skabninger
er Guds masker og tilhylninger.”42 Guds
larvae er Hans modus operandi. De er
må den, hvorpå Gud virker alle ting. I for -
klaringen til det første bud i Den store
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Katekismus siger Luther: ”Alle skabning-
er er kun de hænder, kanaler og midler,
hvorved Gud giver os alle ting.”43 Dette
gælder både velsignelse og tugt. Luther
forstår tyrkernes angreb på Europa i
1529-30, på samme måde som GT fors-
tår assyrernes angreb på Israel. Gennem
Esajas kalder Gud Assyrien ”min vredes
kæp” (Es 10,5). Tilsvarende: Da tyrkerne
belejrede Wien, brugte Gud ikke bare
denne begivenhed til providentielle for-
mål. Luther siger om den tyrkiske soldat,
at ”han er Guds kæp og Djævelens tje-
ner.”44 Gud tugter og kalder på Europa
med tyrkerne som redskab. Luther siger,
at verdenshistorien ikke er noget som
helst andet end Guds gerning, hvormed
Han forkynder dom og nåde for os. Dette
gør Gud lige så klart i historien, som Han
gør i Bibelen.45

Alligevel er mennesker og djævle invol-
veret med egen vilje og forstand i alt det,
som Gud bruger dem til. Derfor har de
også ansvar for, hvad de gør. Ifølge Es
10,15 oplever assyrerne det selv sådan, at
de frit og af egen vilje overfalder Israel.
Derfor bliver de hovmodige, og derfor vil
Gud straffe dem. Men det gælder også
modsat: Når forældre giver deres børn
mad og tøj, er det Gud, der som prima
causa bruger dem som secundae causae til
at give børnene, hvad de har behov for.
Luther mener ikke bare, at Gud befaler
forældre at sørge for deres børn, og at
det te er måden, hvorpå Gud sørger for mad
og tøj. Derimod gennemtrænger Gud sit
skaberværk, også menneskene, så alt, hvad
skaberværket gør, er noget, Gud gør gen-
nem skaberværket. Selv om Guds almagt
og allestedsnærvær bevirker alle ting,
sådan at alting sker med nødvendighed,
forhindrer dette ikke, at mennesker og
djævle er ansvarlige for, hvad de gør.
Handlingernes onde eller gode kvalitet
kommer nemlig inde fra dem selv. Det er

altså ikke kun Gud, der gør det, som jeg
gør. Det er i høj grad mig selv, der gør det.
Gud er ifølge Luther nok ansvarlig for alt
i hele skaberværket, fordi Hans almagt og
vilje står bag alt, hvad der sker. Men jeg
er moralsk ansvarlig for det, som jeg gør.
Et menneskes reelle indflydelse på sine

valg er for Luther kompatibel med Guds
forudbestemmelse og detailstyring af dis -
se valg! I dag oplever mange nok dette
kontraintuitivt. Det gjorde Fisher og Eras -
mus tydeligvis også. Men vi er nødt til at
acceptere denne tanke, hvis vi skal forstå
Martin Luthers lære om Guds forsyn.
Man bemærker i øvrigt, at Luther i

1525 ikke som i 1521 siger, at alting sker
med absolut nødvendighed. Han siger
’kun’, at alting sker med nødvendighed,
og at det er Gud, der virker alt det, der
sker. Når Luther undlader begrebet abso-
lut, er det vel for ikke at give det indtryk,
at Guds magt og vilje udsætter os for
tvang.
Som vort konkrete valg (arbitrium) er

bestemt af vores indre drift (voluntas),
uden at vi af den grund er underlagt
tvang, så vi skulle blive ansvarsfrie, sådan
driver også Gud vore handlinger frem
med den nødvendighed, der betinges af
vores egen indre drift. Heller ikke Guds
almagt, allestedsnærvær og alvirksomhed
underlægger os en tvang, der skulle fri-
kende os for moralsk ansvar. Hvad vi gør,
gør vi med uforanderlighedens nødven-
dighed (necessitas immutabilitatis), fordi
vi selv vil. Derfor bevarer vi ansvaret for
det, som vi gør.
Under sine forelæsninger over Genesis

i begyndelsen af 1540’erne stopper
Luther pludselig op midt i kap.26 og min-
der om, hvad han ofte har forklaret: Gud
har nok åbenbaret, at Han står bag alle
ting. Men ofte forklarer Gud os ikke,
hvor for Han gør dette eller hint. Det hø -
rer til den skjulte Gud (Deus abscondi-
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tus), som vi hverken kan eller skal udfors-
ke. Vi skal holde os til den åbenbarede
Gud (Deus revelatus), som vi møder i
Kristus. Gør vi det, er vi Guds børn og
frelst fra dommen (WA 43,459; 463).
At Luther ’ofte’ har forklaret dette,

bekræftes, hvis vi f.eks. går ni kapitler til-
bage. I Gen 17,10 hører vi om pagtsteg-
net: ”Alle af mandkøn hos jer skal om skæ -
res.” Luther kommenterer: Vi får at vide,
at det skal være sådan, men ikke, hvorfor
Gud vil netop dette. Det sidstnævnte til-
hører den skjulte Gud, som vi ikke kan og
skal udforske. Det var Lucifers oprindeli-
ge synd, at han ville vide mere om den
ukendte Gud, og det er fortsat ham,
Satan, der får os til at diskutere med Gud
i stedet for at bøje os for Hans vilje. Hvis
vi spørger, hvorfor Gud vil have de små
drenge omskåret på ottende dag, lyder
svaret: Fordi Gud vil det sådan! Det er
vores ansvar at adlyde, ikke at forstå det,
som Gud ikke har åbenbaret (WA 42,
646-648).
Denne advarsel mod speculatio mai-

estatis gentog Luther så ofte, at man kan
kalde den for hans ceterum censeo.46 Når
Luther siger, at den almægtige Gud gør
alting, udtaler han sig ikke om, hvorfor
Gud gør dette eller hint. Derfor er der
ifølge Luther selv ikke tale om en utilste-
delig speculatio maiestatis. Guds almagt
og alvirksomhed fremgår nemlig både af
den specielle og af den almindelige åben-
baring (WA 19,205-207). Docent i Lund,
Rune Söderlund (f.1944), har ret, når han
skriver, at Luthers ”udtalelser om Guds
alvirksomhed – i modsætning til hvad der
jævnligt hævdes i forskningen – som vi
ser det, må henregnes til det, som Luther
siger om den åbenbarede Gud. Guds
alvirksomhed indebærer, at Gud medvir-
ker i alt, hvad der sker, også i det onde.
Dette hænger sammen med, at Gud er
almægtig, og at Han er den eneste skaber-

magt, uden hvem intet kan ske, hverken
godt eller ondt.47 Hvad Luther siger om
den skjulte Gud i De servo arbitrio er ikke
spekulation ud over, hvad Luther selv
mener, at Gud har åbenbaret. At Gud vir-
ker det onde gennem de onde, er uom-
gængeligt på baggrund af skabelsesteol-
ogien. Men hvorfor Gud gør dette, og
hvordan det kan forliges med Hans god-
hed, dét er ikke åbenbaret. Forsøg på
enten at forklare eller at benægte Guds
alvirksomhed er derfor speculatio mai-
estatis.
Det er nogle gange blevet hævdet, at

Luther på sine ældre dage forlod den lære
om servus arbitrium og om necessitas,
som han havde præsenteret i 1525.48 Men
dette er ikke korrekt! I Genesisfore læs -
ningerne minder han bare om den advar-
sel mod speculatio, som også findes i De
servo arbitrio. Denne speculatio mener
Luth er selv at have undgået i sit dogma-
tiske magnum epos. Den 9. juli 1537 skri-
ver han et brev til Wolfgang Capito
(1478-1541), hvori han forholder sig
skep tisk til de fleste af sine bøger, men
dog vedkender sig to af dem: ”Jeg aner-
kender ingen af dem som for alvor bøger
fra min hånd, undtagen måske den Om
den trælbundne Vilje og så Katekismen.”49

Heinrich Bornkamm henviser bl.a. til
dette brev og konkluderer, at Luther i
1525 ikke leverede en ekstrem og over-
dreven, men tværtimod en ganske præcis
formulering af sine tanker om det gud-
dommelige forsyn.50 Oswald Bayer siger
tilsvarende: ”God works life and death,
good and evil, everything in everything –
this thesis is not an overstatement, to be
ignored or at least relativized, when
examining Luther’s writings in their enti-
rety. This most important statement pro-
vides one with a foundational element of
Luther’s whole theology.”51
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Den ældre Melanchthon, Konkordie -
formlen og Moderne Teologi
For Melanchthon gik det sådan, at samta-
ler med romersk-katolske teologer fra og
med 1530 medvirkede til, at han forlod
sin oprindelige position. Martin Chemnitz
(1522-86) beskriver, hvordan Johann Eck
til Melanchthons tydelige ærgrelse igen
og igen citerede både fra Luthers og fra
Melanchthons egne ældre skrifter.52 Eck
hævdede, at reformatorerne gjorde Gud
til det ondes årsag. Professor på Con cor -
dia Seminary i St. Louis, MO, Robert
Kolb (f.1941), skriver: ”This accusation,
the Preceptor [Melanchthon] had wanted
to rebut at all cost.”53 Med tiden klarede
Melanchthon frisag, men det blev næsten
“at all cost.” I spørgsmålet om den men-
neskelige vilje endte han stort set dér,
hvor Erasmus havde stået i 1524.54 Der -
for ændrede han flere gange i sit hoved-
værk Loci communes. I udgaverne fra 1535
og frem hævdede han ligesom Erasmus,
at menneskets frie vilje har en evne til at
tilslutte sig nåden.55 Som noget nyt talte
Melanchthon nu om tre årsager (lat. tres
causae) til et menneskes omvendelse: Guds
Ord, Helligånden og menneskets egen
vilje.56 Han advarede samme sted mod
manikæiske vildfarelser (lat. Manichaea
ima ginatio… Manichaeorum furores).
Men så længe Luther levede, forbandt
Melanchthon ikke eksplicit begrebet
manikæisme med Luthers teologi. Dette
gjorde han til gengæld efter Luthers død.
Den 9. marts 1559 – et år før sin egen

død – skrev Melanchthon sådan i en be -
tænkning til Kurfyrst August af Sachsen i
anledning af Das Weimarische Confuta -
tions buch fra samme år, hvori teologerne
fra Jena beskyldte Melanchthon for
synergisme: ”Jeg har, mens Luther levede
og siden da, afvist dette stoiske og mani-
kæiske vanvid, som Luther og andre
skrev: Alle handlinger, gode og onde, i

alle mennesker, gode og onde, må finde
sted. Det er nu klart, at denne tale er mod
Guds Ord og skadelig for al tugt og guds-
bespottelig.”57 Ja, sådan havde Luther og
andre skrevet, og blandt disse andre var
en 24-årig professor fra Wittenberg.58

Melanchthons ændrede teologi med-
virkede til den såkaldt synergistiske strid
mellem de lutherske i årene efter Luthers
død.59 Denne strid blev først bilagt efter
Melanchthons egen død med udgivelsen i
1577 af Konkordieformlen (FC), hvis an -
den artikel eksplicit tilslutter sig Luthers
lære om menneskets trælbundne vilje.
Konkordiefædrene siger endog, at Luther
i sin bog Om den trælbundne Vilje forkla-
rer disse spørgsmål ”grundigt og udfør-
ligt” (lat. egregie et solide), og at Luther
”har forsvaret dem på den bedste og mest
omhyggelige måde mod al misforståelse
og mistolkning. Til dette vil vi hermed
holde os, og vi viser andre hen til dette.”60

De henviser samme sted til, at Luther i sin
forelæsning over Gen 26 har gentaget og
forklaret dette.
Senere i samme artikel afviser FC ”sto -

i kernes og manikæernes meningsløshed,
at alt, hvad der sker, må ske sådan, at
men nesket gør alt under tvang (lat. homi-
nem coactum omnia facere), og at selv i
de udvortes handlinger har menneskets
vilje ingen frihed” (2,74). Man skal være
opmærksom på, at FC hér afviser necessi-
tas coactionis, men ikke necessitas immu-
tabilitatis. FC 2,74 afviser ikke, at alting
sker med nødvendighed, kun at alting
sker med tvang.

En af forfatterne til FC var Martin
Chem nitz, som allerede i 1561 henviste til
og tilsluttede sig Luthers sondring mellem
necessitas coactionis og necessitas immu-
tabilitatis. Han advarede bare om, at disse
ting skal formuleres på en sådan måde, at
vi ikke gør Gud til det ondes årsag. Han
mindede desuden om Luthers vigtige
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bemærkninger i forelæsningen over Gen
26.61 I tiden efter Me lanch thons død til-
sluttede de førende lutherske teologer sig
Luthers opfattelse i De servo arbitrio. Men
gang på gang mindede de om Luthers
forelæsning over Gen 26 som en vigtig til-
føjelse.62 Man kan sige, at dette blev den
tidlige ortodoksis ceterum censeo.
I sit dogmatiske hovedværk, Loci theo-

logici, advarer Martin Chemnitz mod et
calvinistisk misbrug af Luthers determi-
nistiske formuleringer. Han er ikke uenig
med Luther, men bekymret for, hvad disse
formuleringer kan misbruges til. For sin
egen del formulerer Chemnitz sig derfor
mere forsigtigt. Vi kan følgelig tale om en
ændring af sprogbrug, en ændret modus
loquendi,men ikke om en ændring af teo-
logi fra den første til den anden Martin. I
betragtning af den stærke, filippistiske ten -
dens i megen senere lutherdom må man
dog med Bengt Hägglund spørge, om
ikke en ændret sprogbrug med tiden fører
til en ændret teologi. Hägglund siger:
”Man [i.e. konkordiefædrene] har virke-
lig – og det bliver ofte overset – fastholdt
Luthers forsynstro, og man har ikke for-
ladt det saglige indhold i de såkaldte
spidsformuleringer i De servo arbitrio.
Sprogbrugen er derimod forandret bety-
deligt… Man mente at kunne bevare det
saglige indhold, selv om terminologien og
sprogbrugen blev forandret. Hvorvidt
dette lykkedes, er et helt andet spørgs-
mål.”63

Baggrunden for Konkordieformlen var
uenighed blandt de lutherske teologer om
en række lærespørgsmål. Flere af artikler-
ne i FC indebærer et nej til den udvikling,
som Melanchthon gennemgik i sine ældre
år. Melanchthons disciple, de såkaldte fi -
lip pister, kunne derfor ikke underskrive
FC, som, trods sit navn, ikke medførte
fuld teologisk enighed i generationen efter
Luther. Alligevel er FC udtryk for en op -

nået enighed blandt flertallet i den tidlige
ortodoksi.
I nærværende artikel lægges til grund,

at FC er udtryk for det genuint lutherske,
som filippismen altså falder uden for.
Den lutherske ortodoksi kæmpede

videre med den konkrete formulering af
sin providensforståelse. Tendensen synes
at have været den, at den tidlige ortodok-
si (i.e. konkordiefædrene) lå Luther nær-
mere end den senere – ikke bare tempo-
ralt, men også teologisk.64 Det ville føre
for vidt i denne artikel at forfølge de lut-
herske teologers opfattelse af Guds forsyn
op gennem det 17. og 18. århundrede.
Men et provisorisk svar på Bengt Hägg -
lunds spørgsmål er, at den ændrede
sprog brug nok medvirkede til en ændret
teologi.
Karakteristisk for især den tidlige orto-

doksis opfattelse af det guddommelige
forsyn er talen om concursus divinus.
Gud samvirker med – ikke bare ved siden
af, men i alt, hvad der sker. Gud medvir-
ker i enhver handling til effekten, men ikke
til defekten (lat. ad effectum, sed non ad
defectum), som det blev formuleret.65 Det
vil bl.a. sige, at Gud er den ene af to sam-
virkende kræfter i det onde menneskes
onde handling. Den anden samvirkende
kraft er det onde menneskes egen. Og det
er fra denne anden kraft, at den onde kva-
litet kommer. Gud virker ikke det onde de
novo. Derfor er Gud ikke årsag til det
onde!
Professor på Concordia Seminary i St.

Louis, MO, Franz August Otto Pieper
(1852-1931), formulerer Luthers og den
tidlige ortodoksis opfattelse sådan: ”God
concurs in evil actions in so far as they are
acts (quoad materiale), for Scripture says
that men move and live and have their
being in God (Acts 17:28). But God does
not concur in the evil actions in so far as
they are evil (quoad formale), for Scrip -
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ture says of God: “Thou hatest all wor-
kers of iniquity. Thou shalt destroy them
that speak leasing; the Lord will abhor
the bloody and deceitful man” (Ps. 5:6-7).
”We are well aware that this distinction
between the materiale and the formale
peccati does not remove the difficulty our
mind finds in this co-operation of God.
But we also know that for the present,
during our life here on earth, we human
beings must confine our thinking to the
limits set by this distinction… For Acts
17:28 clearly teaches the thief or the mur-
derer cannot perform his acts without
God’s concurrence.”66

Guds og menneskers rolle i det, der
sker, er ikke et spørgsmål om procenter,
hvor Gud må trække sig tilbage og efter-
lade et vakuum for at give plads for men-
neskers frie valg. Et menneske handler
frit, når det udfører, hvad Gud virker gen-
nem det. Dette gælder, så længe et men-
neske udfører, hvad det selv vil.
Professor på Durham University, Ka -

ren Kilby (f.1964), siger: ”It may be true
that to the extent that my actions are
determined by created causes, they are not
free, but it does not follow that God’s role
in my action plays the same part.”67 Hun
siger samme sted og med al mulig ret: “In
almost all contemporary theodicies…
God limits God’s intervention in order to
allow us our freedom.” Erasmus, den
ældre Melanchthon og næsten alle mo -
der ne theodicéer introducerer et element
af deisme for at få forholdet mellem Gud
og menneske til at hænge fornuftigt sam-
men. Bag disse semi-deistiske og synergis-
tiske opfattelser ligger den forudsætning,
at guddommelig og menneskelig frihed
konkurrerer med hinanden: Jo mere Gud
gør, des mindre kan vi gøre. Jo mere Gud
beslutter, des mindre kan vi beslutte. Som
Kilby formulerer det: ”All this is for the
most part taken as self-evident in much of

modern thought. An action cannot be
free and determined at the same time; it is
either free or it is caused, but not both.”68

Denne semi-deisme er nærmest aksio-
matisk i moderne tid; også blandt teolo-
ger. Men det var ikke sådan, de tidlige
reformatorer og den tidlige ortodoksi
tænkte.
Det synes bestemt heller ikke at være

sådan, Bibelen forstår forholdet mellem
guddommelig almagt og menneskelig fri-
hed. Når Gud i 2 Sam 24 kan lokke kong
David til at holde folketælling for derefter
at straffe David for denne synd, har det
sammenhæng med det hovmod, der fand-
tes i kongens hjerte på forhånd, og som
Gud brugte til at lokke David med. Gud
virkede ikke synden i ham fra ny af (de
novo), men virkede sammen med Davids
hovmod, så David begik den synd, som
Gud lokkede ham til. Men er Gud så ikke
årsag til synd? Både og, men egentlig
ikke! Gud er medvirkende årsag til den
handling, som Han bagefter straffer Da -
vid for. Men selve den syndige kvalitet sad
i David på forhånd. Den leverede Gud
ikke. Her ser vi Guds medvirken (concur-
sus) i alt, hvad der sker – ikke bare i det
gode, men også i det onde.

Filosofisk kompatibilisme
Moderne filosofisk diskussion af determi-
nisme og frihed kalder dette for kompati-
bilisme. At en person ikke kan handle
ander ledes, forhindrer ikke nødvendigvis
denne person i at være både fri og ansvar-
lig. Determinisme og frihed kan derfor
godt være kompatible størrelser.
De fleste moderne filosoffer behandler

dette spørgsmål rent naturalistisk, uden
hen syn til Gud. De mener, at fortiden +
naturlovene determinerer, hvad vi foreta-
ger os. Alligevel mener de også, at vi er
ansvarlige. Professor på Århus Universi -
tet, Kasper Lippert-Rasmussen (f.1964),



Theofilos Supplement vol. 6 nr. 2 2014

181

skriver: ”I vores århundrede [det 20.] har
de fleste filosoffer, der har diskuteret
spørgsmålet, været kompatibilister.”69

Den britiske filosof Bertrand Russell
(1872-1970) var en af disse moderne kom -
patibilister. Han formulerede det sådan:
”Even if you can act as you please, you
can’t please as you please.”70 Meningen
er: Du kan (normalt) handle i overens -
stem melse med din inderste drift. Men du
kan ikke selv ændre denne drift, for det
ønsker du ikke.
Kompatibilisme kaldes også blød

deter minisme. Alt, hvad der sker, er på
for hånd bestemt enten af 1. fortiden +
natur lovene eller af 2. fortiden + naturlo-
vene + Gud. Som nævnt peger de fleste
filo soffer i dag på 1. Men Wycliffe, Luth -
er og den unge Melanchthon pegede på 2.
Det skal bemærkes, at til udtrykket ’forti-
den’ hører også det enkelte menneskes
indre drift. Fordi jeg er konstitueret på en
bestemt måde, foretager jeg bestemte
valg. Retningen på disse valg er derfor
bestemt, før jeg træffer valgene. De er be -
stemt af mig selv, før jeg er bevidst om, at
det forholder sig sådan. Jeg vil selv disse
ting. Derfor er jeg også ansvarlig for mine
valg. Blød determinisme står i modsæt-
ning til både indeterminisme og hård 
de ter minisme, som begge afviser kompa-
tibilismen, men med meget forskelligt re -
sul tat. Hård determinisme afviser mo -
ralsk ansvar. Den sidstnævnte afviser mo -
 ralsk ansvar. Kompatibilismen hævder
derimod, at determinisme og moralsk
ansvar er kompatible størrelser, deraf

betegnelsen kompatibilisme.71

I antikken var stoicisme og manikæis-
me udtryk for, hvad vi i dag kalder hård
determinisme, og hvad Luther kaldte
necessitas coactionis. Alting sker ifølge
denne opfattelse ikke bare med nødven-
dighed, men også med tvang. Derfor giver
det ikke mening at tale om moralsk an svar.
Ifølge Luther, Konkordieformlens fædre
og moderne filosofisk kompatibilisme
sker alting ganske vist også med nødven-
dighed, men der er tale om det, som
Luther kalder necessitas immutabilitatis.
Det betyder, at klassisk lutherdom er
noget ganske andet end stoicisme og
manikæisme.
Det, som reformatorerne kaldte neces-

sitas immutabilitatis, og som ortodoksien
kaldte concursus divinus, kalder moderne
filosoffer kompatibilisme. Martin Luther,
den unge Melanchthon og Konkordie for m -
 lens fædre var kompatibilister. Det må
blot tilføjes, at klassisk lutherdom ikke
hævdede en rent naturalistisk kompatibi-
lisme. Det er Gud, og ikke bare naturlo-
vene, der virker i os, at vi vælger, som vi
gør. Gud virker i os både at ville og at
virke, som Paulus siger (Fil 2,13). Men
samtidig er det også vores egen inderste
drift (affectus, appetitus, voluntas), der
virker i os, at vort valg (arbitrium) ser ud,
som det gør. Fordi et menneskes reelle
indflydelse på sine valg er kompatibel
med Guds detailstyring af disse valg, er
teologisk kompatibilisme betydeligt mere
kompliceret end filosofisk kompatibilis-
me.72

Noter:
1. I artiklen anvendes disse forkortelser: CR = Philip Melanchthon, Corpus Reformatorum. Opera quae super-
sunt omnia, ed. C.G. Bretschneider & H.E. Bindseil (Halle & Braunschweig: Schwetschke, 1834-60). Philip
Melanchthons værker findes i CR vols.1-28. WA = Martin Luther, D. Martin Luthers Werke (Weimar: Böhlau,
1883-1993). Weimarer Ausgabe af Martin Luthers værker. WA Br = D. Martin Luthers Werke, Briefe. Martin
Luthers breve.
2. ”Omnia de necessitate absoluta eveniunt”, Heinrich Denzinger & Peter Hünermann eds., Kompendium der
Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen (Freiburg im Breisgau: Verlag Herder, 2001), § 1177.
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Citatet i overskriften på nærværende artikel er hentet fra koncilets fordømmelse af Wycliffe.
3. ”Omnia… de necessitate absoluta eveniunt … nam et mala opera in impiis Deus operatur”, Assertio omnium
articulorum M. Lutheri per bullam Leonis X., WA 7,146; 144.
4. Hans Georg Pöhlmann, trans., Loci communes 1521. Lateinisch – Deutsch (Gütersloh: Gütersloher
Verlagshaus. Gerd Mohn, 1993), 24-47. Pöhlmanns tekst baserer sig på Melanchthons Werke in Auswahl
Bd.2,1, hg. von Robert Stupperich (Gütersloh: Bertelsmann, 1952).
5. Som Martin Luther og den unge Melanchthon bruger de latinske begreber for viljen, betyder voluntas men-
neskets drift; altså hvad mennesket inderst inde vil, fordi det er rettet mod dette. Arbitrium betyder evnen til at
fælde domme og træffe konkrete valg. Men denne sidstnævnte evne er bestemt og styret af voluntas. Et men-
neske er ikke i stand til at træffe konkrete valg i strid med sin inderste voluntas. Hvis man tvinges til at handle
i strid med sin voluntas, er handlingen ikke udtryk for ens eget valg. Arbitrium kan derfor være bundet på to
meget forskellige måder; dels indefra af voluntas, og dels udefra ved tvang (coactio). Den førstnævnte binding
af arbitrium opleves som frihed.
6. Pöhlmann, trans., Loci communes 1521, 28 (kap.1,12).
7. Ibid 28: “Quandoquidem omnia quae eveniunt, necessario iuxta divinam praedestinationem eveniunt, nulla
est voluntatis nostrae libertas” (1,19).
8. Ibid 32: “Omnia necessario evenire scripturae docent” (1,30).
9. Ibid 34: “…libertas quaedam externorum operum” (1,42). Ibid 36: “Contra interni affectus non sunt in
potestate nostra” (1,44).
10. “…meo iudicio, non solum immortalitate, sed canone quoque Ecclesiatico dignum”, WA 18,601.
11. Robert Kolb, Bound Choice, Election, and the Wittenberg Theological Method (Grand Rapids, MI: William
B. Eerdmans Publishing Company, 2005), 13. Der er dog usikkerhed om det præcise forfatterskab til kongens
og kardinalens bog. I hvert fald fik kongen det meste af æren for den. Jeg tillader mig den antagelse, at kardi-
nalen var den primære forfatter.
12. Når Fisher advarer mod manikæismen, og når senere Erasmus siger, at hele den kristne verden for længst
har afvist dette kætteri (se neden for), tænker de ikke mindst på Augustins (354-430) meget personlige opgør
med manikæerne.
13. Kolb, Bound Choice, 90; 116.
14. “Dass sich die Streitschrift des Erasmus De libero arbitrio (1524) primär gegen diese deterministische These
richtet, wurde oft übersehen”, Pöhlmann, trans., Loci communes 1521, 35 n.58.
15. Erasmus von Rotterdam, Ausgewählte Schriften Acht Bände. Lateinisch und Deutsch, herausgegeben von
Werner Welzig. Vierter Band übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Winfried Lesowsky
(Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995), 88 (2b,7-8). Parenteser med tal og bogstaver refererer
til afsnitsinddelingen i Ausgewählte Schriften Band 4. Førsteudgaven af Erasmus’ skrift fra 1524 (De Libero
Arbitrio Diatribe, sive Collatio, Desyderij Erasmi Roterodami, anno MDXXIIII) med 93 tekstsider har desværre
ingen paginering, som kan støtte referencerne. Denne førsteudgave kan læses på Google Boooks, hvortil noterne
derfor også refererer.
http://books.google.dk/books?id=xrQ8AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=da#v=onepage&q&f=false (læst
d.17/9 2014). Bemærkningen om Wycliffes lære, som Luther tilslutter sig, findes på tekstside 42 i førsteudg.
16. ”Manichæi uero dogma”, tekstside 11 i førsteudg. (Ausgewählte Schriften 4,24).
17. Tekstside 46 i førsteudg. (Ausgewählte Schriften 4,96).
18. ”Non omnis necessitas excludit liberam uoluntatem”, tekstside 48 i førsteudg. (Ausgewählte Schriften 4,102-
106).
19. Mennesket har en ”facultas applicandi se ad gratiam” (Kolb, Bound Choice, 114). Dette udtryk skulle sene-
re komme til at spille en betydelig rolle i de interne, lutherske stridigheder om synergisme. Erasmus’ latinske
formulering lyder egentlig: ”…uim humanæ uoluntatis, qua se possit homo applicare ad ea quæ perducunt ad
æternam salutem, aut ab ijsdem auertere”, tekstside 17 i førsteudg. (Ausgewählte Schriften 4,36).
20. Tekstside 90-91 i førsteudg. (Ausgewählte Schriften 4,188).
21. ”…das hauptsächliche Anliegen seiner Kampfschrift [ist] den Versuch ein Recht der Vernunft auch in Glau -
bens fragen zu verteidigen”, Otto Schumacher, trans., Vom freien Willen, (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1956), 5.
22. “Für Erasmus liegt die Freiheit in der Autonomie der menschlichen Willens auch in der Sache des Heils,
auch Gott gegenüber”, Bengt Hägglund, ”Die Frage der Willensfreiheit in der Auseinandersetzung zwischen
Erasmus und Luther”, i August Buck ed., Renaissance – Reformation. Gegensätze und Gemeinsamkeiten,
(Wolfenbüttel: Heckners Verlag, 1984), 194.
23. Kolb, Bound Choice, 295 n.19.
24. Divi Thomae Aquinatis, Summa Theologica, (Roma: Editores Pontificii, 1927), volumen 1, quaestio 19, arti-
culus 8. For begreberne necessitas absoluta vs. conditionalis, se ibid Respondeo. Ad Primum. Thomas’ skrifter
kan desuden læses her http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html (læst d.19/9 2014).
25. Lidt tidligere skriver Thomas det samme, men på denne måde: “…necessarium dicitur aliquid dupliciter,
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scilicet absolute, et ex suppositione”, Thomas, Summa, 1, q.19, a.3 (resp.). Hér kalder han necessitas conditionalis
for necessitas ex suppositione. Thomas’ fem ‘veje’ til at bevise Guds eksistens findes i øvrigt i 1, q.2, a.3.
26. Ibid 1, q.14, a.13; 1, q.22, a.4; 2, q.112, a.3 (prima secundae partis) og om prædestinationen 1, q.23, a.1-8.
Flere referencer til Thomas’ tale om Guds alvidenhed og om skaberværkets relation til Gud findes i Ludwig
Schütz: Thomas-Lexikon; http://www.corpusthomisticum.org/tln.html#necessitas (læst d.19/9 2014).
27. Se hertil Herbert Olsson, ”Det dubbla necessitas-begreppet i Skolastiken och Luthers Kritik därav”, in
Erling Eidem et al., Till Gustaf Aulén 15/5 1939 (Lund: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1939),
279-310 og Harry J. McSorley, Luther Right or Wrong? An Ecumenical-Theological Study of Luther’s Major Work,
The Bondage of the Will (New York & Minneapolis: Newman Press & Augsburg Publishing House, 1969),
150ff.
28. Thomas, Summa 3, q.46, a.2; 3, q.47, a.3+6 og Olsson, ”Det dubbla”, 297f. Man kunne spørge Thomas:
Hvis Gud bare ser den faktiske fremtid på forhånd (eller tidløst i ét nu overskuer hele historien), kan Han så
bruge sin viden om fremtiden til noget? Kan Han bruge denne viden til at ændre den faktiske fremtid, som Han
allerede har set?
29. De servo arbitrio, WA 18,600-787.
30. ”Omnia necessitate fieri”, WA 18,617.
31. ”Deus nihil praescit contingenter, sed quod omnia incommutabili et aeterna, infallibilique uoluntate et 
praeuidet et proponit et facit. Hoc fulmine sternitur et conteritur penitus lib. arb. … Ex quo sequitur irrefraga-
biliter: omnia quae facimus, omnia quae fiunt, etsi nobis uidentur mutabiliter et contingenter fieri, reuera tamen
fiunt necessario et immutabiliter, si Dei uoluntatem spectes. Voluntas enim Dei efficax est, quae impediri non
potest, cum sit naturalis ipsa potentia Dei”, WA 18,615.
32. “Quando ergo Deus movet et agit, necessario movet etiam et agit in Satana et impio. Agit autem in illis taliter,
quales illi sunt et quales invenit”, WA 18,709.
33. ”Spiritus operatur omnia in omnibus etiam in impiis operatur”, WA 18,753.
34. Luther benægtede dog ikke, at der er årsagssammenhænge i skaberværket. Han var ikke okkasionalist.
Ifølge okkasionalismen er der ingen årsagssammenhæng mellem 1. en kugle, der støder ind i en anden kugle,
og 2. denne anden kugles efterfølgende bevægelse. For okkasionalismen er 1. bare anledningen til, at Gud bevæ-
ger den anden kugle. Det er egentlig ikke den første kugle, der bevæger den anden kugle. Luther mente, at det
var Gud, der bevægede den første kugle, og at det både var Gud og den første kugle, der bevægede den anden
kugle. Vi ser nærmere på Luthers opfattelse af kausalitet om lidt.
35. Se hertil Peter Olsen, “Open Theism on Providence and Theodicy. An Arminianized Evangelicalism” (PhD
diss., Københavns Universitet, 2009), 107ff.
36. Luther forelæste på universitetet i Wittenberg langt mere over Det gamle end over Det nye Testamente. Med
moderne terminologi: Luther var professor i Det gamle Testamente. Professor i kirkehistorie i Heidelberg,
Heinrich Bornkamm (1901-77), skriver: ”Wenn man Luthers damals einheitliche biblische Professur in die
heute üblichen beiden Fächer aufteilen könnte, så müsste man Luther viel eher einen Professor der alttestament-
lichen Exegese nennen denn der neutestamentlichen. Von seiner zweiunddreissigjährigen Vorlesungstätigkeit hat
er drei bis vier Jahre dem Neuen Testament gewidmet, den Rest dem Alten Testament” (Luther und das Alte
Testament, (Tübingen: Verlag J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1948), 6). Professor i systematisk teologi i Tübingen,
Oswald Bayer (f.1939), skriver tilsvarende, at Luther ”was primarily what one would call an ’Old Testament
theologian’” (Martin Luther’s Theology. A Contemporary Interpretation, (Grand Rapids, MI & Cambridge, UK:
Eerdmans Publishing Company, 2008), xv). Bayer taler flere gange om “the Old Testament scholar Luther”,
ibid, 105; 198; 204.
37. “Deus per verbum suum currit ab initio usque ad finem mundi”, WA 42,57.
38. Bengt Hägglund, De homine. Människouppfattningen i äldre Luthersk tradition (Lund: C.W.K. Gleerup,
1959), 57f.
39. ”Nec nostrum hoc est quaerere, sed adorare mysteria haec”, WA 18,712.
40. “Nempe quod tantum simus ministri et cooperatores Dei, nec simus causa efficiens, sed instrumentalis
causa, per quam Deus operatur et facit illa”, WA 40,3,210. Om Luthers brug af de aristoteliske termer causa
materialis, formalis, efficiens et finalis se Olsen, ”Open Theism”, 108f.
41. “Tu enim es prima causa, ego sum secunda causa, tu es creator et fac totum, ego tantum sum instrumen-
tum”, WA 40,3,214.
42. ”Alle creaturen sind Gottes larven und mumereyen [Masken]”, WA 17,2,192 (Fastepostillen 1525). ”Ideo
universa creatura eius est larva”, WA 40,1,174. Selv Djævelen er Guds redskab og maske (WA 44,429).
43. Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1967),
566.
44.“Er ist Gottes Rute und des Teufels Diener”, WA 30,2,116.
45. Vorrede zu Historia Galeatii Capellae (WA 50,383-385). Bornkamm siger om Luthers historieforståelse:
”Alles in ihm [das geschichtliche Leben] ist Gottes Werk und Bestimmung”, Bornkamm, Luther und das Alte
Testament, 54.
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46. “Luther’s caeterum censeo, that we are neither to deny nor to search the hidden God … but to adhere to
the revelation he has given us in the Gospel, is repeated again and again also in his Commentary on Genesis,”
F. Bente, Historical Introductions to the Symbolical Books of the Evangelical Lutheran Church (St. Louis, MO:
Con cordia Publishing House, 1921), 223.
47. Rune Söderlund, Ex praevisa fide. Zum Verständnis der Prädestinationslehre in der lutherischen Orthodoxie.
Arbeiten zur Geschichte und Theologie des Luthertums. Neue Folge Band 3 (Hannover: Lutherisches
Verlagshaus, 1983), 21: ”…dass die Aussagen über die Allwirksamkeit, im Gegensatz zu dem, was gelegenlich
in der Forschung vorgekommen ist, unserer Meinung nach zu dem gerechnet werden muss, was Luther über
den geoffenbarten Gott zu sagen hatt. Gottes Allwirksamkeit beinhaltet, dass Gott in allem, was geschieht, auch
dem Bösen, mitwirkt. Dass hängt damit zusammen, dass Gott allmächtig und die einzige Schöpfermacht ist,
ohne die nichts, weder Gutes noch Böses, geschehen kann.” At Gud ‘medvirker i alt’ er svagere udtrykt end det,
som Luther faktisk siger.
48. Kolb, Bound Choice, 115.
49. “Nullum enim agnosco meum iustum librum, nisi forte de Servo arbitrio et Catechismum”, WA Br 8,99-
100 #3162; cf. Kolb, Bound Choice, 15; 65.
50. “Und zwar ist das, was er dort sagt, nicht etwa eine vorübergehende und überschärfte Form seiner
Gedanken, sondern er hat sich viele Jahre später noch einmal mit Nachdruck dazu bekannt”, Bornkamm,
Luther und das Alte Testament, 61. Professor i kirkehistorie i Münster, Martin Brecht (f.1932), kalder De servo
arbitrio “ein Konzentrat der Theologie Luthers” (Martin Brecht: Martin Luther. 2. Band. Ordnung und Abgren -
z ung der Reformation 1521-1532 (Stuttgart: Calwer Verlag, 1986), 231).
51. Bayer, Martin Luther’s Theology, 206.
52. Martin Chemnitz, ”Judgment on Certain Controversies concerning Certain Articles of the Augsburg
Confession Which Have Recently Arisen and Caused Controversy,” i Sources and Contexts of the Book of
Concord eds Robert Kolb & James A. Nestingen (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2001), 205. Den originale
titel på Chemnitz’ latinske værk, skrevet 1561, er De Controversiis quibusdam, quae superiori tempore circa
quosdam Augustana Confessionis articulos motae et agitatae sunt, Iudicium d. Martini Chemnitii, (Wittenberg,
1594). Det blev først trykt otte år efter Chemnitz’ død på foranledning af hans efterfølger som superintendent
i Braunschweig, Polycarp Leyser (1552-1610).
53. Kolb, Bound Choice, 88. Melanchthon fik æresbetegnelsen Praeceptor Germaniae (Tysklands lærer) på
grund af hans kolossale indflydelse på Tysklands skoleverden. Han skrev grundbøger i en række fag samt pæda-
gogiske værker. Hans lærebog i græsk grammatik, skrevet da forfatteren var 21 år, blev brugt langt ind i det
18. århundrede.
54. Oswald Bayer skriver: “Melanchthon’s explanation… literally reproduces the thesis that Erasmus brought
into the conversation” (“Freedom? The Anthropological Concepts in Luther and Melanchthon Compared”, in
Harvard Theological Review Vol.91, No.4, 1998, 380).
55. ”Liberum arbitrium in homine facultatem esse applicandi se ad gratiam”, CR 21,659.
56. “Cumque ordimur a verbo, hic concurrunt tres causae bonae actionis, verbum Dei, Spiritus sanctus et
humana voluntas assentiens, nec repugnans verbo Dei”, CR 21,658.
57. ”Ich hab bei Leben Lutheri und hernach diese Stoica und Manichaea deliria verworfen, dass Luther und
andre geschrieben haben: alle Werk, gut und böss, in allen Menschen, guten und bössen, müssten also geschehen.
Nun ist offentlich, dass diese Rede wider Gottes Wort ist, und ist schädlich wider alle Zucht, und lästerlich
wider Gott”, CR 9,766 #6705; cf. Kolb, Bound Choice, 307 n.22 og Bente, Historical Introductions, 209.
58. Der er dog ikke enighed blandt forskerne om alvoren af denne udvikling hos Melanchthon. Lowell C. Green
(1925-2014) forstår Melanchthons tale om tre årsager til et menneskes omvendelse sådan, at 1. ’omvendelse’
(lat. conversio) hentyder til den genfødtes daglige omvendelse, ikke til genfødslen, og at 2. ’årsag’ (lat. causa)
skal forstås aristotelisk som causa materialis. Menneskets vilje er altså det materiale, hvorpå Guds Ord og Guds
Ånd virker i omvendelsen. Viljen er ikke i egentlig forstand en årsag til omvendelsen, der hér forstås identisk
med genfødslen (Lowell C. Green, “The Three Causes of Conversion in Philipp Melanchthon, Martin Chem -
nitz, David Chytraeus, and the ’Formula of Concord’”, in Lutherjahrbuch vol.47, 1980, 89-114). Men man kan
spørge, om ikke Green hér benytter to argumenter, der udelukker hinanden. Taler Melanchthon om tre årsager
til genfødslen eller til den daglige omvendelse? Desuden definerer Green synergisme ret snævert: ”Synergism
was the teaching that the unregenerate needed to cooperate toward his initial conversion” (ibid, 90). Men betyder
dette, at læren om en facultas non resistendi i mennesket før omvendelsen ikke er synergisme? Normalt forstås
synergisme sådan, at Gud skaber en ny situation i mennesket, så det kan vælge for eller imod nåden. Om dette
nye er en facultas applicandi se ad gratiam eller en facultas non resistendi, gør ingen forskel. Det er to udgaver
af samme synergisme.
59. Bente, Historical Introductions, 124ff; Bengt Hägglund, Teologins historia. En dogmhistorisk översikt,
(Malmö: Liber Förlag, 1981), 228 og Jacob Peter Bang: Filippismen; in Frederik Nielsen ed., Kirkeleksikon for
Norden Bd.2 (Aarhus: Forlaget for Kirke-Leksikon, 1904), 52f.
60. FC sol.dec.2,44 in Bekenntnisschriften, 889.
61. Chemnitz, ”Judgment on Certain Controversies,” 207f.
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62. Kolb, Bound Choice, 253.
63. ”Man hat wirklich – und das wird oft übersehen – Luthers Vorsehungsglauben beibehalten und den sach-
lichen Gehalt der sog. Spitzensätze in De servo arbitrio nicht verlassen. Der modus loquendi ist aber stark verän-
dert worden… Man meinte, den sachlichen Gehalt wahren zu können, obschon die Terminologie und der
modus loquendi verändert wurden. Inwieweit dies gelungen ist, ist eine neue Frage”, Bengt Hägglund, ”De
provi dentia. Zur Gotteslehre im frühen Luthertum”, in Bengt Hägglund: Chemnitz – Gerhard – Arndt –
Rudbeckius. Aufsätze zum Studium der altlutherischen Theologie. Texte und Studien zum Protestantismus des
16. bis 18. Jahrhunderts (TSP) Band 1 (Waltrop: Hartmut Spenner, 2003), 95. Til Chemnitz’ behandling i sin
Loci theologici af Luthers De servo arbitrio og advarslen mod filosofisk determinisme; se Bengt Hägglund, ”Wie
hat Martin Chemnitz zu Luthers De servo arbitrio Stellung genommen?”, in Hägglund: Chemnitz – Gerhard –
Arndt – Rudbeckius, 65-76; Torbjörn Johansson: Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. En studie
i Martin Chemnitz’ Augustinusreception (Göteborg: Församlingsförlaget, 1999), 173-184 og Olsen, ”Open
Theism”, 140-151.
64. Robert Preus, The Theology of Post-Reformation Lutheranism. Vol.2. God and His Creation (St. Louis &
London: Concordia Publishing House, 1972), 192ff.
65. Söderlund, Ex praevisa fide, 21.
66. Franz Pieper, Christian Dogmatics vol.1 (St. Louis, MO: Concordia Publishing House, 1950), 489f.
67. Karen Kilby, ”Evil and the Limits of Theology”, New Blackfriars Vol.84, No.983 (January 2003), 18.
68. Ibid, 17f. Cf. Bayer, Martin Luther’s Theology, 206f.
69. Kasper Lippert-Rasmussen, Viljens Frihed og Moralsk Ansvar (København: Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck,
1999), 70. Lippert-Rasmussen er professor i statskundskab på Århus Universitet og tidligere lektor i filosofi på
Københavns Universitet. Når han siger, at de fleste nutidige filosoffer er kompatibilister, må det tilføjes, som
Karen Kilby også gør opmærksom på, at de fleste kristne religionsfilosoffer er in-kompatibilister. Hun nævner
John Hick, Alvin Plantinga og Richard Swinburne som (ret forskellige) eksempler på den udbredte in-kompa-
tibilisme blandt kristne religionsfilosoffer (Kilby, ”Evil and the Limits”, 13f).
70. Her citeret fra Galen Strawson, Freedom and Belief. Revised edition, (Oxford & New York: Oxford
University Press, 2010), 42.
71. Lippert-Rasmussen, Viljens Frihed og Moralsk Ansvar, 56; 61f.
72. Karen Kilby kalder også sin opfattelse kompatibilisme, men understreger: ”it is not compatibilism in its
usual philosophical form” (Kilby, ”Evil and the Limits”, 28 n.13).
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Guds almagt og menneskenes 
ugerninger i eksegetisk og 

dogmehistorisk lys
Jørgen Sejergaard

Sognepræst i Karlebo sogn i Den danske folkekirke
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Artiklen er en kritisk belysning af kompatibilismen. Denne nye opfat-
telse, som spreder sig i skandinavisk lutherdom, siger, at Gud tager ini-
tiativet til alle menneskenes gerninger, gode såvel som onde, og at dette
er foreneligt med (kompatibelt med), at mennesket samtidig bevarer
sin fulde handlefrihed i de ydre ting. Eksegetisk drejer uenigheden sig
om en række bibeltekster med generelle udtalelser om Guds styring af
men neskene. Artiklen belyser særligt de relevante tekster, hvor den 
heb raiske glose kûn forekommer (Sl 37,23; 119,133; Ordspr 16,9; Jer
10,23) og ser på, om den skal oversættes med styre eller styrke. Dette
søges afklaret gennem en kort gennemgang af samtlige 219 forekoms-
ter af dette udsagnsord i GT. Konklusionen er, at styrke er særdeles
sandsynlig og styre er særdeles usandsynlig.
Resten af artiklen er en gennemgang af fire fremtrædende teologer i
den ældre lutherdom – Luther, Chemnitz, Gerhard og Quenstedt –
samt Den augsburgske Bekendelse, Apologien og Konkordieformelen.
Luther mente, at Gud tager initiativet til alle menneskenes gerninger,
gode som onde, men han mente ikke, at dette var foreneligt med læren
om menneskenes frihed i de ydre ting. Den augsburgske bekendelse og
Apolo gien bekræfter menneskets frihed i de ydre ting, og Konkordie -
formelen og de tre andre teologer afviser meget tydeligt, at Gud skulle
tage initiativet til alle menneskenes onde gerninger. 

Nøgletermer: kompatibilisme, detailstyring, forudviden, forudbestem-
melse, nødvendighed, ugerninger, verbet kûn (kwn)

Formålet med denne artikel er for det
første at gennemgå en række gam-
meltestamentlige udsagn om Guds

generelle styring af verden og se på, hvor-
vidt de taler om, at Gud detailstyrer alle
menneskenes handlinger, og dernæst at
undersøge, om den ældre lutherdom reg-
ner Guds forudviden om menneskenes
onde gerninger for kausal, dvs. for at være
årsagen til disse gerninger.1

1. Kompatibilismen – et nyt teo-
logisk synspunkt i skandinavisk
lutherdom
Baggrunden er den debat, som Anders 
Be    ring Breiviks uhyggelige massakre i 2011
i Oslo og på Utøya affødte i kirkelige
kred se i Norge om, hvorvidt en sådan
grusomhed kunne være planlagt af Gud
som en straf over Norge for landets abort-
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eller mellemøstpolitik. I maj 2012 nåede
debatten Danmark, fordi en dansk teolog,
Peter Olsen,2 blev spurgt om sin holdning
til de synspunkter, som blev fremført i
den norske debat. Han udtalte følgende i
2012 og 2013: ”Gud er vores kærlige Far,
som vil os alt det bedste. Men det for-
hindrer Ham ikke i at være den almægti-
ge Skaber og Herre, der virker alt i alle
også synden i det ugudelige menneske”,3

”Det var Gud, der dræbte de 77 på Utøya
og i Oslo. Han gjorde det ved Anders
Brei viks hånd”,4 ”Alt, hvad der sker, er
le  det og styret af Gud, også Breivik”,5

”Gud handlede ved Breiviks hånd”.6 Et
lignende syn har Peter Olsen fremført på
den bibelske beretning om Josefs brødre:
”Og ja, ja, Gud virkede brødrenes  synd.7

Jeg strammer den endnu mere: Gud tog
initiativet til brødrenes synd, men det
gjorde brødrene også selv. De ville det for
det onde. Gud ville det for det gode. Det
gælder i dette tilfælde som i alle tilfælde,
at Gud medvirker i den onde handling
som handling betragtet, men ikke som
ond … Gud gennemtrænger hele sit ska-
berværk, inklusive viljerne”.8

PO mener ligeledes, at Gud detajlstyrer
hele verdenshistorien, og at menneskene
samtidig bevarer deres fulde frihed i de
ting, som angår fornuften. Det var både
Gud og Josefs brødre, som tog initiativet
til overgrebet mod Josef. Disse to forhold
anser han for kompatible, og synspunktet
kaldes derfor kompatibilisme. 
Selv om kompatibilismen understreger,

at Gud har gode hensigter, når han beslut-
ter ugerninger eller ulykker, så forplumrer
den billedet af Guds kærlighed. Hvis Gud
er almægtig, så han kan bruge ugerninger
og ulykker til sine gode planer, kan han så
ikke også lige så godt nøjes med at bruge
velgerninger til sine gode planer, herunder
at bekæmpe det onde?  Et incestoffer får
unødig svært ved at stole på Guds kærlig-

hed, hvis vedkommende også skal høre,
at det ikke blot var forbryderens egen
vilje, der stod bag overgrebet. Den kristne
teologi må fastholde, at Gud står på den
undertryktes side og går i døden for at
redde endog sine fjender,9 og den må frem
for alt fastholde, at den hellige og almæg-
tige Gud er kærlighed. Helt grundlæggen-
de må den kristne teologi være grundigt
eksegetisk velfunderet, og den lutherske
kirkes teologi må være i overensstemmel-
se med Den augsburgske Bekendelse. Det
er disse sidste to forhold, som denne arti-
kel vil undersøge.

2. Bibeltekster, der omhandler
Guds styring af menneskene
Drøftelsen af kompatibilismen indbefat-
ter mange bibeltekster. Pladsen i denne
artikel tillader ikke at gennemgå dem alle,
men må nøjes med at gennemgå udvalgte
tekster, særligt fra visdomslitteraturen,10

hvor de fleste generelle udsagn forekom-
mer. 

Ét eksempel gør ingen regel
I alt bibelfortolkningsarbejde må man
skelne mellem eksempler og generelle
udsagn. Eksempler kan sige, hvad der kan
ske, men kun generelle udsagn kan sige,
hvad der altid sker. Denne forskel udtryk-
ker man traditionelt med udtrykket ”ét
eksempel gør ingen regel”. At Gud ved én
lejlighed styrer ét menneskes beslutninger,
indebærer ikke, at han så også styrer alle
menneskers beslutninger ved alle lejlighe-
der. 

Eksemplerne går begge veje
Bibelen har mange eksempler på, at Gud
styrer menneskers beslutninger,11 fx:
”Gud lod Josef finde yndest i arrestforva-
rerens øjne” (1 Mos 39,21), ”Jeg vil lade
egypterne fatte velvilje for dette folk” (2
Mos 3,21) og ”Da sendte Herren kaldæ-
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iske … strejf skarer mod ham” (2 Kong
24,2). Konklu sionen er, at detailstyring
vir kelig fore kom mer i Bibelen, men da der
også er mange eksempler på det modsat-
te,12 fx.: ”Akab gjorde, hvad der var ondt
i Herrens øjne” (1 Kong 16,29), ”Jeg blev
nemlig klar over, at det ikke var Gud, der
havde sendt ham” (Neh 6,12) og ”I valg-
te, hvad der var imod min vilje” (Es 65,
12b), så er den samlede konklusion, at
ikke alle begivenheder er detailstyret af
Gud. 
Over for disse sidste eksempler vil PO

skelne mellem to viljer i Gud13. Han vil
for klare Es 65,12b, som om meningen er:
”Ifølge min providentielle vilje valgte I,
hvad der var imod min præskriptive
vilje”. Men bibelteksten skelner hverken
her eller andre steder mellem to viljer i
Gud. Den klassiske skelnen mellem Guds
voluntas antecedens (forudgående vilje) og
hans voluntas consequens (efterfølgende
vilje) handler ikke om, at Gud vil to mod -
satrettede ting, men at han grundlæggen-
de vil det gode og derfor bekæmper det
onde. Gud fører sine gode planer igennem
både ved at vende det onde til det gode og
ved at bekæmpe menneskenes ugerninger.
Som den stærkeste kæmper Gud for sit
folk og sine børn. Paulus sammenfatter
meget rammende den tryghed, som følger
deraf: ”Er Gud for os, hvem kan da være
imod os?”14

GT’s og særligt visdomslitteraturens
udsagn om Guds generelle styring
Hvordan ser teksterne på menneskelige
forbrydelser? Selv om de ikke er gudsend-
te straffedomme, kan de så alligevel være
planlagt af Gud?  
Mere overordnet står der i 5 Mos 32,

39: ”Indse dog, at det er mig, kun mig, der
er ingen Gud ved siden af mig; det er mig,
der dræber og gør levende, har jeg knust,
er det mig, der læger; ingen kan rive nogen

ud af min hånd.” Lignende udsagn findes
i 1 Sam 2,6 og 2 Kong 5,7. Disse udsagn
kan forstås på flere måder, men det er ikke
nødvendigt at tolke dem således, at Gud
skulle bestemme absolut alt, hvad der sker.
Tekstens anliggende er ikke omfanget af
Guds beslutninger, men det uomstødelige
ved hans beslutninger og hans magt. Intet
menneske kan rive nogen ud af Guds
hånd.
Visdomslitteraturen og ikke mindst

Ordsprogenes Bog rummer flere udsagn,
som er mere specifikke og meget relevan-
te i debatten om kompatibilismen. 
I Job 5,12-13 siges, at ”Han krydser de

sne diges planer, så det, de sætter i værk,
ikke lykkes. Han fanger de vise i deres sne-
dighed, og de listiges planlægning viser sig
forhastet.”Anliggendet her er ikke, at Gud
og menneskene har fælles initiativ, tvært -
imod er deres viljer og planer modstridende.
Gud reagerer på menneskenes planer ved
at overtrumfe dem.
Ordspr 16,1 siger: ”Hjertets overvejelser

er menneskets sag, men tungens svar er fra
Herren.” Her er der tale om, at Herren
formår at lede det gudfrygtige menneske
meget mere, end han selv kan tænke og
ræsonnere sig frem til. Gud kan forme
tungens svar. Det indebærer ikke, at Gud
styrer og beslutter alt, hvad mennesket
måtte finde på at lukke ud af modbydelig-
heder og nederdrægtigheder. Herren står
ikke bag den uretfærdighed, som de onde
lukker ud i stride strømme, jævnfør 15,
28: ”Den retfærdige tænker i hjertet, før
han taler, fra uretfærdiges mund strøm-
mer ondskab.” Men 16,1 reflekterer over
den erfaring, at vi kan grunde længe over
en problemstilling uden at finde noget
godt svar, men når vi så skal svare, ople-
ver vi undertiden, at Gud i situationen
giver os løsningen.
Ordspr 16,4 siger: ”Alt skabte Herren

til dets formål, også den uretfærdige til
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ulykkens dag.” Bag glosen formål ligger
det hebraiske ma’anæh, som ifølge ord-
bøgerne kun forekommer dette ene sted i
GT. Den er desuden fuldstændig identisk
i skri ve måde og udtale med et andet ord,
som betyder ’svar’. Al Wolters15 nævner
den mulighed, at glosen også i Ordspr 16,4
skal oversættes netop således. Dermed
kommer vi frem til den klassiske forståel-
se af begrebet ansvar, som ikke er en indre
følelse, men en ydre forpligtelse for en
laverestående til at svare, når en højere -
stående spørger, jævnfør Job 40,2-5. I
Ordspr 16,4 skal alle personlige skab-
ninger svare deres skaber, når han spørger
dem om noget. Alle skal svare Herren,
også den uretfærdige på ulykkens dag.
Der er ikke tale om, at Gud har skabt den
uretfærdige med det formål, at han skal
udføre uretfærdige gerninger på en ulyk-
kelig dag.
Ordspr 19,21 siger: ”I en mands hjerte

er der mange planer, men det er Herrens
beslutning, der står fast.” Her står der
intet om, at Gud og menneskene har fæl-
les initiativ. Tværtimod er deres planer
skildret som havende forskellig vægt såle-
des, at alene Guds beslutninger altid står
fast i modsætning til menneskenes.  
Ordspr 21,1 siger: ”Som en bæk er

kongens hjerte i Herrens hånd, han leder
det hen, hvor han vil.”Dette vers siger ikke
noget om, at Gud styrer og leder enhver
menneskelig adfærd, god som ond. Når
det hedder, at kongens hjerte er ’som en
bæk’ (ordret: ’som strømme af vand’) i
Herrens hånd, sigter billedet til de vand-
strømme, som bringer liv og frugtbarhed
til det tørre land i Mellemøsten. Der er
altid noget dybt positivt forbundet med
’strømme af vand’ eller ’vandbække’ i GT.
De bringer velsignelse til dem, som drik-
ker af dem. Man kan tænke på Salme 1 i
den forbindelse. Gud styrer kongens hjerte,
så kongen bliver en kanal til velsignelse

for sine undersåtter og fælder gode og ret-
færdige domme for sit land (Ordspr 20,8).
Gud lægger større vægt på ret og retfær-
dighed end på overholdelse af kultiske
reg ler (21,3); derfor leder han kongens
hjerte, så han opfylder Guds vilje, og så
kongens beslutninger, dispositioner og
vilje - alt det, som ’hjertet’ står for - bliver
som bække af vand, der formes og ledes
af Herren. 
Det underlige er, at Ordspr kap. 1-24

altid kun omtaler kongen som den gode
konge, der hersker af Guds nåde og udfø-
rer Guds vilje. Onde og selviske konger er
uden for horisonten i Ordspr 1-24 mod-
sat Ordspr 25-30, som synes at have et
mere alsidigt syn på kongedømmet. Selv
om den første del af Ordsprogenes Bog i
høj grad advarer mod onde mennesker og
deres onde adfærd, skildrer den altid kon-
gen som Guds gode ordning for Guds
folk; kongen er en del af Guds visdoms
styrelse. Derfor skal vi ikke forstå Ordspr
21,1 som et udsagn om, at Gud leder et-
hvert menneske, som Gud vil det. Ordspr
21 tænker på den gode konge, som selv
søger visdommen, som er Guds redskab,
og som har menneskers skæbne i sine
hænder (Ordsp 16,10-15). Kongen har
absolut magt, fordi hans domfældelse er
givet af Gud, og kongen afskyr alt ondt
(16,12). Ordspr 21,1 skal således læses i
sammenhæng med alt, hvad der ellers
siges om kongen i kap. 1-24.
Præd 11,5 siger: ”Ligesom du ingen vi -

den har om vindens vej eller om fostret i
den svangres liv, sådan har du heller ingen
viden om Guds gerning, han som gør
alting.” Dette vers kan forstås på flere
måder, men behøver ikke udlægges såle-
des, at Gud bestemmer, hver eneste men-
neskelig gerning og begivenhed, som fin-
der sted. Man kan sagtens forstå udsag-
net på følgende måde: ’Alting’ forstås
som ’det hele’, nemlig det, som er nævnt i
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sammenhængen. Selv om Prædikeren fun -
derer over, hvorfor det undertiden går
den uretfærdige og onde godt, og den
from me og vise dårligt (8,9-15), henreg-
ner han ikke den ondes onde handlinger
under Guds gerninger i verden. Mennes -
ket forstår ikke Guds gerninger i verden
(3,11), men ifølge Prædikeren giver Gud
livet, lader skabelsens kræfter virke, giver
mennesker gode dage, så de kan nyde
frugten af deres slid og slæb, og han fast-
sætter livets afslutning. Gud alene virker
fremtiden; den har mennesker ikke mag-
ten over (7,14). Selv om ulykkens dag
også er gjort af Gud, så er menneskets
ondskab og undertrykkelse hverken vir-
ket af Gud eller skabt af ham.
Jer 18,7-10 handler om, hvorledes

Gud handler med folkene, og dog er poin-
ten ikke, at han former deres vilje på for-
hånd, men at han reagerer på deres hand-
linger. Gud tilgiver det folk, der omvender
sig, og han straffer det folk, der ikke
omvender sig.
En beslægtet tanke forekommer i Dan

2,21: ”Han lader tider og tidsrum skifte,
han afsætter konger og indsætter konger;
han giver vismændene visdom og de fors-
tandige forstand.” Ligeledes i Dan 4,14:
”Beslutningen er truffet af vægterne,
sagen er vedtaget af de hellige, for at de
levende skal forstå, at den Højeste er hers-
ker over det jordiske kongerige, og at han
giver det til, hvem han vil, og kan sætte den
ringeste blandt mennesker over det.”
Her er Gud skaber og opretholder, han

giver visdom og forstand, han nedbøjer
og ophøjer, men at han skulle tage initia-
tivet til alle vore beslutninger, står der
intet om.”

Det hebraiske udsagnsord kûn
Dette udsagnsord forekommer i 219 til-
fælde i GT.16 Fire af disse forekomster
anføres af kompatibilismen som argu-

ment for Guds detajlstyring af alle men-
neskers handlinger, gode som onde. Det
er Sl 37,23b; 119,133; Ordspr 16,9; Jer
10,23. To andre tekster, som i den danske
bibeloversættelse fra 199217 også er over-
sat med styre, anføres også af kompatibi-
lismen, nemlig Sl 37,23a og Ordspr 20,24.
Jeg vil i denne analyse fastholde, at det er
ulige meget sværere, at kûn skulle over-
sættes med styre end med styrke, klargøre
og fastgøre. Principielt er det vel umuligt
at føre et nøje bevis for en bestemt betyd-
ning af en bestemt glose i nogen oldtids-
tekst med så stor præcision, at al diskus-
sion standser, og derfor indrømmer jeg
gerne, at jeg ikke kan bevise med mate-
matisk nøjagtighed, at kûn fuldstændig
indiskutabelt skal oversættes med styrke,
fastgøre og klargøre, men de 219 fore-
komster af kûn peger samlet set meget
stærkt bort fra oversættelsen styre. 

Salme 37
Salme 37 er en visdomssalme, som beskri-
ver den retfærdige og den uretfærdige
samt deres indbyrdes forhold. Vers 23
står i sammenhæng med vers 24, som
uddyber vers 23. Begge vers beskriver den
retfærdige. Vers 23a er en nominalsæt-
ning, der siger, at menneskets evne til at
gå er fra Herren, og vers 23 b siger, at
Gud styrker ham og glæder sig over hans
færden. Verset handler ikke om Guds
handlen med alle mennesker, men kun om
den retfærdige, som Gud alene glæder sig
over. Vers 24 nævner så det farefulde til-
fælde, at den retfærdige kan snuble, men
han falder ikke, for Herren støtter ham.
Glosen støtte (samæk-mem-kaf) står som
en parallel til styrke (kaf-waw-nun). Sam -
menhængen taler altså om støtte og hjælp
til at vandre fast, ikke om styring. 

Salme 119
Salme 119 er ligeledes en visdomssalme,
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der beskriver den retfærdiges store kær-
lighed til Guds ord, befalinger, love og
forordninger og hans brændende bøn og
ønske om at følge dem. Glosen kûn fore-
kommer fire gange (vers 5, 73, 90 og 133),
og DO-92 har oversat med henholdsvis
være sikker, grundfæste, forme og styre. I
vers 5 ville det ikke passe at oversætte
med styre, for da ville bønnen lyde: ”Gid
min færden må være styret, så jeg holder
dine love”. Hvis den bøn opfyldes, er res-
ten af bønnen overflødig. Vers 73 er over-
sat: ”dine hænder skabte og formede
mig”. Her anvendes udsagnsordene alæf-
sin-he og kaf-waw-nun. Sammenhængen
giver hverken støtte til styre eller styrke i
oversættelsen af kûn, men altså heller
ingen modstand mod en oversættelse som
”Dine hænder skabte og grundfæstede
mig” eller ”Dine hænder skabte og bered-
te mig”, nemlig til at tjene Herren. Vers
90 er omgivet af to vers, 89 og 91, som
begge taler om fasthed (Guds ord står
fast, Guds trofasthed varer, og Guds bud
består), så der er det meget velbegrundet
at oversætte kûn med grundfæste: ”Du
grund fæstede jorden”. I vers 133 er det
hel ler ikke godt at oversætte med styre af
samme grund som i vers 5. Sammen -
hæng  en ved vers 133 giver i øvrigt ingen
støtte til noget valg i oversættelsen.

Ordspr 16
Dette kapitel står i Ordsprogsbogens spe-
cifikke del (kap 10-31), som følger på den
mere generelle indledning (kap 1-9).
Kapitel 15 taler meget om forskellen på
retfærdige og uretfærdige, hvorimod kap.
16 har en anden vinkel, nemlig forskellen
på menneskets begrænsede kræfter og
Guds ubegrænsede almagt. I Ordspr 16,
hvor glosen forekommer tre gange
(Ordspr 16, 3.9.12), er den i DO92 over-
sat med henholdsvis blive til virkelighed,
styre og grundfæste. Hvis man oversætter

med styrke i vers 9, ligger alle tre vers på
linje således, at der er tale om, at noget
bliver gjort fast. 

Jer 10
Bogen er profeten Jeremias’ oplevelser og
forkyndelse i kongeriget Judas sidste dage
i årene omkring Jerusalems ødelæggelse
586, og kap. 10 skildrer forskellen på
men neskets begrænsede indflydelse og
Guds ubegrænsede magt, og her er vers
23 en bøn, som understreger dette for-
hold. Et menneskes livsskæbne bestem-
mes ikke af mennesket selv, men af Gud. 

Syntaks og semantik
Syntaktisk er Sl 37,23a og Ordspr 20,24
nominalsætninger uden udsagnsord, og
på dansk skal de oversættes med udsagn-
sordet være og altså hverken styre eller
styrke. 
Oversættelserne og ordbøgerne viser,

at forskerne er uenige om betydningen af
kûn netop i Sl 37,23b; 119,133; Ordspr
16,9; Jer 10,23. Spørgsmålet er, om glo-
sen betyder styre eller styrke (eller varian-
ter heraf). DO92 har styre i Sl 119,133 og
Ordspr 16,9, hvorimod den har styrke i Sl
37,23b og gøre faste i Jer 10,23. Ud af de
219 forekomster har DO92 oversat med
styre i alt fire gange: Sl 119,133; Ordspr
4,26; 16,9; 21,29
Metodisk kan man sagtens begynde

med, men ikke nøjes med at se på, hvad
moderne ordbøger18 og gamle oversættel-
ser siger til netop de fire omdiskuterede
steder (Sl 37,23; 119,113; Ordspr 16,9;
Jer 10,23). Interessant er det, at den syris-
ke og dermed semitiske Peshitta, som
sprogligt set er tæt på hebraisk, peger i
modsat retning. Fra cand. teol. et d. phil.
Johannes Glenthøj har jeg fået følgende
oplysninger:19

Sl 37,23a+b: verbet er tqan i verbalfor-
men aphel pass.part.: ”Fra foran Herren
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formes en mands skridt, og han former
hans vej.” I Sl 37,23b kan verbet dog og -
så læses som aphel aktivt participium, så
helheden ville betyde: ”Fra foran Herren
formes en mands skridt og formes hans
vej”. 
Sl 119,133  verbet er: tqan, i verbalfor-

men aphel (svarende til hiphil på hebra-
isk): “Gør mine skridt faste på dine stier”
(JGs forslag til oversættelse).
Ordspr 16,9 verbet er: tqan, igen

aphel: ”… men Herren former/forbereder
(etc.) dets (menneskets) skridt.” Eller: ”…
men Herren gør dets skridt faste”.
Jer 10,23: verbet er: tqan, igen aphel:

”Jeg ved, at Herrens veje ikke er som men -
 neskets, og ikke som manden, der gi ver
sig til at ordne sine sager” (egtl. ’sag’,
ting, ejendom). 
Aphel (atqen) har flg. betydninger iflg.

Payne Smiths lille ordbog: a) to set in
order, construct, fix, adapt, fit, b) to fur-
nish, fashion, fit up, c) to make ready,
prepare (a tent etc.), to make up (medici-
nes), d) to correct, restore, make firm or
whole. Matqen kull betyder “alle tings
Ska ber”. 
Og iflg. C. Brockelmann, Lexicon

Syria  cum (Editio secunda aucta et emen-
data), Halis Saxonum, 1928, har aphel af
tqan flg. betydninger (ordbogen er på
latin): 1 statuit, collocavit, 2 stabilivit,
paravit, 3 creavit, 4 reparavit, 5 instruxit,
6 direxit, 7 instituit (regem), 8 in matri -
mo nium dedit, 9 constituit.
Så vidt JG. Man kan altså hverken tage

Peshitta til indtægt for, at de fire tekster
skal oversættes med styre eller styrke, men
i Sl 119,133 og Orspr 16,9 er oversættel-
sen gøre fast absolut en mulighed, og
ingen af de to andre tekster støtter den
tanke, at Gud planlægger alle menneskers
onde handlinger.  
Sagen kan dog ikke endeligt afgøres

hermed. Metodisk er man nødt til at se på

alle 219 forekomster af kûn. Det giver et
helt andet perspektiv på de fire oven-
nævnte tekster. For selv om nogle af de
mo derne ordbøger og oversættelser me -
ner, at de ovennævnte tekster og især
Ordspr 16,9 skal oversættes med styre
(direct), så benytter fx New Revised Stan -
dard Version (NSRV) kun denne oversæt-
telse fem steder,20 og DO92 oversætter
med styre fire steder.21 Hovedparten af de
219 forekomster samler sig også i denne
moderne oversættelse om to andre betyd-
ninger, som i øvrigt er tæt forbundne,
nemlig fastgøre eller grundfæste (estab lish,
secure, (con)firm, fix, steadfast) og klar-
gøre eller (for)berede (make ready, prepa-
re, provide).22 Noget lignende gælder en
gammel (1871)23 og ny dansk oversættel-
se (1992).24 Min tese er, at alle 219 fore-
komster kan forstås ud fra en af disse to
betydninger. Det munder ikke altid ud i
en mundret oversættelse på mo derne
sprog, og deraf kommer vel det syns-
punkt, at kûn har mange betydninger,
men når man ser på den bagvedliggende
hebraiske tankegang, så er det disse to
betydninger, fastgøre og klargøre, som er
glosens grundbetydning i de pågældende
kontekster. Et godt eksempel på det er
kûn brugt om at rette sit ansigt mod
noget.  Her er direct naturligt i en moder-
ne engelsk oversættelse, men man skal
ikke glemme det egentlige hebraiske ud -
tryk, at man fastlåser eller fastgør sit
ansigt, dvs. sit blik på noget bestemt.
Grundteksten har altså en dynamik, som
oversættelserne ikke altid får med. 
Kûn bruges generelt om ét forløb, der

afsluttes med fasthed eller parathed til et
andet forløb, som så kan begynde. Kûn
antyder således en dobbelthed. Oversæt -
telsen styre er efter mit skøn fejlagtig, for -
di den mangler denne dobbelthed. 
Når man opregner alle 219 forekoms-

ter af glosen kûn og ser på dens anvendel-
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se i hver enkelt sammenhæng, og man
ordner disse efter emner, så er det en hel
tour de force igennem skaberværket, men -
neskelivet og Israels kultur, hvor alle
mulige personer og ting klargøres og fast-
gøres til tjeneste og brug lige fra skabel-
sens morgen til Dommedag.

Kûn i de berettende tekster
I de berettende tekster er fx ordet fra Gud
grundfæstet, dvs. endegyldigt besluttet,
for di Farao har haft to drømme med
samme betydning (1 Mos 41,32). Josef be -
ordrer sin hushovmester at slagte og tilbe-
rede et dyr til spisning (1 Mos 43,16).
Bileam bad om, at dyr blev gjort klar til
ofring (4 Mos 23,1.29). I kulten skulle Is -
raels folk ved selve pagtsindgåelsen holde
sig rede til tredjedagen (2 Mos 19.11.15),
og Moses skulle holde sig rede til at møde
Gud på Sinaj (2 Mos 34,2), og fædrene-
husene skulle ved kultens genoprettelse
under kong Josias gøre sig rede til at hol -
de påske i helligdommen (2 Krøn 35,4).
Da Israel ved indvandringen gik over
Jordan, stod præsterne med Pagtens ark
fast på Jordans tørre bund (Jos 3,17; 4,3).
Langt senere førte kong David Pagtens
ark op til det sted, han havde gjort klar til
den (1 Krøn 15,1.3.12; 2 Krøn 1,4; 3,1),
og da templet senere skulle bygges, gjorde
han store mængder byggematerialer klar
til sin søn Salomo, der skulle forestå selve
byggeriet (1 Krøn 22,3.5.14; 28,2; 29,2-
3.16.19; 2 Krøn 2,6.8), ligesom Salomos
og Hirams bygmestre gjorde tømmeret og
stenene klar til tempelbyggeriet (1 Kong
5,32). I det forjættede land grundfæstede
Gud helligdommen (2 Mos 15,17), og i
Jerusalem gjorde både Manasse og Josias
atter templet klar til sin rette brug efter
fortidens vanhelligelse (2 Krøn 33,16;
35,20). Kong Salomo klargjorde det Aller -
helligste til Pagtens ark (1 Kong 6,19), og
kong Hizkija gav ordre til at gøre kamre

klare i templet, og da folket vendte hjem
fra Babylon, grundfæstede de alteret på
dets gamle fundamenter (Ezra 3,3). I tem-
pelkulten gøres der offerdyr klar til ofring
(2 Krøn 35,6), ligesom skuebrødene gøres
klar hver sabbat (1 Krøn 9,32) og karrene
blev gjort klare og helliget efter, at kong
Akaz havde vanhelliget dem (2 Krøn
29,19), og ved alle kong Hizkijas foran-
staltninger blev der gjort klar til tjenesten
i Herrens tempel (2 Krøn 29,35), ligesom
det senere skete under kong Josias (2
Krøn 35,10. 14-16). Det gælder om at
grundfæste sit hjerte på Herren og
Herrens lov (1 Sam 7,3; 2 Krøn 12,14;
19,3; 30,19; Ezra 7,10) og at fastholde et
sådant sind og sådanne tanker for evigt (1
Krøn 29,18), men desværre skete det
langtfra altid (2 Krøn 20,33). 
Man kan komme til at røbe sin dialekt

og sit tilhørsforhold, hvis man ikke har
gjort sig klar til at udtale et ord på en
bestemt måde (Dom 12,6). Føden skal
gøres klar, både i krig og fred (2 Mos
16,5; Jos 1,11; 2 Krøn 12,40), og når
man bygger store huse, så fastgør man
taget på søjler, for ellers falder huset sam-
men (Dom 16,26.29). Når man har byg-
get en by, så kan kongen gøre den klar til
at overvinde andre byer (4 Mos 21,27).
Ligeledes gør Gud et helt land klart til sit
folk Israel (2 Mos 23,20), ligesom han
skabte dette folk og grundfæstede det –
på sig selv gennem pagten (5 Mos 32,6),
for i sammenhængen er Gud benævnt
som klippen (2 Mos 32,4). Desuden har
Gud gjortmange andre ting rede til folket
(2 Krøn 29,36). En af disse mange ting er
kongedømmet, som Gud har gjort klart
til kongen eller grundfæstet for kongen (1
Sam 13,13; 2 Sam 7,12; 1 Krøn 17,11;
28,7; 2 Krøn 17,5), ja David vidste, at
Gud havde grundfæstet ham som konge
over Israel (2 Sam 5,12; 1 Krøn 14,2),
ligesom Gud grundfæstede Salomo og
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satte ham på Davids trone (1 Kong 2,24).
Mens rivalerne lever, og politiske urolig-
heder præger situationen, er kongedøm-
met ikke grundfæstet i kongens hånd (1
Sam 20,31), og når de er sat ud af spillet
henholdsvis overstået, er kongedømmet
grundfæstet (1 Kong 2,12.46; 2 Krøn 12,1),
og kongens grundfæstede trone står som
symbol på denne kongemagt (2 Sam
7,13.16; 1 Kong 2,45; 1 Krøn 17,12.14;
22,10). Gud grundfæster ligeledes selve
kongehuset eller kongeslægten foran sit
ansigt (2 Sam 7,26; 1 Krøn 17,24). I for-
tiden ved indvandringen gjorde Josva tolv
mænd klare som spejdere (Jos 4,4). Da
landet var indtaget, skulle man gøre en
vej klar til tre tilflugtsbyer som led i lan-
det nye retsorden (5 Mos 19,3). Senere
sendte kong Saul og David spioner mod
hinanden, som skulle vende tilbage med
oplysninger, der var grundfaste (1 Sam
23,23; 26,4). Og da Salomo havde bygget
templet, og det var indviet, var hans værk
klargjort til brug (2 Krøn 8,16). Den sene-
re kong Jotam fik styrket sin magt, fordi
han grundfæstede sine veje foran Guds
ansigt (2 Krøn 27,6). Når man bydes til
spisning, gørman sine gaver klare til vær-
ten, inden man skal møde ham (1 Mos
43,25), og når mennesker er i nød, fordi
intet er gjort klart til dem, så kan man
sende noget til dem (Neh 8,10). Praktisk
og etisk vil man undlade at gøre det, som
ikke er grundfast (2 Mos 8,22), og er der
rygte om lovovertrædelser, så må man
undersøge, om talen derom er grundfast
(5 Mos 13,15; 17,4). Hvis nogen har
begået alvorlige forbrydelser, gør man en
galge klar til dem (Est 6,4; 7,10), og hvis
landet kommer i krig, skal man gøre klar
til det (1 Sam 23,22), og nogen er så for -
ud seende, at de længe før gør hæren klar
med skjolde (2 Krøn 26,14). Soldaterne kan
også komme ud for at skulle lægge sig i bag-
hold og dér være klar til kamp (Jos 8,4). 

Kûn i de poetiske tekster (Job, Salmerne
og Ordsprogene)
Den ene Gud, som dannede Job, dannede
og klargjorde også den anden, dvs. de
andre mennesker (klargjorde - underfors-
tået til menneskelivet), og dem skal Job
derfor behandle retfærdigt (Job 31,15).
Job bekender, at Gud klargør føde til rav-
nen (Job 38,41). Desværre oplever de
gudløse, at deres børn lever grundfaste
hos dem Job 21,8), og dog forkynder Job
Guds dom over den uretfærdige, som gør
en stor garderobe klar til sig, men ikke
selv kommer til at bruge den (Job 27,16-
17). I sin lidelse mindes Job, hvordan han
som en agtet mand gik til byens port (=
rådhuset) og gjorde sin plads klar til at
sætte sig på den (Job 29,7). Ligeledes for-
kynder han, hvordan Gud klargjorde vis-
dommen og undersøgte den (Job 28,27). 
En af Jobs venner, Bildad, beder Job

(grund)fæste (tanken) på fortidens erfa-
ringer (Job 8,8), og anden ven, Sofar,
opfordrer Job til at klargøre sit hjerte (til
syndsbekendelse) (Job 11,13), og en tred-
je ven, Elifaz, siger, at den uretfærdige
ved, at mørkets dag er klargjort for ham
(Job 15,23), som også Bildad er inde på
(Job 18,12), og at de gudsløses skød klar-
gør sig (Job 15,35), men til sidst anklager
Gud Jobs venner for ikke at have talt
grundfast, dvs. sandt om Gud (Job 42,7-8).
Endelig skal det bemærkes, at Job 12,5 er
omdiskuteret. Enten betyder nakon spar-
ke eller slå, og da betyder verset, at de,
der ringeagter ulykker, ikke støtter de
trængende, men snarere giver dem, der
snubler, det sidste spark. Andre forstår
nakon som nifal participium af kûn, og
da betyder teksten, at ulykke er rede til
dem, hvis fødder glider. 26

Salmedigterne forkynder, at Gud har
grundfæstet både retskaffenhed, sin tro-
fasthed og sin trone (Sl 89,3; 93,2; 99,4;
103,19), ligesom han har gjort solen, må -
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nen, stjernerne, jorden og bjergene faste
eller klare til deres funktion (Sl 8,4;
74,16; 24,2; 93,1; 96,10; 119,90; 65,7).
Gud dækker himlen med skyer, så regnen
er klar til jorden, der igen fører til, at græs
kan spire frem og kvæget får føde (Sl
147,7-9). Ligeledes gør han korn klart til
dem (der bor i landet) (Sl 65,10). I guds-
forholdet gør Gud den troendes bøn klar
som røgelsesoffer (Sl 141,2). Grundlæg -
gende har Gud klargjort digteren selv (til
at leve retfærdigt efter Guds vilje) (Sl
119,73). Gud gør de hjælpeløses hjerte
fast, dvs. trygt, ved at lytte til dem (Sl
10,17), og David bekender glad, at hans
hjer te er fast (Sl 57,8; 198,2), og det
samme gør en anden digter (Sl 112,7),
hvor imod Asaf kritiserer dem, som ikke
fastgør deres hjerte i Gud (Sl 78,8.37).
Eksempelvis tvivlede Israel på, om Gud
kunne gøre føde klar til dem (Sl 78,20).
Man kan gøre en by klar, så man kan bo
i den (Sl 107,36), og Gud har selv gjort
Jerusalem fast på hellige bjerge eller gjort
den klar til at være alles moder (Sl 87,2-
6, særlig vers 5), og han grundfæster den
for evigt (Sl 48,9). Gud klargjorde sit
udpinte land ved at sende regn, så Guds
folk fandt en bolig dér (Sl 68,10-11), og
Guds hånd fastgjordes i David (Sl 89,22),
hvis slægt og trone Gud også grundfæster
(Sl 89,4.38), så dynastiet kan fortsætte.
Moses beder Gud om at grundfæste vore
hænders arbejde (Sl 90,17). Modsat den
sortseende Job forkynder digteren af Sl
102, at Guds tjeneres børn skal være
grundfæstede foran Guds ansigt (Sl
102,29). I sin svaghed er David klar til at
snuble (Sl 38,18), men Gud gjordeDavids
skridt faste (Sl 40,3), ligesom han grund-
fæster enhver retfærdig (Sl 37,23), og en
anden digter beder netop om denne fast-
hed (Sl 119,5.133). Menneskene kan mang -
le grundfaste, dvs. sande ord (Sl 5,10), og
de kan klargøre net, for at andres skal

fanges i dem (Sl 57,7). Fjenden, som klar-
gør buen (Sl 7,13), opfordres til at klargø-
re sine våben mod sig selv (SL 7,14), og
Gud selv har klargjort sin bue mod dem
(Sl 21,13). De ugudelige spænder buen og
gør pilen klar på buestrengen, men Gud
har gjort sin trone klar til dom (Sl 9,8).
Ordsprogenes Bog forkynder, at Gud

grundfæstede himlen (Ordspr 3,19; 8,27).
Dagen begynder med lysskæret, indtil
lyset er klart, og dagen står fast, dvs. det
står fast, at det er blevet dag (Ordspr
4,18). I dyreverdenen forbereder eller
klargørmyrerne deres føde om sommeren
(Ordspr 6,8; 30,25). Et hus bygges og
gøres klar (til brug) med visdom og for-
standighed Ordspr 24,3). Arbejderen
opfordres til at klargøre sit udearbejde og
gør sig færdig, så han derefter kan bygge
sig et hus (Ordspr 24,27). Man skal give
agt på, hvor man går, så vil alle ens veje
blive grundfaste (Ordspr 4,26). Man skal
overgive sit værk til Herren, så vil planer-
ne blive grundfaste (Ordspr 16,3), og i det
hele taget gælder det, at planer bliver
grundfaste gennem rådslagning (Ordspr
20,18). Mennesket har nok tanker om sin
fremtid, men fastheden og virkeliggørel-
sen kommer fra Herren (Ordspr 16,9).
Helt på linje hermed tales der om, at hes-
ten gøres klar til krig, men sejren kommer
fra Herren (Ordspr 21,31). Man skal be -
vare de vises ord i sit hjerte og have dem
klare på sine læber (Ordspr 22,18). Sand -
færdig læbe står fast for evigt (Ordspr
12,19), den retfærdige grundfæster sin færd
(Ordspr 21,29), og retfærdighed grund-
fæster en trone (Ordspr 16,12; 25,5;
29,14), men intet menneske grundfæstes
ved sin uretfærdighed (Ordspr 12,3), og
dommene er klare til spotterne (Ordspr
19,29).

Kûn i det profetiske tekster
Herrens komme er lige så grundfæstet
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som morgenrøden (Hos 6,3), og han har
grundfæstet både verden og jorden (Jer
10,12; 51,15; Es 45,18; Jer 33,2), og i den
himmelske verden var alle slags ædelstene
og kunstværk klare til den dragt, som en
kerub skulle have på, da denne blev skabt
(Ez 28,13). En kvindes bryster bliver fas -
te, når hun bliver voksen (Ez 16,7). Et
men neskes skridt kan kun Herren gøre
faste (Jer 10,23). Et hus skal bygges og
gøres klart (Zak 5,11), og inde i et rum
kan man fastgøre hylder (Ez 40,43). Her -
rens tempelbjerg er grundfæstet (Es 2,2;
Mika 4,1), og Herren har et slagtoffer
klart (Zef 1,7). Jakobs menighed skal
grundfæstes foran Guds ansigt (Jer
30,20). Des værre kan menneskene også
finde på at grundfæste et afgudsbillede, så
det ikke vak ler (Es 40,20). Jerusalem skal
grundfæstes på retfærdighed (Es 54,14),
men ve den, der grundfæster en by på uret
(Hab 2,12). Forud for Jerusalems ødelæg-
gelse skal profeten fæste sit ansigt, dvs.
blik, mod byen (Ez 4,3.7), men sidenhen
skal man ikke unde Herren ro, før han
grundfæster Jerusalem (Es 62,7), og der
skal fø des et barn, som skal grundfæste
Davids rige (Es 9,6), og der skal gøres en
trone klar (Es 16,5). 
Når man skal i krig, skal man holde sig

klar (Jer 46,14), og alt skal være klart (Ez
7,14), og der skal gøres et baghold klart
mod Babylon (Jer 51,12). Krigsvognenes
stål er som ild, når han (hærføreren) gør
klar (Nah 2,4), og når soldater belejrer en
by, skal de gøre skjoldtaget klar (Nah 2,6).
Slagtebænken skal gøres klar til Babylons
konges sønner pga. fædrenes synd (Es
14,21), og et ildsted er gjort klart til (Assy -
riens?) konge (Es 30,33). Det er vigtigt at
holde sig klar til at møde Gud (Am 4,12).
På et tidspunkt er han klar til at ødelægge
(Es 51,13). 

Konklusion om semantikken
Man skal ikke alene være meget forsigtig
med at tildele 2% af forekomsterne en
betydning, som er helt anderledes end de
øvrige godt 98%, men man skal også
have særdeles gode grunde dertil. Uanset
hvor mange moderne ordbøger man kan
anføre, som vil bruge oversættelsen styre
nogle få steder (direct), så kan det viden -
skabeligt set ikke være det afgørende. Det
mest tungtvejende må altid være de kon-
krete sætninger i deres kontekst set i sam-
menhæng med, hvordan glosen bruges i
alle forekomsterne.

Konklusion om de seks relevante teks-
ter med det danske verbum ”styre”

To nominalsætninger
To gange har 1992-oversættelsen oversat
en nominalsætning med styrer.
Sl 37,23 er oversat: ”Det er Herren, der

styrer en mands gang, han styrker ham og
glæder sig over hans færd.”27 Grund teks -
ten lyder: ”Fra Herren mandens skridt,
han styrker ham og glæder sig over hans
vej”. Tekstens mening er således ikke, at
Gud beslutter alle menneskenes onde ger-
ninger, for det ville stride mod versets
anden halvdel, der siger, at Gud glæder
sig over menneskets færd, men meningen
er, at ud faldet af menneskenes livsløb er
af hæng igt af, at Gud grundfæster eller
styrker menneskene. 
I Ordspr 20,24 gør noget lignende sig

gældende. Oversættelsen fra 1992 siger:
”Det er Herren, der styrer en mands gang,
hvordan kan et menneske så forstå sin
vej?”28 Grundteksten begynder derimod
med en nominalsætning: ”Fra Herren den
stærkes skridt, hvordan kan hvermand så
forstå sin vej?” Tanken er ikke, at Gud
tager initiativ til alle menneskenes onde
gerninger, men at almindelige mennesker
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ikke kan forstå de store linjer i deres liv,
når udfaldet af den stærkes mange skridt,
dvs. livsløb, bestemmes af Gud. 

To velbegrundede oversættelser
To gange er kûn oversat med styrker eller
gøre fast.
Det gælder Sl 37,23b: ”han styrkerham”29

og Jer 10,23: ”Jeg ved, Herre, at mennes-
ket ikke bestemmer sin vej; det står ikke i
den vandrendes magt at gøre sine skridt
faste.”30 Teksternes mening er ikke, at Gud
beslutter menneskenes onde gerninger,
men at menneskenes store planer er af -
hængige af, at Gud giver os styrke. 

To diskutable oversættelser 
To gange er kûn oversat med styre. 
I Sl 119,133 siger oversættelsen: ”Styr

mine skridt ved dit ord, lad ingen uret få
magten over mig!”31 Her bør grundtek-
stens kûn oversættes med styrk, så sæt-
ningen kommer til at lyde sådan: ”Styrk
mine skridt ved dit ord!” Det er ikke en
bøn om styring uden om fristelse, men
om styrke mod fristelse. Men uanset,
hvil ken oversættelse man vælger på dette
sted, kan denne sætning aldrig blive et
alment udsagn om, at Gud styrer alle
men neskers onde beslutninger.  I Ordspr
16,9 siger oversættelsen: ”Menneskets
hjerte udtænker dets vej, men Herren sty-
rer dets skridt”32. Her skal kûn oversættes
med styrke eller grundfæste, så oversæt-
telsen bliver: Menneskets hjerte udtænker
dets vej, men Herren styrker dets skridt.
Ordspr 16,9 kan ikke bruges til at sige, at
det var Gud, der sendte Anders Breivik ud
på Utøya. Derimod siger dette vers, at det
meget vel kan gå sådan, at Gud kuldkas-
ter alle Anders Breiviks planer. Tanken er
ikke, at Gud tager initiativ til alle mennes-
kenes onde gerninger, men at menneske-
nes planer er afhængige af, at Gud giver
os styrke til at gennemføre dem.  

3. Kompatibilismen og den
ældre lutherdom
Jeg vil her se lidt nærmere på Refor -
mationen, bekendelsesdannelsen og den
lutherske ortodoksi, særligt hos Martin
Luther og tre teologer af Confessio Augu -
s tana (CA). 

Martin Luther
I Martin Luthers (1483-1546) skrifter er
der en klarhed, et drama og en dybde,
som den kristne kirke har hentet næring
og inspiration fra lige siden. Desværre er
også nogle kritisable ting, bl.a. i hans
hovedværk De servo arbitrio fra 1525. 
Luther skildrer menneskets vilje under

to synsvinkler, dels som vrangvendt og
dels som forudbestemt. Menneskets vilje
er vrangvendt således, at ingen har lyst til
at følge Jesus. Jesus må vinde vort hjerte
ved et under, ellers vil ingen følge ham.
Des uden anser Luther menneskets vilje for
at være forudbestemt således, at al vor
gø ren og laden er forudbestemt af Gud:
”han både forudser og beslutter og gør
alting i kraft af sin uforanderlige og evige,
usvigelige vilje”,33 og: ”Det er Gud, der
virker det gode og det onde i os. Det er
sine egne gode gerninger, han belønner i
os, og sine egne dårlige gerninger, han
straffer os for”,34 og: ”Alt, hvad der gøres
af os mennesker, gøres ikke på grundlag
af en fri beslutningsproces, men som følge
af ren og skær nødvendighed”.35 Luther
kender udmærket skolastikkens skelnen
mellem necessitas consequens og necessi-
tas consequentiae.37 Det sidstnævnte ude-
lukker ikke menneskets frihed. Hvis den
alvidende Gud forudser Judas’ forræderi,
så er det logisk nødvendigt, at det kom-
mer til at ske, men det indebærer ikke
nødvendigvis, at Gud har forårsaget det.
Luther forkaster dog denne skelnen mel-
lem forudsigelsens og forudbestemmel-
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sens nødvendighed. For ham er de sam-
menfaldende således, at Guds forudviden
har samme kraft og virkning som hans
forudbestemmelse. Og eftersom Gud ved
alt forud, så har han i Luthers øjne også
bestemt alt forud. 
Modsat mente Luther, at man ikke

skal spekulere på Deus absconditus, som
virker alt, men tværtimod samle tankerne
om Deus revelatus.38 Han mente ligeledes,
at man ikke kunne fastholde både men -
neskets frihed og Guds alvirksomhed, som
i hans optik er lig med hans forudviden.
Han siger: ”Men jeg indrømmer, at det er
et vanskeligt spørgsmål, ja ligefrem ikke
til at have med at gøre, hvis man på én
gang absolut vil antage begge begreberne,
både Guds forudviden og menneskets fri-
hed”.39 Denne udtalelse viser, at Luther
ikke er kompatibilist. 

Confessio Augustana
Fem år senere, i 1530, begynder den
evan geliske kirkes bekendelsesdannelse,
hvor den evangeliske bevægelse skal
udtale sig samlet, og så fremlægger man
CA, som er skrevet af Melanchton. Han
havde oprindeligt samme syn som Martin
Luther, og det gav han udtryk for i skrif-
tet Loci fra 1521. I 1530 havde han ænd-
ret opfattelse, og derfor skriver han i CA
således om den fri vilje: ”Den menneske-
lige vilje har en vis frihed til at udøve bor-
gerlig retfærdighed og til at foretage et
valg vedrørende de ting, som er underkas-
tet fornuften, men den har ikke uden
Helligånden magt til virkeliggøre Guds
retfærdighed eller den åndelige retfærdig-
hed”.40 Artikel 19 forstætter med at defi-
nere syndens årsag: ”Skønt Gud skaber
og opretholder naturen, er det dog de
ondes vilje, der er årsag til synden”.41

Året efter skriver Philip Melanchton i
Apo logien for CA: ”Den menneskelige
vilje har frihet til å velge blant gjerninger

og ting som fornuften på egen hånd kan
fatte … ydre sett kan den velge å holde
hen dene borte fra mord, fra avgudsdyr-
kelse, fra tyveri”.42 Melanchton følger
stadig Luthers lære om menneskets
vrangvendte vilje, men ikke længere
læren om den forudbestemte vilje. 

Formula Concordiae
Efter Luthers død i 1546 kommer der så
tredive turbulente år for de lutherske me -
nigheder, hvor teologerne af CA er uenige
om rigtig mange emner, indtil det endelig
lykkes et hold dygtige teologer at få skre-
vet den lutherske kirkes sidste bekendel-
sesskrift, Formula Concordiae fra 1577,43

som bilægger stridighederne. Den taler
tydeligt om Guds forsyn og menneskenes
ugerninger med følgende ord: ”Vi forkas-
ter og fordømmer derfor alle de følgende
villfarelser som stridende mot Guds ords
rettesnor: 1) Svermeriet hos de filosoffer,
som kaldes ”stoikere”, desuden hos ma -
ni keerne, som lærte, at alt, som skjer,
nød vendigvis må ske og ikke kunne ha
skjedd på annen måde, og at mennesket
gjør alt av tvang - også når det handler i
ytre ting - og bliver tvunget til onde gjer-
ninger og handlinger, slik som utukt,
røveri, mord, tyveri og lignende”.44

Det synspunkt, som forkastes her, er
meget tæt på kompatibilismen. Der er blot
den forskel, at kompatibilisterne si ger
”styring” i stedet for ”tvang” og ”styret”
i stedet for ”tvunget”. 

Martin Chemnitz
Martin Chemnitz (1522-1586) var en af
medforfatterne til FC. I sin store post-
humt udgivne dogmatik, Loci theologici,
i et afsnit om syndens årsag citerer han
med tilslutning følgende fra Augustin om
Guds forhold til det onde: ”Han har kun
forud kendt det onde. Han har ikke fo rud -
 bestemt det”.45 Ligeledes citerer Chem -
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nitz med tilslutning Fulgentius (d. 533),
som siger om Gud: ”Han ved ganske vist
på forhånd, at mennesker kommer til at
synde, men han forudbestemmer ingen til
at synde”.46 Chemnitz skelner mellem
Guds almindelige gerning og hans særlige
gerning. Guds almindelige gerning består
i, at han opretholder alt levende i ove-
rensstemmelse med ApG 17,25. Guds
særlige gerning består i, at han dels hjæl-
per de troende ved undertiden at ændre
naturens love, dels at han ved
Helligånden skaber lydighed i de troende.
Om Guds forhold til de ikke-troende
siger Chemnitz, at ”Mht. de ugudelige til-
skriver Skriften ikke Gud nogen særlig
indsats ud over den almindelige oprethol-
delse og bevarelse af naturens kræfter og
sjælens evner således, at Gud bevarer den
evne, at mennesket kan vælge, men han
virker ikke sådan, at det vælger at gøre
ondt, som Esajas 65,12 siger: ”I valgte,
hvad der var imod min vilje”.47

Chemnitz tager også stilling til Calvin
(1509-1564), som ikke var på banen, da
Luther skrev om den trælbundne vilje
(1525), men trådte stærkt frem senere.48

Denne regnede sig selv for Luther-disci-
pel, men som tiden gik, blev det klart, at
han mente noget andet end CA. Chemnitz
skelner som sagt mellem Guds almindeli-
ge gerning i alle mennesker og Guds sær-
lige gerning i de troende, og han kritiserer
Calvin for at ophæve dette skel. Chem -
nitz gengiver Calvins synspunkt således,
at Gud ikke alene opretholder naturen,
men onde mennesker vil heller ikke andet
end, hvad Gud inspirerer dem til,49 og det
tager Chemnitz kraftigt afstand fra. På
den ene side siger Chemnitz ja til noget af
det, Calvin siger, nemlig at Gud således i
tilfældet med ugudelige ikke blot opret-
holder og bevarer deres natur, således at
de er i stand til at vælge, til at ønske, til at
handle, men på den anden side siger

Chemnitz nej til det næste, ”at han [Gud]
også tilrettelægger, beordrer, inspirerer og
forårsager deres planer, valg og handling-
er - selv de værste”.50

Jeg kan ikke se, at man kan få plads til,
at Chemnitz skulle gå ind for, at Gud
tager initiativet, og at Gud skulle handle
kompatibilistisk, når man ser på denne
tydeliggørende ophobning af forskellige
udsagnsord. 

Chemnitz svarer på fire indvendinger
Chemnitz refererer så fire indvendinger,
som han svarer på.51

Første indvending mod Chemnitz
lyder: ”Alt består ved ham … Altså med-
virker Guds gerning også til synden, og
Gud vil være en delvis årsag til synd, en,
som samarbejder med synd, en som hjæl-
per synden”.52 Her svarer Chemnitz med
Esajas 54,15-16, hvor der er tale om en
våbensmed, som er i gang med at udføre
sit arbejde. Chemnitz anfører bibeltek-
stens budskab, at Gud har skabt våbens-
meden, som laver disse frygtelige våben,
men hvis nogen bruger dem mod Israel,
så er det mod Guds vilje. 
Anden indvending lyder: ”Gud er al -

mæg tig. Når han altså bevæger og sætter
menneskenes natur i bevægelse, så er der
ingen tilfældighed dér: men det er nød-
vendigt, at menneskene handler, således
som de bevæges af Gud. For ingen skab -
ning kan modstå den Almægtige bevægel-
se”.53 Som svar på denne indvending cite-
rer han igen Augustin: ”Han administre-
rer skabningerne således, at han tillader
dem at udføre deres egne bevægelser”.54

Ingen kan modstå Guds almagt, men når
Gud nu selv i sin almagt har indrettet ver-
den således, at vi kan agere frit inden for
disse rammer og grænser, så begrænser
det ikke Guds almagt. 
Tredje indvending lyder: ”Den anden

årsag55 handler ikke alene, men også ved
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hjælp af den første årsag,56 som bevæger,
hjælper og samarbejder. Den anden, så -
som Evas vilje er særligt syndens årsag.
Altså er den ikke alene, men der er også
den første ”.57 Chemnitz svarer med et ar -
gument fra Augustin:58 ”Hvis en person
er halt, så kan man se to ting ved hans
gang. Den ene er bevægelsen, selve det, at
han overhovedet kan bevæge sig, trække
vejret, tænke og så videre, og stavre der
ud ad, og den anden er, at han halter”.59

Bevægelsesevnen kommer fra Gud. Hvis
Gud ikke opretholdt ham, så var han
død. Men at han halter, skyldes ikke Gud.
Det skyldes en fejl i hans knogleben. 
Fjerde indvending lyder: ”Da Gud ved

at tilbagekalde sin opretholdende kraft
øjeblikkeligt kunne ødelægge den natur,
som handler ondt, hvorfor bevarer og
opretholder han den da stadig, når han
ikke vil eller støtter synd?”60 Chemnitz
svarer, at Gud på den ene side faktisk vil
ødelægge den syndige natur. ”Den dag,
du synder, skal du dø”, siger han til
Adam, før han har spist af træet.61 Gud
vil dømme, og Gud vil ødelægge synden
og synderen, men Gud siger på den anden
side også til Jesus i Salme 2 i Det gamle
Testamente: ”Bed mig, og jeg vil give dig
folkene i eje”. Derfor beder Jesus, og Gud
opfylder den bøn. Verden eksisterer
endnu, siger Chemnitz, i kraft af Jesu for-
bøn. Vi lever på lånt tid i kraft af vores
frelser. 

Chemnitz genoptager skolastikkens
lære om to slags necessitas
Ud over disse argumenter har Chemnitz
genoptaget skolastikernes skelnen mellem
necessitas consequens og necessitas con-
sequentiae.62 Når Gud har forudsagt no -
get, så vil det indtræffe med logisk nød-
vendighed eller forudsigelsens nødvendig-
hed, men ikke med forudbestemmelsens
nødvendighed.

Johann Gerhardt
Johann Gerhardt (1582-1637) taler om
Guds forudviden og siger, at ”den forud-
viden tilfører dog ikke nogen absolut
nødvendighed for de onde gerninger”.63

Her kan vi sammenligne med Luthers
udtalelse om, at ”Alt, hvad der gøres af os
mennesker, gøres ikke på grundlag af en
fri beslutningsproces, men som følge af
ren og skær nødvendighed”.64 Gerhard
har det direkte modsatte synspunkt.
Ifølge ham følges Guds forudviden og
Guds forudbestemmelse eller dekret ikke
ad. Han fortsætter: ”På én måde medvir-
ker det guddommelige forsyn til mennes-
kenes gode handlinger, på en anden måde
til de onde”.65 De gode gerninger falder så
i to grupper, dels de politiske eller borger-
lige, dels Åndens frugt: ”I de politisk gode
handlinger medvirker det guddommelige
forsyn således, at det ikke alene under-
støtter den handlende persons natur og
skænker kræfter til at handle, men også
foreskriver, anerkender og fremmer de
handlinger”.66 Om Åndens frugt, der
vokser ud af troen på Jesus siger han: ”De
åndeligt gode handlinger foreskriver og
anerkender Gud således, at han selv gen-
nem Helligånden udvirker og udfører
dem”.67 Her er det ikke bare noget, Gud
foreskriver, men noget, han selv udfører.
Og det begrunder han med et citat af Pau -
lus: ”Da vi ellers ikke er duelige til at
udtænke endsige udføre noget deraf, som
kom det fra os selv”.68 Dog er vi ikke
marionetter her, og derfor føjer han til:
”Men efter vi er genfødte ved Hellig-
 ån den, behandles vi således, at vi også
selv handler. Det vil sige, at et menneskes
vilje samvirker gennem kræfter, der tilstås
den, ikke på grund af personens natur,
men på grund af Helligånden og er et ak -
tivt og samarbejdende redskab”.69 Altså
er det Gud, der skaber troen, men det er
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os, der tror. Hvad de onde handlinger
angår, siger han: ”De onde handlinger
derimod, dem hverken foreskriver Gud
eller ønsker eller fremmer eller tilskynder
dertil”.70 Er Gud så fraværende i disse
onde handlinger? Nej: ”Gud medvirker i
de onde handlinger” og det gør han på
syv forskellige måder: 1) ”Gud ved om
dem på forhånd”.71 Der er ikke noget, der
undslipper hans viden eller hans øjne. 2)
”Gud opretholder naturen”.72 Gud opret-
holder også forbryderne, ellers var de
døde. 3) ”Gud tillader det”.73 4) ”Gud
unddrager sig”74 som for eksempel med
Saul, hvor Guds Ånd forlod ham. Gud
forholdt sig altså til hans onde gerninger.
5) ”Eller ved at overgive til Satan”75 eller
6) ”Ved at sætte grænser”.76 Det er ikke
alle onde gerninger og planer, som lykkes.
Gud kan standse mennesker. Gud griber
ind langt mere, end vi tror. Vi har bare
ikke overblik over det eller regnskab for
det. Og så 7) ”Gud uddrager det gode af
dem”.77 Her nævner han Josefs eksempel.
Josefs brødre tænkte meget ondt, men Gud
kunne alligevel overtrumfe deres plan
med sin gode plan. 

Andreas Quenstedt
Andreas Quenstedt (1617-1688) siger:
”Ikke alene betragter Gud meget nøje alle
nødvendige og naturlige handlinger og
bevægelser i de skabte ting, men han ken-
der forud ufejlbarligt og sikkert også de
frie årsagers tilfældige virkninger, for så
vidt som de afhænger af deres frie beslut-
ninger”.78 Gud kender det hele, også til-
fældighederne, og hvad der kommer ud af
dem, men der er altså også frie beslut-
ninger. Quenstedt tager også stilling til
forholdet mellem Guds forudviden og
forudbestemmelse: ”Dog støtter selve denne
guddommelige forudviden eller forudseen
sig ikke til et eller andet guddommeligt

dekret”.79 Hans modstanderne kæder Guds
forudviden og forudbestemmelse og al -
magt sammen, hvorimod Quenstedt lige-
som Chemnitz og Gerhard adskiller dem.
Begivenhederne sker ikke af nødvendig-
hed eller efter et guddommeligt dekret: ”i
og for sig pålægger den heller ikke de
forudsete ting nogen nødvendighed, eller
fjerner deres tilfældighed, selv om den i
sig selv er sikker og ufejlbarlig”.80 Gud
ved alt, hvad der vil ske. Han forsøger at
føre os bort fra frafaldet og vantroen og
at inspirere os til alt det gode, men han
ved også, hvordan det kommer til at gå.
Man kan opsummere Quenstedts syns-
punkt således: 1) Gud ved alt på forhånd,
2) men han beslutter ikke ugerningerne,
3) og han fjerner heller ikke tilfældighe-
den. 
Om de onde gerninger siger Quenstedt

meget tydeligt: ”Ét er at være afhængig af
Gud, noget andet er at være absolut be -
sluttet af Gud; af Gud afhænger ikke blot
alle skabninger, men også alle skabninger-
nes handlinger, som Gud dog ikke alle
nøje og absolut har besluttet”.81 Om jø -
 dernes forhold til Jesus siger han: ”Be mærk:
(1) Gud besluttede ikke at hindre, men at
tillade, at det skete, som jøderne selv var
parate til at gøre ved et ugudeligt anslag;
men han besluttede virkelig ikke, at de
skulle gøre det”.82 Han siger det samme
én gang til med lidt andre ord: ”(2) Der
skelnes mellem de ugudeliges forberedelse
og tilskyndelse og styringen af den værste
forbrydelse mod et frelsende endemål.
Gud skal ikke tilskrives det første, men
det andet”.83 Længere fremme siger han:
”Der skelnes mellem Kristi aktive overgi-
velse, gennemført af Djævelen, Judas og
jøderne, og den passive overgivelse, det
der var Kristi spontane lydighed. Den
første kendte Gud forud, den anden
besluttede han”.84

Guds almagt og menneskenes ugerninger i eksegetisk og dogmehistorisk lys
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Konklusion om den ældre lutherdom
I 1525 skrev Luther om Gud: ”han både
forudser og beslutter og gør alting i kraft
af sin uforanderlige og evige, usvigelige
vilje”,85 men CA, Apologien, FC, Chem -
nitz, Gerhard og Quenstedt siger det
mod satte. Den lutherske kirke har nor-
malt lagt CA til grund, fordi den har kir-
kelig anerkendelse. FC har også kirkelig
anerkendelse visse steder, og da Chemnitz
var en af medforfatterne til den, så vi må
gå ud fra, at hans lære i denne sag hænger
sammen med FC og derfor adskiller sig i
samme grad fra De servo arbitrio, som
FC gør. 

4. Konklusion om kompatibilis-
men
Kompatibilismen mangler at sandsynlig-
gøre med en bred analyse af samtlige
forekomster af det hebraiske udsagnsord
kûn, at det i Ordspr 16,9 skal forstås som
”styre” og ikke ”styrke” eller ”grundfæs-
te” eller ”klargøre”, og den mangler at
godt gøre, at den ældre lutherdom fra og
med Confessio Augustana docerede, at
Gud skulle tage initiativet til alle mennes-
kenes ugerninger.  
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Gud handler ikke ondt! 
Et opgør med Guds alvirksomhed 

i Gammel Testamente1

Nicolai Winther-Nielsen
Fjellhaug International University College Denmark

nwn@dbi.edu

I Job 9,22-24 spørges udfordrende, om ikke Gud spotter mennesker
ved at forårsage meningsløs død, give gudløse magten og pervertere
retten. Men hvis Gud både er god og handler godt (Salm 119,68), må
der gøres op med dette monistiske gudsbillede, som lokaliserer både
det onde og det gode i Guds væsen, og der må argumenteres imod en
teologi om Guds alvirksomhed, som gør Gud til årsag for det onde. 
I denne artikel gives sproglige, narrative og eksegetiske grunde for

at afvise guddommelig alvirksomhed som årsag til det onde. Først
vises, at Gammel Testamentes betegnelse for det onde ikke kun bruges
om den ondskabsfulde holdning, men også om skadelig konsekvenser
af afstraffende handlinger og om mangler i naturen. Når Gammel
Testamente i få tilfælde betoner at Gud handler ondt, betyder det at
han straffer Israel med ulykke som straf for dets synd, eller han gør
ondt mod folkets fjender for at redde folket. Dette gudsbillede bekræf-
tes også i fortællingerne, som skildrer mennesker som årsag til det
onde, men samtidig som i tilfældet med Faraos forhærdelse fastholder,
at den gode Gud straffer det onde. I dette tredje skridt introduceres en
banebrydende doktorafhandling af Fredrik Lindström fra 1983 og i
forlængelse af dette arbejde fastholdes, at Gud straffer de onde med
ulykke, når han redder sit folk (Es 45,7. 5 Mos 32,39) og den enkelte
(1 Sam 2,6-7). Jobs Bog viser ydermere, at Gud trods Satans ulykker
har kontrol med naturen og straffer onde mennesker. Gammel Testa -
men te hjælper os til at leve med dårligdomme i alderdommen (Præd
7,14).
Ud fra de sproglige, narrative og eksegetiske grunde i Gammel Testa -
mentes gudsbillede må der derfor opstilles et teologisk alternativ til
teorien om Guds alvirksomhed. Derfor opstilles til slut med afsæt i
den gammellutherske teologi fra 1500-tallets slutning en ny domæne-
model, som kan skelne imellem hvad Gud er handlende årsag til i hans
straf over de onde og den djævelske ondskab og de onde dårligdomme
som han tillader så længe det eskatologiske håb om det ondes udryd-
delse endnu ikke er realiseret. 

Nøgleord: Guds alvirksomhed, det onde, Gammel Testa men te og dets
gudsbillede, monisme, Faraos forhærelse.  
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Det ondes problem 

Iet af de mest udfordrende udsagn omGud i Gammel Testamente spørger
den forpinte Job, om Gud i sit styre af

verden ikke blot spreder død med sin tsu-
nami, men også spotter den uskyldige ved
at give tyranner uindskrænket magt og
hindre en retfærdig retspleje: 

22 Det er lige meget, jeg kan kun
sige: Skyldig eller uskyldig, han
udsletter begge!

23 Når en flodbølge spreder plud-
selig død, spotter han de uskyldige
i deres fortvivlelse.

24 Landet lægges i hænderne på
uretfærdige, dommerne giver han
bind for øjnene. 

Hvis ikke det er ham, hvem er det
så? (Job 9,22-24) 

Jobs angreb på Gud er formuleret som re -
toriske spørgsmål, og de forudsætter der-
med en række udfordrende udsagn om
Gud og det onde: 

1. Gud beskytter ikke uskyldige, men er
årsag til naturkatastrofer for at skade
uskyldige ofre.

2. Gud er årsag til, at en rāšāʕ, dvs. en
ugudelig (GT1871), gudløs (GT1931)
eller ond mand (Bibelen på Hver dags -
dansk 2007)2 har herskermagten.

3. Gud perverterer retten, så dommere
ikke afsiger retfærdige domme ud fra
hans egen lov.

Over for Jobs Bogs lyttere og læsere aktu a -
liseres hermed en række spørgsmål, som
blev behandlet på en konference arrange-
ret af Fjellhaug International University
College Denmark den 29.-30. november
2013. Konferencen tog afsæt i en forfær-
delig storm i Harboøre i 1893, hvor 26
fiskere druknede.3 De efterladte rejste på
Harboøre kirkegård et gravmæle over de
døde og valgte skriftcitatet ”Af Herren er

dette sket, det er underligt for vore Øjne”
(Sl 118,23 GT1871), og de tolkede der-
med ulykken som en uforståelig handling,
som Gud var med i. Deres skriftbrug er
dog en påmindelse om, at Bibelen skal
bru ges med forsigtighed, for verset er en
taksigelse i anledning af den retfærdiges
komme til Herrens tempel. Det er endog
en fejloversættelse, da hîʔ niflāˀt bᵊʕênênû
’det [er] underfuldt i vore øjne’ udtrykker
glæden over Guds vidunderlige gerning. 
Udfordringen i Jobs retoriske spørgs-

mål er, om Gud i sommeren 2011 på Ut -
øya ikke bare undlod at stoppe Breivik
med våben i hånd, men faktisk styrede
Breiviks hånd på aftrækkeren, og om det
var Gud, der var årsag til de norske myn-
digheders gøren og laden under massak-
ren. Dette spørgsmål kan teologisk refor-
muleres til at handle om, hvorvidt Gud
tilskrives pankausalitet, herefter oversat
med Guds alvirksomhed og defineret som
tanken om, at Gud som årsag til alt i ver-
den også handler ondt og dermed set ud
fra Jobs retoriske spørgsmål er utilregne-
lig, når han spotter de uskyldige. Fredrik
Lindströms afhandling God and the Ori -
gin of Evil fra 1983 var det første store og
grundlæggende opgør med dette monis-
tiske gudsbillede, som ellers stort set var
konsensus blandt de førende gammeltes-
tamentlige forskere indtil da. Lindström
afviste, at Israels monoteistiske tro på én
Gud udviklede et dualistisk gudsbillede,
som forener onde og gode træk.4

Det er dette opgør med den tidligere
fageksegese, som i denne artikel videreud-
vikles og appliceres i den aktuelle danske
debat om Gud som årsag til det onde.
Dis kussionen om det ondes problem er
dog også en højaktuel apologetisk ud -
ford ring. I nyateismen angribes Gam mel
Testamentes Gud som den, der er årsag til
en forfærdelig og frastødende ondskab i
Gammel Testamente. Der er fire mulige
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svar på disse nyateistiske angreb på Gud
som årsag til det onde ifølge Murray,
Berg mann og Rea:5 (1) afvisning af teks -
ternes guddommelige inspiration; (2) be -
nægtelse af at Gud var (eller er) fuldkom -
ment god; (3) forsvar for ens opfattelse af
teksterne ved at henvise til at de er inspi-
rerede tekster eller er et mysterium; (4)
revision af moralske værdier, intuitioner
eller andet i lyset af teksten. I forhold til
disse fire tilgange er sigtet her ikke at afvi-
se bibeltekstens inspiration (1) eller Guds
godhed (2), men i stedet dels at forsvare
teksternes gudsbillede (3), og dels at
bidrage til en opfattelse af Guds rolle i
forhold til det onde, som kan forsvares
over for de nyateistisk angreb (4). Feld -
meier og Spieckermann påpeger at Guds
almagt og dermed hans rolle i forhold til
det onde er vor tids største udfordring, og
de advarer eksplicit imod, at vi bare uden
videre projicerer vor egen forståelse af
Guds virke over på Bibelens tekster.6

Nærværende bidrag undersøger først
bru gen af de sproglige udtryk for det
onde, specielt når det refererer til Guds
handling. Dernæst undersøges billedet af
Gud i fortællingerne med henblik på at
undersøge, om han gøres til årsag til alt
det onde. Det tredje skridt er at se på
Lind ströms opgør med Guds alvirksom-
hed i de nøgletekster, der bruges som
bevis for, at Gud er årsag til det onde (Es
45,7, 1 Sam 2,6-7, Præd 7,14 og Jobs
Bog). Efter denne sproglige, narrative og
eksegetiske afvisning af Guds alvirksom-
hed vil der som alternativ til en ny kom-
patibilitetsmodel blive formuleret en ny
domænemodel, der i forlængelse af gam-
melluthersk teologi afgrænser dæmonisk
ondskab fra Guds straf over de onde og
relaterer dette til Guds tilladelse af det
onde under hans nådige og barmhjertige
herredømme. 

De hebraiske betydninger af ondskab,
ulykke og dårligdom
Den første udfordring er at bestemme
betydningen af de forskellige ordformer
af det hebraiske rāʕāʰ ’ond’, som fore-
kommer 640 gange i den hebraiske bibel,
men i 275 tilfælde ikke har betydningen
’ondskab’, men snarere en betydning som
kan gengives med noget ulykkeligt eller
skadeligt og med noget dårligt.7 I første
omgang er opgaven derfor at skelne mel-
lem betydningen at påføre nogen en
skade og bevidst at skade nogen i en ond
hensigt. Der skelnes på denne måde i
dansk mellem det onde som en ulykkelig
handling (1a) og som noget, der ydermere
også omfatter en ond holdning (1b): 

Ond
(http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ond)
Synonymer: ondsindet ondskabsfuld
Antonym: god 
1 som søger at tilføje andre smerte, skade
eller lidelse
1a som rummer eller indebærer fortræd,
ulykke eller forringelse af nogens velfærd
1b som tyder på ondskab 

For at oversætte det hebraiske ord skal
der derfor i første omgang skelnes mellem
en smertelig konsekvens af en handling,
der kan have et ondt motiv, men ikke
behøver at have det, mens den anden
betydning er en handling motiveret af en
ond holdning, som ytrer sig i en skadelig
gerning. Denne distinktion er nødvendig
for at forklare hele spændvidden af ord-
formerne af det hebraiske rāʕāʰ, som i
betydningen spænder fra ondskabsfulde
motiver til skadelige og smertelige ulyk-
ker eller katastrofer og endda har en be -
tydning, som omfatter noget som dårligt
og dermed ikke perfekt, men som er ondt
eller smerteligt i naturen eller menneskeli-
vet. Ud fra en rent sprogvidenskabelig
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distinktion skelner vi mellem om den se -
mantiske betydning af et ords forekomst
er ”markeret” for et ondt motiv som
holdning, eller om det blot er den mere
almindelige betydning af en ’skade’ eller
’ulykke’, der jo kan skyldes en ondskabs-
fuld holdning, men også kan være en straf
påført med den bedste præventive eller
af straffende intention.8 I dansk oversættel-
sestradition gengives denne betydning af
det hebraiske ord med ulykke. I den føl -
gende analyse skal vi dog også se en tredje
betydning i ordformerne, som mest hen-
viser til en dårlig tilstand – lidt i stil med,
at udtrykket ”en ond tid” ikke i sig selv
behøver at dække over andet og mere end
ugunstige vilkår. Det følgende vil vise,
hvordan der i sprogbrugen om det onde i
Gammel Testamente kan skelnes mellem
disse tre betydningsområder som ond
hold  ning, ond handling og ond tilstand.
Navneordet rāʕāʰ bruges omkring 300

gange (HALOT s. 1262-1264), og der
hen vises både til den onde holdning og
den onde skade i šᵊtayim rāʕôt ’to onder’
(Jer 2,13): det har dårlige konsekvenser at
udhugge utætte vandreservoirer, men det
skyldes onde motiver, at Israel forlader
Herren. Det onde motiv er altid under
anklage, mens dårlige konsekvenser enten
kan være en straf eller neutrale hændelser
eller uforklarlige lidelser. 
Konsekvenserne ses ofte, hvor den ret-

færdige Gud straffer de onde. I Egypten
’gav’ han ulykkebringende tegn (5 Mos
6,22), og over israelitterne sender han fire
grumme Straffedomme (Ez 14,21 DO
1931). Det er ikke kun en fremmed
nation som Babylon, der lider under kon-
sekvenserne af ondskab og derfor straffes
med en katastrofe (Es 47,11), men også
det frafaldne Israel, en hel stamme eller
enkeltpersoner straffes med ulykke (5
Mos 31,29. Dom 20,34.41. 2 Sam 17,14.
1 Kong 22,23). 

Derimod er det ondskab som motiv,
Farao hentyder til, når han beskylder isra e -
litterne for at have en ond vilje (2 Mos
10,10). Denne betydning kan bruges mo -
ralsk om sex med en andens hustru (1
Mos 39,9), voldtægt (2 Sam 13,16), blan-
dede ægteskaber (Neh 13,27) og mord og
mordforsøg (1 Mos 50,17. 1 Sam 23,9.
Jer 41,11), som Gud fordømmer og aldrig
beskyldes for at være direkte årsag til. En
religiøs betydning i retning af ’ugudelig’
eller ’oprør mod Gud’ foreligger, når fol-
ket forkaster Herren som konge (1 Sam
12,19-20) og synder mod Herren i temp-
let (Jer 23,11.14; 44,3.5).
Når der er tale om en ulykke som kon-

sekvens af Guds straf, fremhæves Guds
handling som ond, men ikke hans motiv.
Gud vil bringe ulykken over Jerusalem
(Jer 21,10; 44,11.27), sådan som han tid-
ligere bragte den over afgudsdyrkerne i
Samaria (Am 9,4). Guds ”masterplan” er
dog at gøre godt og skabe fremtid og håb
(Jer 29,11; 31,28). Guds egentlige vilje er
at samle de bortkomne sammen, dem jeg
har handlet ondt imod (Mika 4,6). Nogle
få vil i eksilet lære Gud at kende og indse,
at det ikke var tomme trusler, når ’jeg
truede med at gøre mod dem dette onde
(=ulykke)’ (Ez 6,10). 
Navneordet rōₐʕ bruges på samme må -

de 19 gange om handlingers ondskab (5
Mos 28,20: onde gerninger) eller hjertets
ondskab (1 Sam 17,28: ondskabsfuld),
eller også dårlige resultater såsom de
grimme køer, som Josef så i sit syn (1 Mos
41,19), og dårlige figner (Jer 24,2-3.8). 
Adjektivet rāʕ bruges 225 gange.9 Både

den onde holdning og den skadelige
handling findes hos den onde Haman (Est
7,6), som har en ond plan (9,25).10

Adjek tivet refererer til en effekt, som kan
være ringe, skadelig eller ubehagelig,
såsom figner af dårlig kvalitet (Jer 24,2),
vilde dyr (1 Mos 37,20) og et mismodigt
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ansigtsudtryk (40,7). Formændene følte,
at de var i knibe (2 Mos 5,19 GT) eller
ilde stedt (GT1931). Det kan også referere
til en skade (1 Mos 44,29). Hyppigt bru-
ges det dog om det moralsk onde eller
ugudelige, eksempelvis det onde hjerte (1
Mos 6,5), onde mænd i Sodoma (1 Mos
13,13) og den onde menighed (4 Mos
14,37).  
De danske oversættelser viser dog også

tydeligt, hvor svært det kan være at skel-
ne mellem de tre betydninger af adjekti-
vet. Skal man oversætte anklagen i 2 Mos
33,4 med denne onde Tidende (GT1931),
denne svare Tale (GT1871), hårde ord
(DO92; NRSV) eller disastrous word
(ESV)? Ligeledes har oversættelserne
vekslet mellem at kvalificere Guds hand-
ling i Egypten som ulykkebringende tegn
(DO92), ødelæggende Undere (GT1931)
eller endog fordærvelige Vidundere
(GT1871), så der tillægges en guddom-
melig destruktiv intention. 
Den største udfordring ligger imidler-

tid i brugen af verbet rāʕāʕ.11 I 68 tilfælde
bruges den leksikalske stamform hifil
med betydningen ”forvolde skade” eller
”handle i ondskab”, og i 11 tilfælde er Gud
subjekt for forårsagelsen af en ond hand-
ling. Afguder kan opfordres til at gøre
noget godt eller ondt (Es 41,23), men
duer ikke til det (Jer 10,5), men Judas
syndere må ikke tro, at Herren gør hver-
ken godt eller ondt (Sef 1,12. Sl 94,7).
Ofte anklager mennesker Gud for at
handle ondt i protest over de ulykker, der
rammer dem (2 Mos 5,22. 4 Mos 11,11.
1 Kong 17,20.29. Rut 1,21). Denne brug
af verbet kan dog også knyttes til Guds
gerning i eksilet (Jos 24,20. Jer 31,28).
Her er der tale om en ond handling
(=straf/ulykke), der kunne undgås ved
omvendelse (Jer 25,29), og den kan være
koblet sammen med en opmuntring:

14 Ligesom jeg planlagde ondt
(=ulykke) imod jer, da jeres fædre
vakte min vrede, siger Herren, og
jeg ikke fortrød det, 15 sådan plan-
lægger jeg tværtimod at handle
godt mod Jerusalem og Judas hus i
disse dage. Frygt ikke! (Zak 8,14-15)

Gammel Testamente kan således tale om
at Gud handler ondt, når der henvises til
hans straf over synden, men typisk beto-
nes han godhed i konteksten. Noomi tror,
at Herren handler ondt, men hun er jo
tyde ligvis nu genstand for Guds godhed.
Selvom Gud er årsag til sit folks lidelse og
ulykke, når han straffer deres synd, vil
han det gode. Han handler ikke ud fra et
ondt motiv, men i retfærdig vrede, og han
alene definerer, hvad der er ondt i Her -
rens øjne (1 Mos 38,7), som det hedder
mange steder i Gammel Testamente. Hans
opgør med det gudsfjendske er med
Livingstons ord udtryk for hans retfær-
dighed: 

[H]is infliction of pain on people is
not due to viciousness; it is the just
judgment of sinners who do not re -
spond to his call for repentance. In
the Old Testament, God is not de -
picted as committing an immoral
act when he does ra’a’ to the wicked.12

I de forudgående eksempler har der været
tale om Guds straf over Israels folk gen-
nem eksilet og så enkelte tilfælde, hvor
individer i stor nød kan anklage Gud for
at handle ondt imod dem. I den personli-
ge fromhed i salmerne er det dog mere
hyppigt, at gudfrygtige beder den gode
Gud om at redde dem fra deres onde fjen-
der: 

Herre, red mig fra onde mennesker,
bevar mig for voldsmænd, der har
ondt i sinde og daglig vækker splid.
(Sl 140,2) 

Dette sidste eksempel gennemhuller tan-
ken om Guds alvirksomhed. Hvis der i
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Gam mel Testamente fandtes et monistisk
gudsbillede, ville det betyde, at de troende
bad Gud om at redde dem fra den onds-
kab, som Gud selv forårsager, at de onde
gør. Enten er Gud nemlig den afgørende
årsag til de ondes handlinger, eller også
kan han som svar på de gudfrygtiges bøn-
ner redde dem fra de ondes handlinger.
Rent logisk betyder det, at ondskab

kan straffes med ulykke og skade, men
ikke al ulykke og skade skyldes onde mo -
tiver, og der er ikke dækning for pankau-
salitet i disse eksempler – Gammel Testa -
men te viger tilbage for at beskylde Gud
for at være årsag til, at folket handler
ondt. Der sker også ting i denne verden,
som får ofrene til at tro, at Gud er ond,
alt imens den gode Gud er gang med sin
gode gerning. I denne diskussion har vi
ikke fokuseret nævneværdigt på den dår-
lige og uhensigtsmæssige tilstand, som
kan være et vilkår i denne verden.
Det første svar på Jobs retoriske

spørgsmål er derfor, at der i oversættelsen
fra hebraisk må skelnes mellem den onde
holdning (ondskab) og den skadevoldende
handling (ulykke), og at skade kan moti-
veres af ondskab, men også kan være en
retfærdig og endog kærlig straf med et
godt formål. Når Job retorisk forudsæt-
ter, at Gud handler ondt, kan der ikke
bare svares ja, for der må skelnes mellem
naturkatastrofer og lidelser, som den
uskyl dige ikke altid skånes for, og på den
anden side herskeres og dommeres onds-
kab, som trues med Guds straf. 

Bibeltekster bruger ikke Gud som
årsag til det onde 
Jobs retoriske spørgsmål er dog ikke løst
med en sådan sproglig analyse af de tre
hovedbetydninger som ondskabsfuld
holdning, ulykkelig handling og dårlig til-
stand. Det kunne jo nemlig være, at andre
udtryk eller fortællingerne skildrede Guds

alvirksomhed som årsagen til de onde be -
givenheder. I et næste skridt må bibelteks -
terne derfor læses ud fra følgende spørgs-
mål:13

Er det rigtigt, at alt, hvad der sker i
denne tekst, sker med nødvendig-
hed, fordi Gud er almægtig?

Skabelsesberetningen i 1 Mos 1 ender 
med at konkludere, at Gud skabte alt såre
godt, men alligevel forudses eksistensen
af det onde i Eden, hvor Gud planter ʕēṣ
haddaʕat ṭôv wārāʕ ’træet til kundskab om
godt og ondt’ (1 Mos 2,9). Adjektivet rāʕ
kunne her sigte på noget skadeligt i natu-
ren, som mennesket skal skærme ha ven
imod (2,15). Mettinger har dog givet me -
get gode grunde for, at træet er sat i haven
for at sætte menneskets lydighed mod
Guds bud på prøve (2,17).14 I 1 Mos 3 in -
troduceres slangen som et dyr, der er
skabt af Gud. Som de fleste andre nutidi-
ge eksegeter tolker Mettinger beretningen
mytologisk, men det er en vigtig pointe i
hans religionshistoriske tolkning, at slang -
en bevarer rollen som en ”antidivine”
agent, der forleder mennesket til oprør
mod Gud. Den klassisk-teologiske tolk-
ning forsvares af Mathews med, at der fra
svælget af dette skabte dyr høres en røst
fra den Slange, som uden for Gammel Tes -
ta mente identificeres som Satan.15 Denne
onde røst forfører mennesket til at for-
veksle det onde med det gode (3,5), og fra
3,15 råder der i hele slangens liv en
uindskrænket krig mellem slangen selv og
kvindens efterkommere (3,14). 
Guds gerning synes ikke at ændre sig i

resten af Første Mosebog. Kain advares
mod at undlade at gøre det gode (4,7), for
det åbner for ondskabens kræfter. Det
næste eksempel med menneskehjertets
ondskab både som begrundelse for Guds
udslettelse af menneskeheden (6,5) og
som motiv for Guds barmhjertighed
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(8,21. Jer 3,17; 7,2), så Guds straf over-
bydes af Guds barmhjertighed på trods af
menneskets ondskab.16

Når vi læser frem i bibelteksterne,
møder vi eksemplet med Dinas voldtægt
(1 Mos 34). Fortælleren giver ikke Gud
skyl den for dette smertelige overgreb, men
skildrer, hvordan Hamor, Simeon og Levi
er årsag til ugerningerne. Det onde og
uigen nemskuelige udstilles i teksten. Først
bagefter på rejsen, og efter renselsen for
afguder, involveres Gud som den, der
bru ger ugerningerne til et helt andet for-
mål for at beskytte familien mod blod-
hævn, og derfor forårsager han en guds-
rædsel (1 Mos 35,5).  
Josefhistorien er vigtig for forståelsen

af, hvordan fortællingerne afviser Guds
alvirksomhed. Fra begyndelsen i 1 Mos
37 styres familiemedlemmer af dårlige
handlinger og onde motiver. Guds rolle er
at åbenbare drømme (37,5), lede Josef til
at møde et menneske, der kan hjælpe ham
med at finde brødrene (1 Mos 37,15), og
det er Guds redningsplan, at en karavane
kommer forbi på rette tid og sted
(37,25.28). Potifars hustrus sexchikane i
1 Mos 39 skildres som moralsk forkaste-
lig, og fortællingen begrunder ikke dette
brud på Guds lov med Guds alvirksom-
hed og skildrer heller ikke Potifar, mund-
skænken eller bageren som viljeløse
marionetter. Fortællingens tydeligt ud -
tryk te pointe er derimod, at Herren var
med Josef og viste ham godhed (1 Mos
39,21), og han lod Josefs daglige dont
lykkes (39,23) og lod ham åbenbare
drømmetydning (40,9). Det er også klart,
at Gud leder gennem det onde i naturen,
da hungersnøden i Kanaan i 1 Mos 42 får
en vigtig rolle i Guds plan for redningen
af Jakobs familie i Egypten. Gud har
tydeligvis kontrol over situationer, hvor
mennesker gør onde ting, og han er nær-
værende hos ondskabens ofre, men till-

lægges ikke onde handlinger. 
Et paradeeksempel på Guds reaktion

over for onde fjender findes i Faraos for-
hærdelse (tabel 1). Fortællingen begynder
med forudsigelsen waˀᵃnî ʔᵃḥazzēq ʔet-
libbô ’og jeg vil få gjort hans hjerte stærkt
’ (2 Mos 4,21) i piel-formen af et verbum,
der alluderer til den stærke hånd, som
Gud vil bruge (3,19). Lige før foretrædet
for Farao forudsiger Gud igen, at waˀᵃnî
ʔaqāšeʰ ʔet-lēv parʕōʰ ’jeg vil gøre Faraos
hjerte tungt’ (7,3). Farao har allerede af -
vist Guds befaling i 2 Mos 5 og fortsætter
nu med at være ulydig. I de første tre run-
der siges skiftevis, at Faraos hjerte er
kāvēd, tungt og upåvirkeligt (7,12.22;
8,15), eller ḥāzaq, stærkt og modstands-
dygtigt (7,14; 8,11.28).  I fjerde runde er
Faraos hjerte igen først upåvirkeligt (9,7),
men langt om længe svarer Gud igen med
intensiveret straf og gør hans hjerte
stærkt (9,12).17 Alligevel følger en femte
runde, hvor det igen er Faraos tunge
(9,34) og stærke (9,35) hjerte, der er
grunden til, at Farao fortsat forhærder
sig. For de første ni undere gælder derfor,
at Farao ni gange forhærder sig, og kun
én gang siges det, at Gud gør gengæld ved
at gøre ham forhærdet. 
Med den tiende plage skifter alt, og nu

indtræffer den afsluttende straf som kul-
mination på dommen over Faraos oprør.
Endegyldigt besejrer Gud Farao ved at
lade den ulydige få sin vilje, uden at Gud
stopper ham, og Herrens forhærdelse
nævnes tre gange. Det samme mønster
gentager sig, da Farao efter folkets ud -
vand ring fortryder tilladelsen til udrejsen:
én gang nævnes hans ulydighed (13,15),
og igen tre gange, at Herren forhærder
ham (14,4.8.17). Teksterne forudsætter
alene forudviden om ulydighed og forud-
sigelse af følgen heraf, nemlig at Gud
langsomt optrapper straffen over Faraos
ulydighed. Til sidst får Farao sin vilje og
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forhærdes som straf, men stadig som et
tydeligt eksempel på Guds kærlige lang-
modighed.18 At Gud til sidst kan effek -
tuere en straf som forhærdelse, kan også
forklare hans gerning i Es 29,9-10, hvor
Guds øjeblikkelige dom gør det umu ligt
for Israel at vende om.19 Noget lignende
kan gøre sig gældende både ved forhær-
delsestemaet i profetkaldelsen i Esa jas 6
og i Jesus’ brug af denne tekst til forkla-
ring på effekten af hans lignelsestale
(Mark 4,10-12). 
Det er umuligt at behandle alle bibel-

tekster, men det onde spiller en central
rolle i yderligere tre fortællinger, hvor
Guds alvirksomhed ikke begrunder det
onde. Dommerbogen fokuserer på det
onde som en afgudsdyrkelse, som Gud
for gæves bekæmper gennem dommerne.
Bogen kulminerer i, at Benjamins stamme
begår voldtægt (Dom 19,25), som for -
døm mes af levitten (20,6) og israelitterne
(20,10), og det er ondt i Herrens øjne
(21,25). 

I fortællingen om David og Nabal i 1
Sam 25 vil David straffe Nabal, for trods
Davids godhed gengælder han mig godt
med ondt (1 Sam 25,21). Abigail fastholder
tanken om retfærdig straf og ønsker for
David, at det må gå dine fjender og dem,
der søger din ulykke, som Nabal (v 26).
Det fremhæves, hvordan Abigail redder
David fra at begå blodskyld, så der ikke
har været noget ondt at finde hos dig (v 28
GT1931). David takker derfor Gud for,
at han har sendt Abigail (v 32), og at hen-
des dømmekraft har reddet ham fra selv-
tægt (v 33), men han takker også Gud,
som har holdt mig fra at volde dig ulykke
(v 34). Da Nabal bliver ædru, får han et
chok, og Efter ti dages forløb ramte Her -
ren Nabal, så han døde (v 38). Gud be vir -
ker ikke det onde, men straffer Nabals
ondskab og redder David fra at begå
ondskab.  
Det sidste eksempel er fortællingen om

Jonas’ flugt for at undgå at skulle advare
Nineve om konsekvensen af deres onde

!
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DO92 

kāvēd 
være 
tung  

ḥazaq 
gør sig 
stærk 

qā$eʰ 
være/gøre 
tung 

ḥazzēq 
Herren 
gør  
stærk 

 

 4,21  Men jeg vil gøre ham hård,     x Forudsigelse 
 7,3  Men jeg vil gøre Faraos hjerte hårdt,    x   
 7,13  Alligevel gjorde Farao sig hård …,   x   Plage 1  
 7,14  Farao er forhærdet  x     
 7,22  Farao gjorde sig hård   x   2 
 8,11  forhærdede han sig  x    3 
 8,15  Men Farao gjorde sig hård   x   4 
 8,28  forhærdede Farao sig  x    5 
 9,7  Farao … var forhærdet  x     6 
 9,12  Men Herren gjorde Farao hård    x  7 
 9,34  han og hans hoffolk forhærdede sig  x   8 
 9,35  Farao gjorde sig hård x    9 
 10,1  jeg har forhærdet ..      Påsken 
10,20  Herren gjorde Farao hård,     x  
10,27  Herren gjorde Farao hård,     x  
11,10  Herren gjorde Farao hård     x  
13,15  Farao gjorde sig hård   x   Sivhavet 
 14,4  Jeg vil gøre Farao hård     x  
 14,8  Herren gjorde egypterkongen Farao hård    x  
14,17  Og jeg vil gøre egypterne hårde,     x  

 
               
               

              
             

              
            

               
             

                 
              
               

               
               

           
            

            
                

                 
              

                  
                
                   

                 

Tabel 1 Oversigt over forhærdelsesterminologi i 2 Mos 4-14 
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oprør mod Guds krav (Jon 1,2), hvorpå
han rammes af det onde i form af den
ulykke, som stormen udgør (Jon 1,7-8).
Gud styrer dog både storm og havdyr, så
Jonas følger Guds kald og advarer Nineve
om den truende ulykke (3,4). Det får kon-
gen til at kalde Nineves befolkning til at
gøre op med gudsoprøret (3,9), og Gud
for tryder det onde (3,10; 4,10-11), til Jo -
nas’ store fortrydelse (4,2.8-9). Jonas har
kun et overfladisk kendskab til Guds
nådi ge væsen og handling i 2 Mos 34,6
og Jer 18,8. Alligevel rammer Jonas ker-
nen i Guds væsen som fuld af nåde og
wᵊniḥām ʕal-hārāʕāʰ ’han tilbagekalder
ulykken’ (4,2) – den sædvanlige gengivel-
se fortryde dækker slet ikke over kernen i
begrebet, som Moberly kalder et ”re spon -
se-seeking” sprogbrug.20 Brugen af potte-
magerlignelsen i Jer 18 bekræfter til fulde,
at Gud reagerer på, om Israel omvender
sig eller svigter ham.
Der er således en række fortællinger,

som tydeligt svarer Job, at Gud ikke
aktivt i alvirksomhed udfører alt det
moralsk onde. I teksterne tilskrives Gud
ikke nogen rolle som en moralsk ond
agent (holdning), men derimod nok som
den der straffer retfærdigt (en skadelig
handling), og så sker der dårlige ting, som
Gud ikke afværger, fx uretfærdig fængs-
ling og uforklarlig smerte. Det skaber håb
om, at Gud kan redde igennem hungers-
nød og storme. Vi kan trøste Job med, at
Gud i fortællingerne ikke præsenteres som
årsagen til tyranners terror eller dom -
meres lovbrud, om end den retfærdige
Gud kan straffe sit onde folk ved onde
fjender, der er gudløse og bryder loven.

Den gode Gud kan dog redde en David
fra hans egen onde impulsive tilbøjelig-
hed.

Nøgletekster i diskussionen om Guds
alvirksomhed 
Når hverken sprogbrugen omkring det
onde eller fortællinger om onde handling-
er gør Gud til årsag til de gudsoprørske
onde handlinger, er der god grund til at se
nærmere på Lindströms afvisning af
Guds alvirksomhed i nøgletekster, som
ofte bruges som bevis for, at Gud handler
ondt.  

Gud skaber ulykke
I eksegesen findes to tilgange. En klassisk
reformert eksegese tolker Guds skabelse
af det onde som forudbestemmelse.
Således går Edward J. Young hermeneu-
tisk ud fra, at “[t]he Bible teaches that
there is a decretum absolutum, that God
has foreordained whatsoever comes to
pass”.21 Da skabningen imidlertid ifølge
Bibelen bærer det fulde ansvar for det
forudbestemte, fordi alternativet er fata-
lisme eller arminianisme, vil Young fast-
holde, at både Gud og mennesker på en
og samme tid gør det onde. Han vedgår
dog, at begge aspekter hverken kan fore-
nes eller harmoniseres, men mener så, at
modsigelsen kan ”be reconciled by God”.
Hans reformerte prædestinationslære
fører til, at “God has included evil in his
plan, and has foreordained its existence.”22

Alternativet repræsenteres af eksegeter,
som betoner, at mørket og det onde i Es
45,7 eksisterer, fordi ”the one God per-
mits them to exist. In that sense, he is re -

Gud skaber ulykke
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sponsible for their existence.”23 Det er
klart, at Gud i denne anden løsning ikke
er skyld i det onde på samme måde, som
hvis han forudbestemmer og skaber det
onde. 

Lindströms opgør med Gud som
årsag til det onde i Es 45,7 tager afsæt i,
at der er brugt 3 synonyme skabelsesver-
ber.24 Når Gud ifølge det første ordpar
skaber lys og mørke, kan det ganske vist
vise tilbage til skysøjlen (2 Mos 13,21),
som ledte Israel under udvandringen,25 og
der var også mørke under overgangen
over Sivhavet (2 Mos 14,20). Alligevel
finder Lindström det mere sandsynligt, at
ord par ret henviser til, hvordan Gud gen-
nem tjeneren Kyros bringer lys til folkene
(Es 42,6; 49,6; 53,11), mens fangenska-
bet beskrives som et mørke, som Herrens
tjener fører dem ud af (42,7; 47,5; 49,9).
Det andet ordpar handler heller ikke om
kontrasten mellem godt og ondt, men i
stedet om modsætningen mellem fred og
ulykke, og ondskab refererer til de histo-
riske ulykker, som Kyros påførte folkene.26

På den måde giver teksten intet grundlag
for at hævde, at ”God causes people to
make morally evil decisions”.27 I konteks-
ten binder Guds skabermagt og hans vilje

det hele sammen i en større litterær en -
hed.28 Den Gud, som har skabt universet
(44,24), bruger ikke blot Kyros til at få
Je rusalem genopbygget (44,28), men også
til at knuse fjendernes byporte (45,1-2). De
danske bibeloversættelser har derfor alle
gengivet udtrykket med skaber ulykke. Hvis
udtrykket henviser til Kyros som Guds
redskab i stedet for Guds ondskab er der
ikke længere basis for en dybt problema-
tisk forestilling om, at en god skabergud
kan tillægges skabelse af ondskab.29

Skabelsesterminologi i Es 45,6e-12
I forlængelse heraf er der et stort intertex-
tuelt potentiale i brugen af de tre skabel-
sesverber i Es 45,7 (figur 1).30 Lige forud
bruges udtrykket Jeg er Herren (45,6e)
som indledning til et nyt afsnit, der ikke
længere handler om Kyros, men om Guds
frelse som en fortsættelse af skabelsen.
Gud formede mennesket (1 Mos 2,7), og
nu former (yôṣēr) han lys (Es 45,7), men
også anklageren (45,9b), leret (45,9d) og
Israel (45,11b). Gud skabte også verden,
mennesket og hvilen (1 Mos 1,1.27; 2,1-
3), og nu skaber han (bôrēˀ) mørke (Es
45,7b), ulykke/ondt (45,7d), alt fremspi-
rende (45,8f) og Adam/mennesket (45,12b).

Figur 1. Skabelsesterminologi i Es 45,6e-12
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Han, som gjorde hvælving, lyskilder, dyr
og mennesket (1 Mos 1,7.16.25.26), han
gør (ʕōśeʰ) fred (Es 45,7c) og alt det skab -
te (45,7e); han har lavet leret (45,9e) og
gjort jorden (45,12a). Hertil kommer en
række andre sproglige allusioner fra 1
Mos 1-3, således at skabelsesberetningen
kan spores bag næsten hver eneste linje i
Es 45,6e-12d.
I så fald er det ikke usandsynligt, at Es

45,7 indleder med at lovprise Gud som
skaberen af lys og mørke (1 Mos 1,3-5),
og at det at danne fred og skabe ondt
også alluderer til samme kontekst i Første
Mosebog. Når verbet om Guds skabende
handling (ûvôrēˀ) meget overraskende her
sammenstilles med rāʕ ’ondt/ondskab’, kan
det være en allusion til slangen, som for-
førte kvinden til oprør mod Gud. Esajas
hentyder i så fald til, at Gud ikke alene
formede freden i Eden, men også skabte
slangen som et af markens dyr (1 Mos
3,1).31 Referencen til at de onde kræfter
”bare” kommer fra en af Guds skabninger
fører i konteksten i Es 45,8-12 til en lov-
prisning af skaberens overvældende magt
gennem de talrige allusioner til grund -
fortællingen i Bibelens første kapitler. Med
ordparret om skabelsen af nat og dag er
skabelsesberetningen allerede kognitivt
aktiveret, og det inspirerer til en skabelse s -
teologisk lovprisning af den Gud, der bli-
ver far til sine børn ved at frelse dem ud
af fangenskabet (45,10-11). Alle de onde
modstandere er blot skabte væsener, som
er underlagt Guds fulde kontrol, så han
kan sætte grænsen for ondskaben og li -
delsen. 

Disse overvejelser udelukker ikke den
alternative løsning, at Es 45,7 kan over-
sættes med Gud skaber ulykke gennem
Kyros’ sejr over fjenderne som led i hans
frelse af de udfriede. Kyros er tjener for
Herren, Israels Hellige wᵊyōṣᵊrô ’og han
som danner det’ (45,11), og nu frelser
Gud sine børn ved historiske handlinger. I
det nye forslag alluderes direkte til slang-
en som symbol for de onde fjender, der
reduceres til skabninger, der gør oprør
mod Gud, men som Gud kan besejre. Ti -
den må vise, om denne sidste løsning fin-
der tilslutning blandt eksegeter.

1 Sam 2,6-7
Et lignende eksempel findes i 1 Sam 2,6-7.
I Lindströms analyse af digtet i 1 Sam

2,1-10 står de to vers i centrum af digtet
som et bindeled mellem dets to strofer.32

Han fokuserer på, at de positive verber
normalt forekommer i klagesalmer, som
skild rer redning fra sygdom, fangenskab
og fjender (Sl 9,14; 82,3-5; 9,14). Lind -
ström relaterer den dobbeltsidige beskri-
velse af guddommelig udfrielse til klage-
sangenes billede af Gud som udfrieren (Sl
18,28; 75,8; 147,6). Hele digtet bruger
den antitetiske guddommelige aktivitet til
at lovprise Herrens magt som frelser, så
Gud ikke fremstår som en despot, der
handler uetisk, men som en frelser.33 Sam -
men hængen i v 6–8 understreger aspekter
af Guds domshandlinger gennem polære
udtryk, således at v 7 med parallellen til
Sl 75,8 understreger ”the comprehensive-
ness of his rule”,34 for Gud har den totale
autoritet over liv og død og hele livsforlø-
bet.35 Lindströms fortjeneste er, at han

1 Sam 2,6-7
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her viser, hvordan Gud lovprises som de
nødstedtes hjælper. Gud er årsag til de
ulykker, som rammer fjenderne, når han
reagerer på deres ondskab. I lys heraf er
teorien om Guds alvirksomhed ”the pure
nonsense. YHWH does not “cause” the
enemies to oppress the faithful; quite the
contrary, in fact… YHWH “causes” such
oppression to cease.”36 Guds ”omnipoten-
ce” betyder i denne kontekst, at han har
magt til at fjerne alle modstandere for at
frelse de trofaste! Det betyder så også, at
Gud her ikke lovprises som årsagen til alt
det onde, som rammer enkeltpersoner –
altså, at han skulle få Peninna til at under-
trykke Hanna. 
Lindström argumenterer for en lignen-

de løsning på det tilsvarende udtryk i 5
Mos 32,39, som anvendes om folket.37

Her er der nemlig både i den forudgående
og efterfølgende kontekst tale om Guds
dom over folkets fjender.

Præd 7,13-14
En tredje nøgletekst i diskussionen om
Guds alvirksomhed er Præd 7,13-14, hvor
Gud giver en yôm rāʕāʰ ’ond dag’ (14a).
Det fortolkes ofte sådan, at man bør nyde
de gode dage, som Gud har givet, for Gud
giver også dårlige dage, og ingen kan
vide, hvad der venter i fremtiden.38

En anden mulighed er dog at følge

Lind ströms tolkning, som er illustreret i
figur 2.39 I bedste carpe diem-stil formule-
res, at det er i dag, man skal nyde Guds
gaver, for Gud har indrettet livet sådan, at
det skæve ikke kan gøres lige, og hver
ting har sin tid (jf. Præd 3,1). Aldring er
en ufravigelig del af menneskets tilværelse
som en Guds skabning med alderdom-
mens skavanker som en del af livets vil-
kår. Når Gud giver både ungdom og
alder dom, bør mennesket nyde de gode
år, det har nu. Dette tema får betydning
hen imod slutningen af bogen, hvor alder-
dommen igen tematiseres (11,9-12,7).

Jobs Bog
Herefter kan vi vende os direkte mod Job
selv og hans retoriske spørgsmål i 9,24,
som ser ud til at bekræfte Guds alvirk-
somhed, fordi Job forudsætter, at Gud
spreder død over uskyldige i naturkata-
stroferne, og at han udfører ondt gennem
onde herskere og perverterer retten gen-
nem dommere. 
Lindström tager her afsæt i, at den

egentlige diskussion i Jobs Bog foregår
mel lem Gud og Satan for at forsvare
Guds frihed over for gengældelseslæren.40

Det handler om, hvorvidt der findes men-
nesker, som er retfærdige uden grund
(1,9), så de frygter Gud, uden at det kan
betale sig for dem. På den baggrund får

Figur 2. Lindströms tolkning af ‘ond dag’ som dårlig dag i alderdommen
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Satan lov til at dræbe Jobs børn gennem
naturkatastrofer og krige. Guds sejr gen-
nem Job er da i første runde, at Job trods
al lidelse lovpriser Gud som den suveræne
giver af alle gaver (1,21). Da Job i anden
runde selv rammes af sygdom, følger han
ikke sin hustrus råd og forbander Gud,
men minder hende i stedet om, at når vi
lovpriser Gud for det gode, må vi også
lovprise Gud, hvis han ikke beskytter os
mod det onde (2,10). Job bevidner Guds
frihed til at handle uden at skulle gengælde
nogen noget for noget, og Jobs retfærdig-
hed viser sig at være alt andet end gen-
gæld for Guds gaver.
Denne læsning undgår, at Job her ud -

trykker en tro på Guds alvirksomhed. Den
harmonerer med, at fortællingen forud-
sætter, at Gud tillader, at Satan dræber
uskyldige under ulykker og udsætter dem
for uforståelige lidelser, som ikke er straf
for synd. Satans rolle er dog omstridt i
forsk ningen. I det nyeste bidrag fasthol-
der Laato, at Gud i begyndelsen havde
mag ten over alle dæmoner og er øverste
leder af et guddommeligt råd.41 Satan per-
sonliggøres først som selvstændig onds-
kab i mødet med eftereksilsk, persisk
dua lisme, om end han dog stadig er
underlagt Gud. Walton derimod afskaffer
helt Satan og tolker figuren som venner-
nes anklage.42 I teksten har han ikke et
ondt motiv om at ødelægge Job, men vil
snarere teste oprigtigheden af Jobs for-
hold til Gud eller granske Guds måde at
virke på i verden. Walton får dermed lagt
alt ind under Guds monistiske suveræni-
tet, men prisen er, at det bliver vanskelige-
re at forklare den dæmoniske ondskab. 
Selv om Job ifølge Lindström altså

ikke hylder Guds alvirksomhed i kapitel
1-2, mener han, at Job langsomt udvikler
denne tanke hen imod hans grufulde
deduktion i det retoriske spørgsmål i
9,22-24, og det er foranlediget af, at

Bildad i 8,3 benægter, ”that the world has
been given into the hand of a criminal
(i.e., God)”.43 Plottet i Jobs Bog er imid-
lertid, at Gud i den afsluttende monolog
udfordrer Job på hans egen anklage imod
Gud (40,8) – skulle du kunne gøre det
bedre?44 Bogens definitive gudsbillede er
det majestætiske nærvær, som i Elihu-
talens afslutning i 37,21-22 udfoldes som
Stormvindens Gud, og den Gud, som Job
i 9,24 kalder en forbryder, forsvarer sig
nu i den anden af gudstalerne.45 Gud præ-
senterer sig som en alt andet end lunefuld
tyran og storforbryder, for han har styr
på naturens truende vande (38,8ff), og de
onde udryddes (24,13-17; 38,12-15).
Gud har også kontrol over de farlige dyr,
som konger jager (38,29-39,40). Selv Be -
he mot (flodhesten) og Leviathan (kroko-
dillen), der i egyptisk mytologi er dæmo-
niske væsener, som bekæmpes af Horus,
fremstilles her blot som Guds skabte og
besejrede legedyr (40,19.29; 41,1-3).  
Da Job dermed når til fuld erkendelse

af, at Gud er almægtig, fortryder han i
42,6 ikke så meget et liv i en verden uden
frelse.46 Snarere angrer Job den grufulde
anklage mod Gud for at udvirke det onde
og altså også 9,22-24, som Lindström
med et citat af Polzin omtaler som noget
af det mest ”anti-Yahwist”, som findes i
GT overhovedet.47 Job selv ender dermed
med at tro på, at Gud ikke er ond, men at
han besejrer de onde kaosmagter. 
Denne gennemgang af de mest omdis-

kuterede nøgletekster om Gud som årsag
til det onde i Gammel Testamente har
præsenteret Lindströms særlige og værdi-
fulde bidrag til opgøret med Guds alvirk-
somhed. De problematiske nøgletekster
findes i poetiske tekster, hvor der opstilles
højstemte og meget usædvanlige modsæt-
ninger mellem Guds skabelse og det onde
(Es 45,7), så poesien bryder med den nor-
male skabelsesteologi. Det samme sker i

Nicolai Winther-Nielsen
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klagesangene, hvor død og liv modstilles
som modpoler i lovprisningen af Guds
red ning på samme måde som i Hannas
lovsang (1 Sam 2,6-7). Den tredje type
tekst er Prædikerens Bog, hvor en dialek-
tisk filosofi sætter kontrasten op mellem
livets velvære og alderdommens dårlig-
domme (Præd 7,13-14). 
Hvis vi skulle give Job et klart og utve-

tydigt svar på baggrund af disse få ud -
fordrende nøgletekster alene, måtte vi ad -
vare ham mod at anklage Gud for at være
årsag til despotiske og lovløse handlinger. 

Fra kompatibilitetsmodel til domæne-
model
Indtil nu har vi afvist, at Guds alvirksom-
hed kan forsvares ud fra de sproglige ud -
tryk, fortællingerne og problematiske
nøgletekster, fordi Gud ikke er årsag til
alt det onde. Den semantiske, narrative
og eksegetiske argumentation har udeluk-
kende fokuseret på materialet i Gammel
Testamente og Lindströms opgør med
alvirksomhed, og dette argumentation
skal nu kort relateres til den aktuelle
danske teologiske debat, og der skal ud -
stikkes en systematisk-teologisk ramme
for forståelsen af Gud og det onde inden
for en luthersk teologi.48

Anliggendet er her at undersøge, om
man i en luthersk teologi kan bekende at
Du er god, og du handler godt (Sl 119,68),
eller om man snarere med Young mener
at det er et paradoks, at Gud kan beslutte
onde handlinger uden at være ond, men
han henholder sig til, at Bibelen lærer, at
Gud detailstyrer alt, hvad der sker i ver-
den, og han tolker derfor de eksegetiske
nøgletekster ud fra et monistisk gudsbil lede.49

Tilgangen er inspireret af en ny kom-
patibilitetsmodel, som fastholder, at Gud
gør onde gerninger, men uden at have
onde motiver.50 Den samme tilgang findes
også hos Olsen, der kobler kompatibili-

tetsmodellen til den unge Luthers syns-
punkt i De servo arbitrio fra 1525, at
Gud også må gøre alt, når han på for-
hånd ved alt.51 Denne tilgang er på frem-
march i den neocalvinske bibelfortolk-
ning, som Teigen karakteriserer som føl-
ger: 

Guds forutviten [er] kausal. Det
betyr at Gud ikke bare vet hvilke
valg mennesker tar i fremtiden.
Gud vet alt som kommer til å skje,
fordi han på forhånd har bestemt
hva som skal skje, og fordi han ved
sin allmakt forårsaker at det skjer.52

Alternativet er at fastholde med Sl
119,68, at Gud ikke handler ondt, og at
Guds godhed kommer til udtryk i hans
kamp mod de onde magter. Denne forstå-
else havde flere af oldkirkens teologer,
som ikke mente, at Guds forudviden fører
til en forudbestemmelse af menneskers
handlinger.53 Det er også den gammel-
lutherske position som fastholder, at
”Gud vil aldrig det onde, selv om han kan
tillade det. Tværtimod viser hans ord, at
han er det ondes absolutte modsæt-
ning.”54 Dette synspunkt blev udviklet af
Melanchthon og Chemnitz i et opgør med
Guds alvirksomhed,55 og det fandt sit
fulde udtryk i den grundige redegørelse i
Konkordieformlens artikel 11 om ”Det
ondes oprindelse”: 

Begyndelsen og årsagen til det onde
er imidlertid ikke Guds forudviden.
For Gud hverken skaber eller virker
det onde, eller hjælper og befordrer
det. Det er Djævelens og mennes-
kers onde, forvendte vilje, der er år -
sag til det onde.56

Opgaven er på den baggrund ud fra det
forudgående semantiske, narrative og
ekse getiske opgør med Guds alvirksomhed
at foreslå en logisk sammenhængende om
end skitseagtig model for, hvordan onds-
kab (holdning) og ulykker (handling og



220

Theofilos Supplement vol. 6 nr. 2 2014

Nicolai Winther-Nielsen

hændelser) kan relateres til Guds godhed
og hans styre af verden, hvor det onde
findes (tilstand).
Et af de omdiskuterede eksempler er

fra Josefhistorien. Den er ifølge Longacre
(1989: 43) en fortælling om Guds forsyn
og bygget op på følgende makrostruktur:
(1) Brødrenes vilje til at skade Josef, (2)
salget til Egypten, (3) guddommelig vilje
til at gøre Josef til frelser fra hungersnød,
(4) familiens frelse, og (5) hungersnødens
alvorlige trussel. Disse elementer styrer
ikke blot hele historien, men også dialo-
gen med brødrene i de to fortættede høj-
depunkter, dels Josefs afsløring af sin
identitet (1 Mos 45,4b-8) og dels den
afsluttende morale (50,20). Brødrene er
fuldt ud skyldige, fordi de i deres ondskab
solgte Josef (45,4b; 50,15.20a). Gud ken-
der på forhånd til naturens skadelige
kræfter (45,6), og han kan bruge både
menneskers ondskab og naturens kata-
strofer til at sende Josef som rednings-
mand: Gud vil gøre det gode, at holde fol-
ket i live (45,7), og verdens Herre har ledt
Josefs liv, fra han kom til Egypten, og til
han blev gjort til herre i Faraos hus (45,7-
8). Den skarpe skelnen mellem de onde
brødres handling og den gode Guds
handling udtrykkes meget tydeligt på
hebraisk i en kontrast mellem foranstillet
wᵊʔattem ’Og.[det.var].jer’ og ʔᵉlōhîm
’Gud.[derimod]’ og en kontrastering med
fokus på de onde og den gode handlende.

Tilhængere af kompatibilitetsmodellen
har fremhævet, at Gud er årsag til brød-
renes synd, men for den bibelske fortæl-
ling er det vigtigt at betone kontrasten
mellem de onde brødre, der vil skade, og
den gode Gud, der vil give liv, så Gud her
med salmistens ord ikke blot er god, men
også handler godt. Se tekst nedan.

Med afsæt i denne teksts skarpe skel-
nen mellem brødrenes beslutning om at
gøre det onde og Guds beslutning om at
gøre det gode er det forståeligt, at Wright
ud fra Es 5,20, Hab 1,13 og 5 Mos 32,4
insisterer på, at den gode Gud aldrig gør
det onde.57 Wright opstiller tre parallelle
udsagn, som uden videre og uafkortet må
gøres gældende: (1) det onde er helt igen-
nem ondskab; (2) Gud er helt igennem
god; (3) Gud er fuldt ud suveræn. I sin
suverænitet kan Gud beslutte eller tillade
at “encompass even the alien force of evil,
ruling and overruling it in such a way that
in the end God’s will prevails.”58

I stedet for at opfatte ondskab, godhed
og suverænitet som tre parallelle og helt
uforbundne størrelser, vil jeg her tage
afsæt i den semantiske, narrative og ekse-
getiske afvisning af Gud som årsag til alt
det onde og foreslå en model med tre
domæner af forskellig rækkevidde (figur
3). 

I den bredeste og helt uspecificerede for -
stand findes det onde i verden som en til-
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stand eller et vilkår, så længe Gud ikke
har besejret alt det onde og opfyldt Israels
eskatologiske håb om det ondes ophør
(Es 65,19b-20; 66,14-16). I den forstand
er det onde negeringen af skaberens gode
gerning og omfatter dårligdom, mangel
og hændelige skader. Gud tillader denne
tilstand som led i naturens og verdens
gang, uden at det kan tolkes som straf,
men det kan ofte virke til påmindelse og
optugtelse. Naturkatastrofer sker i verden
og hører ind under Guds opretholdelse af
verden, men kan ikke uden videre forkla-
res som straf. Gud har dog i et bibelsk
ver densbillede kontrol over naturen og kan
hindre naturens ulykker, hvis han vil, og
han synes at tillade pludselig død, syg-
dom eller lidelse, uden at vi forstår hvor-
for. Det er det første uspecificerede do -
mæne. Et mere snævert andet domæne
defineres af de situationer, hvor ulykker,
krig og katastrofer sendes af Gud som
straf. Den gode Gud udfører her skadeli-
ge handlinger, fordi han kæmper mod
ondskaben i retfærdighed, men også af
kærlighed til ofrene for de ondes over -
greb. Den snævreste definition af ond -
skab findes i det tredje og snævreste
domæne, hvor den onde holdning styrer
onde handlinger. Den intentionelle ond -
skabs domæne defineres helt igennem af
en moralsk og djævelsk ond vilje, som gør
oprør mod Gud.   
Denne tredelte hierarkiske domæne-

model undgår at tillægge Gud onde hold-
ninger og handlinger, for han kan ikke
være årsag til det onde, men bekæmper
det tværtimod i sin vrede. Guds straffende
vrede begrænses af det inderste i åbenba-
ringen af Guds navn og væsen, for hans
barmhjertighed er meget mere omfatten-
de i sit aktionsfelt, da han er sen til vrede
og rig på troskab og sandhed (2 Mos 34,6.
4 Mos 14,18. Sl 103,8. Nah 1,3. Klag
3,31-32). Det giver grundlag for at have
tillid til, at den gode Gud ikke selv i sin
handling udøver noget, som er ondt i for-
hold til pagtens nedskrevne forbandelser
(5 Mos 29,20. jf. 2 Mos 32,12.14). Det
kan ind i mellem være svært for fortolke-
ren eller oversætteren at afgøre, om en
situation er villet som straf eller blot till-
ladt af Gud, så længe denne verden be -
står, men de konkrete eksempler forklarer
sammenhængen mellem betydningsområ-
derne. Domæne 3 findes fra og med oprø-
ret i 1 Mos 3, domæne 2 eksemplificeres
af Es 45,7, og domæne 1 omtales i Præd
7,13-14. I Jobs Bog findes domæne 3 i Sa -
tans angreb, domæne 2 i Guds kamp mod
fjenderne i Job 38-42 og domæne 1 i den
retfærdiges lidelse, som Gud tillader. I Ny
Testamente er beskrivelsen af området for
de dæmoniske og gudsoprørske kræfter
meget mere omfattende, mens straffen
over Israel eller individer er et mere
begrænset domæne; kristendomsforføl-
gelserne og lidelserne spiller en stor rolle

Figur 3. Domænemodellen for ondskab, straf og lidelse



som Djævelens og de ondes angreb, men
også som noget, som Gud tillader og bru-
ger.59

Guds styre i verden er i denne gammel-
luthersk inspirerede domænemodel ikke
bestemt prædeterministisk, så en alvir-
kende Gud forudbestemmer at udføre alt
det onde og gode på forhånd, og vi må
derfor undersøge alternativerne til et mo -
nis tisk gudsbillede. I Israel blev Guds
konge dømme ikke formuleret ud fra den
despotiske herskermodel, som fandtes i
sam tidskulturen. Mettinger udfolder fore -
stillingen om Herren som konge ud fra en
overtagelse af kanaanæiske forestillinger,
men i en ”medveten konfiskation”,60 så det
blev til en protestbevægelse. Levenson tol -
ker Guds gerning i historien i lyset af den
fortidige urtid eller den eskatologiske
frem tid, og dramatisk vækkes Gud stadig
til live for at ”respond to the anguished
cry of his cultic community to effect to -
gether a new victory”.61 Særlig interes-
sant er Bermans egalitære samfundsmo-
del, hvor hver enkelt israelit tilskrives en
værdi som skabt i Guds billede og lyd-
konge under den velgørende storkonge.
Denne teologi blev formuleret som et fun-
damentalt brud med det feudale klasse-
samfunds magtstrukturer og et opgør med
de guder, som cementerer en fatalistisk til-
værelsesforståelse. Denne teologi tilken-
der mennesket værdighed og selvstændig-
hed under den gode herskers overherre-
dømme, og hans holdninger og handling-
er hviler på både et moralsk og et lovfæs-
tet grundlag.62

Hvis Bermans herskermodel bruges
om den evige og almægtige Hersker, er
det forståeligt, at han ved alt om sine
under såtter, inklusiv deres overtrædelser,
for ”Herrens øjne er alle vegne, de overvå-
ger onde og gode” (Ordspr 15,3). Israels
skabelsesinspirerede herskerteologi defi-
neres i øvrigt først i royale termer, da Gud

for første gang i Gammel Testamente kal-
des konge efter hans sejr over den onde
Farao i 2 Mos 15,18. Gennem udfrielsen
og overgangen over Sivhavet har Gud
ned kæmpet modstandere (v 7) og fjender
(v 9), og nu forløser han sit folk i kærlig-
hed og leder dem til landet (v 13 og 16).
Domænemodellen har et stort og afgø-

rende potentiale i forhold til Kristi kors-
fæstelse, hvor der ifølge Stott (1984) skel-
nes skarpt mellem den menneskelige onds-
kab og den guddommelige plan i kor set:

For the cross which, as we have
particularly considered in this
chapter, is an exposure of human
evil, is at the same time a revelation
of the divine purpose to overcome
the human evil thus exposed.63

Det er konklusionen, efter at Stott har
beskrevet Judas’ rolle på en måde, som
kan sammenlignes med Faraos rolle som
ond og ansvarlig, men også brugt af den
gode Gud i hans større plan. Både Moses
og Jesus advarer forgæves de ulydige mod
at gøre oprør mod Gud. Gud følger pla-
nen om at udlevere Jesus til de onde men-
nesker, så de kan handle frit i deres oprør
mod Gud (domæne 3). Gennem Gethse -
ma ne fortællingen bliver det klart, at
Kristus føjer sin vilje under Gud og deref-
ter skilles fra Gud da han lydigt vælger
korsdøden, så Gud kan overlade ham til
gudsforladtheden og døden som straf
under lovens forbandelse (domæne 2).
Selv om Kristus dør ved at vælge at lade
sig udsætte for den sataniske ondskab, er
både han og Gud involveret i bekæmpel-
sen af det skadelige i skabelsens verden,
der en dag skal fornyes (domæne 1). 
Domænemodellen kan også med for-

del bruges til forsvar for klassisk teisme
imod nyateismens angreb. Forsvaret for
Guds absolutte godhed i både holdning
og handling er her ikke forklaret som et
”Greater Good” eller en ”meticulous pro -
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vi dence”,64 og ødelæggelsen af Sodoma
og Gomorra er et eksempel på, at den ret-
færdige Gud kan straffe ondskab helt
absolut og i ubetinget forstand. Det onde
har i denne model ikke Gud som årsag,
men syndige og faldne skabninger ”who
are the self-determining agents respon-
sible for turning away from God. God is
not the cause of creaturely actions – even
if God’s overarching, glorious purposes
include creaturely sin and failure”.65

I kompatibilitetsmodellen er Guds
forudviden begrundelsen for hans alvirk-
somhed. Domænemodellen sikrer men-
neskets personlige valg uden at udelukke
den faldne natur og de dæmoniske kræf-
ters rolle. Guds forudviden må da define-
res i relation til Guds kongemagt, og Mo -
linas løsning på Guds forudviden og men-
neskets frihed kan meget vel være en far-
bar løsning.66 En populariseret og pæda-
gogisk forenklet udgave af Molinas mo -
del for Guds forudviden og magt og men-
neskets frihed kan være følgende: Gud er
ligesom den landstræner, der kun vil det
gode med det hold, som han udvælger til
kampen mod fjenden. Han vælger den
optimale startopstilling og placerer hver
enkelt spiller på den plads, som landstræ-
neren har trænet ham til, sådan at denne
kan bruge sine evner til at udføre store
præstationer. Landstræneren kender kon-
sekvenserne af enhver spillers træk og
kan læse spillet mange taktiske træk
frem. Han dirigerer spillet med det store
overblik ude fra sidelinjen og straffer en
spiller, som tages af banen, eller skåner en
spiller, som er skadet. Landstræneren kan
dog ikke selv gå ind og besejre modspil-
lerne. – Den hidtil uhørte kristne fortæl-
ling går dog ud på, at landstræneren i den
afgørende kamp til sidst valgte at sætte
sig selv ind på banen og stå på mål ved
det sidste afgørende straffespark, hvor

han tog bolden, men det kostede ham hans
liv! Denne lignelse halter naturligvis på
mange ledder, men den kan illustrere et
alternativ til guddommelig alvirksomhed. 
Endelig kan jeg på et personligt plan

som en praktiserende kristen teolog ud
fra domænemodellen og med Israels vid-
ner takke Gud for, at han hverken er ond
eller handler ondt, selvom han tillader
meget uforståeligt, som gør ondt. Jeg kan
trygt i Fadervor bede om, at Gud vil fri
mig fra det/den onde og ikke vil lede mig
ind i en prøvelse, som jeg ikke kan klare.
Og ud fra Konkordieformlen kan jeg nu
meget bedre forstå mit konfirmationsvers
fra Rom 8,28.   
Hermed kan vi så en sidste gang tage

Jobs retoriske spørgsmål op. Vi kan nu
for klare Job, at han skal holde fast ved
troen og tilliden til, at Gud både vil og
gør det gode. Gud har kontrol over ver-
den og har også en forudviden, der
respekterer og tager højde for et mennes-
kes frihed, da fatalisme, astrologi, skæb -
netro og andre former for filosofisk deter-
minisme ikke har nogen berettigelse
inden for en jødisk-kristen tilværelses-
forståelse. Job må regne med, at Gud kan
både tillade og bruge det skadelige, som
Gud gør eller tillader (domæne 1), og
Gud kan be kæmpe gudsoprør gennem
straf (domæne 2). Job må samtidig lære,
at den retfærdige sjældent får løsningen
på lidelsens gåde, endsige da forstår det
destruktive og diabolske onde (domæne
3). Opgøret mellem Gud og Satan om
Guds frihed og om den rene ulønnede ret-
færdighed er hverken en trøst for Job eller
en forklaring for vennerne. Job vil aldrig
kunne forstå, hvorfor uskyldige rammes
af tsunamier, men han får til sidst i bogen
klart at vide, at Gud bekæmper de onde
tyranner og de uretfærdige dommere. 
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Afslutning
Job 9,22-24 er et angreb på Gud for ikke
blot at forårsage meningsløs død i natur-
katastrofer, men også at give onde herske-
re magten og forårsage lovløshed. Vi har
taget Jobs retoriske spørgsmål op og har
besvaret det med, at de onde tillades en
vis magt, men at Gud ikke er den hand-
lende årsag til brud på hans egen gode lov
i retssalen. Ligesom Job undres vi over
ofrene for naturens onde kræfter.  
Denne erkendelse har vi nået ved at

vise, at Guds rolle er forskellig over for
ondskab som holdning i gudsoprøret i
den snævreste domæne 3, ulykke som
handling og hændelse i straf i den ret om -
fattende reference til Guds straf over fol-
ket i domæne 2 og det onde som en til-
stand i en meget bred brug af ordet i
domæne 1. I fortællingerne bliver Gud
heller ikke beskrevet som havende en ond
holdning, men de skildrer både Guds ret-
færdige straf i vrede over Israel og den
uforklarlige og uforskyldte lidelse for de
gudfrygtige, som den gode Gud tillader.
En Farao forhærder sig selv, selv om Gud
forsøger at bremse ham. Gud forudbe-
stemmer ikke onde handlinger, men straf-
fer de onde med ulykke, når han redder
sit folk (Es 45,7. 5 Mos 32,39) og den

enkelte (1 Sam 2,6-7). Trods Satans ulyk-
ker har Gud styr på naturen, og onde
herskere vil blive straffet. Derfor kan ret-
færdige, som lider, takke Gud for, at han
ultimativt giver gode gaver (Job 1,21 og
2,10), og vi må forberede os på skavan-
kerne i vor alderdom (Præd 7,14). 
For at forklare dette har vi udviklet

domænemodellen, der indsnævrer det
ondes domæne, så Guds godhed er en
reaktion på det/de onde. Gud er den evigt
kærlige storkonge, der styrer retfærdigt
ifølge sin åbenbaring om det onde og det
gode, men han selv er uberørt og ubesmit-
tet af det onde, også hans hænder – lige
med undtagelsen af hans korsdød under
alle synderes straf til frelse for hele ver-
den. Selv om de onde kræfter har en vis
magt i denne verden, kan vi søge tilflugt
hos den almægtige og alvidende Gud og
håbe og tro på hans redning i vor kamp
mod de onde kræfter. Den nye model er
derfor et første forsøg på en skitse til en
løsning på spørgsmålet om Gud og det
onde ud fra Guds kongedømme i Gam -
mel Testamente. Over for nyateismens
angreb fastholder modellen lidt populært
udtrykt, at Gud er lige så lidt ansvarlig
for det onde, som brødrene Wright er
”authors of airplane crashes”!67
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1. Lignelsen om ukrudtet i hveden

Som nævnt bruger jeg lignelsen om
ukrudtet i hveden som indfaldsvin-
kel, og jeg begynder med at beskrive

den grundlæggende eskatologiske forstå-
else. Ifølge NT er Gud den eneste Gud. Der
findes ikke andre guder, der kan gøre ham
rangen stridig (1 Kor 8,6). Gud er den
almægtige Gud, og der findes ingen andre
magter, der kan modstå ham (Matt 28,18
og 1 Kor 15,24-28). Guds almagt viser sig
i skabelsen. Gud har oprindeligt skabt
hele universet ved Sønnen, og Gud skaber
fortsat ved Sønnen. Der er intet beståen-
de, som ikke er skabt af ham (Joh 1,3;

Rom 11,36 og 1 Kor 8,6). Guds almagt
viser sig i opretholdelsen af alt det skabte.
Han bærer alt med sit mægtige ord (Hebr
1,3), og han opretholder livet i os, så vi
kan tænke, begære og handle (ApG 17,
28). Gud opretholder alt i universet (Kol
1,17). Guds almagt viser sig i hans magt
over og i denne verden. NT beskriver
denne magt på to måder. Den ene form
for magt er et evigt og universelt herre-
dømme. Gud er den almægtige hersker
fra evighed og til evighed, og Guds herre-
dømme strækker sig ud over alt, univer-
set, menneskene (troende og ikke-troen-
de), engle, dæmoner og Satan. Men det er
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Gud og det onde i 
nytestamentligt perspektiv

Om Guds forsyn
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Emnet for denne artikel er Gud og det onde i nytestamentligt perspek-
tiv. Emnet er omfattende og komplekst, og jeg kan naturligvis ikke
behandle det i det fornødne omfang eller med den nødvendige grun-
dighed. Jeg ser derfor ikke på alt, hvad der ligger inden for det ondes
område, idet jeg udelader det onde i naturen (naturkatastrofer: stor-
me, jordskælv, tørke etc.) og det onde i sygdom og invaliditet, og jeg
fokuserer kun på nogle afgørende hovedelementer i denne problema-
tik. Den grundlæggende eskatologiske forståelse i NT er, at Guds rige
med frelse allerede er brudt frem, men endnu ikke er kommet i fuld
udstrækning, og i NT beskrives det onde indenfor denne ramme.
Lignelsen om ukrudtet i hveden er baseret på denne ramme, og da den
eksplicit beskriver forholdet til det onde, tager jeg mit udgangspunkt
i denne lignelse og udbygger derefter med tekster, der beskriver hen-
holdsvis Guds og Satans/menneskers forhold til det onde. Jeg kommen -
terer tekster, som ofte fremføres som udtryk for, at Gud vil og styrer
alt i denne verden, og jeg slutter med en konklusion, hvor jeg skits erer
mit syn på Guds forsyn. 

Nøgleord: NT, Gud, ondskab, fristelse, Jesu død, forsyn
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et herredømme, der kun sætter sig delvist
igennem i denne tid. Den anden form for
magt er et mindre omfattende og frelsende
herredømme, hvor Gud sætter sin frelsen-
de magt igennem, så den strækker sig ud
over de troende. Her sætter Gud sin retfær -
dighed, fred, liv og velsignelse igennem.
Dette herredømme er en præsentisk virke-
lighed, hvor Jesus, hans ord og gerninger
er. Det præsentiske Guds rige eller Him -
meriget i evangelierne er altid dette frel-
sende herredømme. Dette frelsende Guds
rige eller Himmeriget bryder en dag frem
på en fuldkommen måde og sætter sig
fuldstændigt igennem. Det sker ved gen-
komsten, og her smelter det frelsende
Guds rige og det evige og universelle her-
redømme sammen, og det betyder, at det
futuriske Guds rige har en frelsende inder-
side og en dømmende yderside. 

To tolkninger
Lignelsen om ukrudtet i hveden (Matt 13,
24-30) og udlægningen af lignelsen (Matt
13,36-43) beskriver Guds forhold til det
onde ud fra denne eskatologiske grund-
forståelse, og vi kan derfor bruge denne
lignelse som indfaldsvinkel, når vi skal se
på Guds forhold til det onde. Der er to
klassiske tolkninger af lignelsen.1 Ifølge
den ekklesiologiske tolkning beskriver
lignelsen kirken,2 og i kirken vil der være
troende og ikke-troende, retfærdige og
uretfærdige. Man skriver ofte, at menig-
heden er et blandet fællesskab (et corpus
mixtum eller permixtum), og sådan skal
det være. De uretfærdige må ikke udskil-
les af menigheden før den eskatologiske
dom.3 Der fremføres tre argumenter for
denne tolkning.4

1) Det afgørende argument for denne
tolkning er vers 41, hvor Jesus identi-
ficerer marken med sit rige, og man
mener da, at hans rige er identisk med

kirken. Den rummer derfor både Guds
og Djævelens børn.5

2) Rækkefølgen vedrørende såning er
betydningsfuld. Først sår Gud, og der-
efter sår Djævelen. Ukrudtet sås da i
en mark med god sæd, og det viser, at
det onde sås i menigheden.6

3) Tolkningen begrundes med, at der i
Matthæ usevangeliet findes en del teks-
ter, der viser, at der eksisterer både go -
de og onde i menigheden (jf. Matt
7,15ff; 18,15-18; 18,23ff; 21,28ff;
22,1ff; 25,1ff og 25,14ff).7

Ifølge den universelle tolkning beskriver
lignelsen verden, og lignelsen fortæller
om etableringen af Guds rige, dets vilkår
og fuldendelse i denne verden.8 Guds rige
er Guds frelsende herredømme, og lignel-
sen illustrerer etableringen af Guds rige
ved, at Menneskesønnen skaber og sætter
troende ind i verden. Lignelsen illustrerer
Guds riges vilkår i denne verden. Det er et
partielt og punktvist herredømme over de
troende, og det betyder, at Guds børn og
Djævelens børn lever side om side i denne
verden. Lignelsen illustrerer Guds riges
fuldendelse ved genkomsten, som bety-
der, at Menneskesønnen udskiller den
Ondes børn og indlemmer Rigets børn i
den evige frelse. Der fremføres tre argu-
menter for denne tolkning. 

1) I vers 38 identificerer Jesus ”marken”
med verden og ikke med menigheden
eller Guds rige. Dette er det afgørende
argument for denne tolkning.9

2) Guds rige anvendes ikke i evangelierne
som en betegnelse for menigheden.10

3) Lignelsen beskriver en universel eskato-
logisk dom og ikke kun en dom over
de falske kristne. Den handler derfor
om menneskeheden.



Analyse
Efter denne korte præsentation af de to
klassiske tolkninger, skal vi se nærmere
på lignelsen. Dens indledning (Matt
13,24) betyder, at Himmeriget svarer til
denne fortælling om en mand, der sår god
sæd (hvede), der lader god sæd vokse
sammen med ukrudt,11 og som en dag vil
adskille ukrudtet fra hveden.12 Manden i
lignelsen identificeres med Menneskes øn -
nen (vers 37), og da Guds rige er til stede
i Jesu person, ord og gerninger, svarer
Guds rige til mandens aktiviteter, nemlig
såning af hvede og høsten med dens
adskillelse. Lignelsen beskriver da Guds
riges præsentiske frembrud og dets eska-
tologiske fuldendelse.  13 I og med at fjen-
den, Djævelen, også sætter sine børn ind i
verden, er det tydeligt, at Guds rige i dets
præsentiske dimension er et partielt her-
redømme. Guds rige sætter sig først totalt
igennem ved den eskatologiske dom. Lig -
nel sens beskrivelse af Guds præsentiske
og futuriske rige svarer til mønsteret i
Jesu forkyndelse. Det interessante spørgs-
mål er nu, om Menneskesønnens rige i
vers 41 svarer til det præsentiske frelsen-
de Guds rige. Det mener man i den ekkle-
siologiske tolkning. ”Fra hans rige” (ek tēs
basileias) er fra Guds frelsende rige.14 Det
rummer både troende og ikke-troende, og
da Guds rige er kirken, rummer kirken
både troende og ikke-troende. Vi skal se
nærmere på formuleringen ”fra hans rige
skal de tage alt det væk, som fører til fra-
fald og alle dem, der begår lovbrud” (vers
41). ”Hans rige” har en tydelig lokal
dimension, idet personer skal fjernes fra
det, og det har en tydelig dynamisk
dimension, da Menneskesønnen har mag-
ten over dette rige. Han kan befale, at den
Ondes børn skal fjernes, og det vil ske.
Den ondes børn findes i dette rige, og i
lignelsens eget univers er det eneste natur-
lige, at dette rige er et eksisterende rige,

som findes frem til genkomsten. Vi kan
nærmere beskrive dette rige ud fra lignel-
sens beskrivelse af Menneskesønnen. Han
ejer marken (vers 24), og marken er en
metafor for verden (vers 38). Menneske -
sønnen har ikke alene ejerskab til mar-
ken, men også en uindskrænket magt
over marken. Han har magt til at lade
marken tilså. Han har magt til at befale,
at folkene går ud og fjerner ukrudtet.
Ingen kan hindre det. Det viser hans 
uin dskrænkede magt over hele verden.
Ved høsten har Menneskesønnen magt til
at befale, at den Ondes børn nu skal fjer-
nes (vers 30 og 41-42), og det sker. Den
Onde og den Ondes børn kan ikke hindre
dette. Det viser hans uindskrænkede magt
over verden. I lignelsens billedsprog
strækker bondens magt sig ud over hele
marken, og marken rummer både hvede
og ukrudt. I udlægningen strækker Men -
nes ke sønnens uindskrænkede magt sig ud
over hele verden (vers 38), og verden
rum mer både gode og onde, og da Men -
ne skesønnens rige (vers 41) rummer både
gode og onde, da de onde skal fjernes fra
det, kan vi på den baggrund identificere
Menneskesønnens rige med Menneske -
søn nens universelle og uindskrænkede
rige over denne verden.15 Menneske søn -
nens rige er imidlertid et rige, der ikke
sætter sin magt igennem universelt og
totalt, idet Menneskesønnen tillader, at
den Onde sår sin sæd i hans rige (vers 25
og 38-39), tillader, at de onde lever side
om side med de gode (vers 30), og tillader
de onde at føre troende til frafald og at
øve lovbrud (vers 41). Dette rige skal da
holdes adskilt fra Guds rige i dets præsen-
tiske dimension, der er et frelsende herre-
dømme over de troende.16 Menneske -
sønnens rige sætter sig først ultimativt og
universelt igennem ved genkomsten i dom -
men over de onde og i frelsen af Ri gets
børn. Menneskesønnens rige er da iden-
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tisk med det futuriske Guds rige, der bry-
der fuldkomment frem ved genkomsten,
og dette rige smelter sammen med
Faderens rige (vers 43).17 Lignelsen be -
skriver altså Menneskesønnens aktivitet i
verden. 

Vurdering af de to tolkninger
På baggrund af min analyse vil jeg vurde-
re argumenterne for de to tolkninger. Jeg
har nævnt tre argumenter for den ekkle-
siologisk tolkning. Ifølge det første argu-
ment identificeres marken med Mennes -
ke sønnens rige (Guds rige), der er identisk
med kirken. Som vi har set, holder dette
ikke. Menneskesønnens rige er verden.
Ifølge det andet argument er rækkefølgen
vedrørende såning betydningsfuld. I lig-
nelsen sår Menneskesønnen al sin sæd på
en gang, og derefter sår Djævelen al sin
sæd på en gang, men det svarer ikke til
virkeligheden, hvor både Menneske søn -
nen og Djævelen kontinuerligt sår deres
sæd. Beskrivelsen af såningen og række-
følgen er stiliseret.18 Ifølge det tredje argu-
ment findes der i Matthæusevangeliet en
del tekster, der viser, at der eksisterer både
gode og onde i menigheden. Dette er
sandt, hvis vi taler om menigheden i bred
forstand som et synligt fællesskab; men
ingen af teksterne på nær to forholder sig
til, hvad menigheden stiller op med ”de
onde” i menigheden. Undtagelserne er
Matt 7,15ff, der fortæller, at de falske pro -
feter kan og skal identificeres, og Matt
18,15-18, der handler om menigheds -
tugt.19

Jeg har ligeledes nævnt tre argumenter
for den universelle tolkning. Ifølge det
første argument identificeres marken med
verden, og Menneskesønnens rige er da
verden. Som vi har set, holder dette.
Ifølge det andet argument anvendes Guds
rige ikke om kirken. Jeg mener, at det er
korrekt, men da jeg ikke identificerer

Menneskesønnens rige med det præsen-
tiske Guds rige, bortfalder argumentet.
Ifølge det tredje argument beskriver lig-
nelsen en universel eskatologisk dom.
Dette er korrekt (Matt 13,39-43). I den
ekklesiologiske tolkning foreslår tjenerne,
at der skal praktiseres menighedstugt i
menigheden, så den Ondes børn kan
udskilles, men det svarer ikke til lignelsen,
for tjenerne foreslår ikke menighedstugt,
som er en provisorisk og midlertidig
adskillelse, men de foreslår, at den evige
eskatologiske adskillelse skal finde sted
nu.20 Det handler altså ikke om at få en
ren menighed. Desuden foreskriver Jesus,
hvordan menighedstugt skal praktiseres
over for en broder i menigheden, der har
syndet (Matt 18,15-18). Han skal ude-
lukkes, hvis han ikke bringes til omven-
delse. Den ekklesiologiske tolkning er da
i modsætning til Matt 18,15-18. 

Forholdet til det onde
Lignelsen fortæller, at Menneskesønnen
sår Rigets børn i denne verden, og at den
Onde sår den ondes børn i denne verden.
Menneskesønnen afviser at lade ukrudtet
fjerne, og det betyder, at de troende vil
leve side om side med ikke-troende i
denne verden. Først ved genkomsten vil
den Ondes børn blive fjernet og kastet i
ovnen med ild. Dette er hovedbudskabet.
Dette kan vi udfolde nærmere med hen-
blik på Gud og det onde. 

a) Den Ondes børn er ikke Guds, men
Satans værk. De bærer derfor hans
karakter. De beskrives ud fra deres
funktion i vers 41 som ”alt det … som
fører til frafald, og alle dem, der begår
lovbrud”. Det betyder, at frafaldet
kommer fra dem, og lovbrud: ond -
skab, udnyttelse, undertrykkelse kom-
mer fra dem. De onde og deres onds-
kab kommer ikke fra Gud. 



b) Satans og de onde børns tilstedeværel-
se og aktivitet skyldes Guds tilladelse.
Det fremgår jo af lignelsen, at Mennes -
ke sønnen har en uindskrænket magt
over verden. Han kunne fjerne de
onde, men gør det ikke. Derfor kan vi
tale om tilladelse. Gud tillader det
onde i denne verden. 

c) Den Ondes børn er på tålt ophold.
Ved genkomsten vil de blive udskilt.
Men først da. 

d) Lignelsen er da en slags theodicé, der
forklarer, hvordan ondskaben kom-
mer ind i verden og forklarer ondska-
bens eksistens i vor verden med Guds
tilladelse

Lignelsens forkyndelse af et præsentisk
Guds rige, der allerede nu er brudt frem,
og et futurisk Guds rige, der bryder frem
og sætter sig igennem på en fuldkommen
måde ved genkomsten svarer til mønste-
ret i Jesu forkyndelse af Guds rige. I over -
ensstemmelse med det hører vi i NT om
Satans reelle magt. Han kaldes for denne
verdens hersker (Joh 12,31; 14,30 og
16,11), og hans magt viser sig ved, at han
kan tilbyde Jesus alle verdens riger og
deres herlighed (Matt 4,8-9). Synden
hersker i denne verden, og på grund af
synden hersker Satan over denne faldne
verden (Ef 2,1-3). Men hans magt er be -
grænset, for Satan selv er besejret, og det
skete ved Jesu død (Ef 1,20-22 og Kol
2,15), og Jesus har efter opstandelsen fået
al magt i himlen og på jorden (Matt
28,18).

2. Årsagen til det onde
Jeg har anvendt lignelsen om ukrudtet i
hveden som indfaldsvinkel til spørgsmålet
om forholdet mellem Gud og det onde. I
lignelsen er Rigets børn Jesu værk, og den
Ondes børn er Djævelens værk. Ud fra dette
bør vi forvente at finde tekster i NT, der

fortæller, at Gud ikke er årsag til synden,
og finde tekster, der fortæller, at Djævelen
eller mennesker er årsag til synden. 

2.1. Gud er ikke årsag til det onde
Jeg vil kommentere to tekster, der adskil-
ler Gud fra det onde. 

Matt 10,28
Den første er Matt 10,28, som er en del af
udsendelsestalen (Matt 10,1-42). Her
beskriver Jesus både nutid og fremtid, og
at forfølgelse, fordømmelse og martyrium
vil være en del af fremtiden (vers 17-25).
Det kan skabe frygt. Derfor kommer Je -
sus med nogle formaninger i vers 26-31,
der skal tage frygten fra disciplene.
Afsnit tet er struktureret omkring tre for-
maninger til ikke at frygte. Den første for-
maning til ikke at frygte forfølgerne
begrundes med, at Gud har forudbestemt,
at evangeliet skal forkyndes, og når det
sker, opfyldes ikke kun Guds vilje, men
Gud selv virker i dette (vers 26-27).  Den
anden formaning i vers 28 er en forma-
ning til ikke at frygte ”dem, som dræber
legemet, men ikke kan dræbe sjælen”.
Der anvendes flertal (”dem, der dræ-
ber”), og flertalsformen viser, at det er
mennesker. ”Dem, der dræber” står i
kontrast til Gud, der kan kaste både sjæl
og legeme i Helvede. Kontrasten mellem
”legeme” (sōma) og ”sjæl” (psykē) viser, at
Jesus tænker på to bestanddele. ”Legemet”
er den materielle bestanddel af mennesket
(kroppen), og ”sjælen” er den immateri-
elle bestanddel af mennesket (sjælen eller
jeg’et). Forfølgerne (mennesker) har magt
og dispositionsret over kroppen, men ikke
over sjælen. I forfølgernes begrænsede
magt ligger der allerede en begrundelse
for ikke at frygte dem. De kan kun slå
kroppen ihjel. Men den egentlige begrun-
delse for, at de kristne ikke skal frygte
deres forfølgere, kommer i vers 28b.
Begrundelsen lyder, at de i stedet skal
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frygte Gud, der kan tilintetgøre både sjæl
og legeme i Helvede.21 Her taler Jesus om,
hvad Gud gør efter den fysiske død.
Gehenna (”Helvede”) bruges alle steder i
Matthæusevangeliet om det endelige
pine sted for de vantro. Jesus beskriver da,
hvad der sker efter den fysiske død og
efter den fysiske opstandelse, for Jesus
taler om tilintetgørelse af både sjæl og
legeme. Disciplene skal derfor frygte den
straffende og dømmende Gud, der tilin-
tetgør sjæl og legeme kontinuerligt i Hel -
vedet. Jesus beskriver en postmortem vir-
kelighed. I dette vers er det klart, at men-
nesker har magt og råderet over disciples
kroppe, så de kan slå dem fysisk ihjel. Det
er ligeledes klart, at Gud ikke slår dem
fysisk ihjel, men straffer forfølgerne med
evig død i Helvedet.22 Den tredje forma-
ning i vers 29-31 til ikke at frygte vender
jeg tilbage senere.  

Jak 1,12-18
Den anden tekst er Jak 1,12-18, hvor
Jakob skriver om prøvelser og fristelser.
Han priser den mand salig, der udholder
prøvelse, og han begrunder det med, at
den, der udholder prøvelsen, skal modta-
ge livets sejrskrans (vers 12). En prøvelse
rummer en fristelse til synd, og Jakob går
videre og skriver om fristelser i vers 13-15
og forklarer, hvor denne fristelse kommer
fra. I vers 13 bruges Jakob verbet peirazō
tre gange og verbaladjektivet apeirastos en
gang, og det giver følgende muligheder: 

1) 

v.13a Ingen, som prøves, skal sige: 

v.13b ”Jeg prøves af Gud.”

v.13c For Gud bør ikke prøves af onde, 

v.13d og han prøver ingen.

2)

v.13a Ingen, som prøves, skal sige: 

v.13b ”Jeg prøves af Gud.”

v.13c For Gud kan ikke fristes af det onde, 

v.13d og selv frister han ingen.

3) 

v.13a Ingen, som prøves, skal sige: 

v.13b ”Jeg fristes af Gud.”

v.13c For Gud kan ikke fristes af det onde, 

v.13d og selv frister han ingen.

4)

v.13a Ingen, som fristes, skal sige: 

v.13b ”Jeg fristes af Gud.”

v.13c For Gud kan ikke fristes af det onde, 

v.13d og selv frister han ingen.

Verbet peirazō kan gengives med ”jeg prø-
ves” eller med ”jeg fristes”, og i vers 13
skal de tre eksempler af peirazō gengives
med ”friste”, og apeirastos skal gengives
med ”kan ikke fristes”. Sammen hæng en i
vers 13 og sammenhængen mellem vers
13 og vers 14 viser dette.23 Med ”ingen,
som fristes, skal sige” introducerer Jakob
en fiktiv samtalepartner. I sammenhæng-
en må vi gengive peirazomenos med ”som
fristes”.24 Denne fiktive samtalepartner er
udsat for en prøvelse, der rummer en fris-
telse til synd. Jakob forbyder denne at
sige: ”Jeg fristes af Gud”. Gud er ikke
ansvarlig for fristelsen. Den kommer ikke
fra ham, og dermed er Gud ikke årsag til
det onde. 25 Gud prøver sit folk, men han
frister det aldrig til synd. 26 Jakob går
videre og begrunder, at man ikke kan
sige: ”Jeg fristes af Gud.” Be grun delsen
består af vers 13cd, og Jakob begrunder
afvisningen teologisk med en karakteris-
tik af Guds væsen.27 Jakob bruger et ord
(apeirastos), 28 der har betydningen ”ufris-
telig”, ”ufristbar” eller ”som ikke kan
fristes”.29 Gud er hellig i sit væsen, og på
grund af sit væsen kan han ikke fristes af
noget ondt, så han tilegner sig det onde.
Det onde er fremmed for Gud, 30 og Gud
er derfor immun over for fristelse fra det
onde.31 Vers 13c er den egentlige begrun-
delse i vers 13cd, da vers 13d blot er en
gentagelse af vers 13ab. Når vers 13c
indeholder den egentlige begrundelse,



skal vi forstå ”og selv frister han ingen”
(vers 13d) som en konsekvens. Gud kan
ikke fristes af noget ondt, så at han tileg-
ner sig dette, og derfor kan han ikke friste
nogen.32 Forud sætningen for at kunne
friste er ondskab, og den er Gud fremmed
for. Det er altså imod Guds karakter at
friste. En fristelse er en tilskyndelse til
noget ondt, og når tilskyndelsen til dette
ikke kommer fra Gud, kan Gud ikke
være årsag til dette onde.33

Fristelsen kommer ikke fra Gud, og
det rejser da spørgsmålet om, hvor fristel-
sen så kommer fra. Dette spørgsmål be -
svarer Jakob i vers 14. Fristelsen kommer
fra menneskets eget syndige begær, og det
er det, der gør en prøvelse til en fristelse.
Mennesket bærer det fulde ansvar for
fristelsen. Jakob beskriver, hvordan begæ-
ret frister og føder synd i vers 14-15.
Jakob skelner mellem selve begæret, den
syndige lyst, og virkeliggørelsen af begæ-
ret i handling. I vers 15 bekræfter Jakob,
at fristelsen ikke kommer fra Gud ved at
vise, at fristelsen fører til død. Prøvelsen
derimod fører til liv. 
Vers 16 danner overgang fra det neg-

ative udsagn om Gud: Han frister ingen,
og til det positive udsagn om Gud: Han
giver gode gaver (vers 17). Vers 16-17 er
det komplementære modstykke til vers
13-15. Jakob giver en formaning til ikke
at lade sig bedrage, og bedraget er, at Gud
frister til synd.34 Når fristelsen til synd
ikke kommer fra Gud, kan man spørge:
Hvad kommer da fra Gud? Dette svarer
vers 17-18 på. Fra Gud kommer enhver
god og fuldkommen gave. Vers 17 beskri-
ver Guds frelsende aktivitet, og det er
bedst at forstå de gode og fuldkomne
gaver som gaver fra Gud som skaber. Der
er tænkt på, at Gud giver regn og sol og
frugtbare tider med afgrøder og frugt (jf.
ApG 14,17).35 ”Fra lysenes fader” er et
usædvanligt udtryk, hvor lysene sandsyn-

ligvis refererer til sol, måne og stjerner, og
med ”fader” er der tænkt på et skabende
aspekt ved faderbilledet. Denne betegnel-
se for Gud er sandsynligvis et vidnesbyrd
om Guds opretholdende og ordnende
magt i denne verden, idet sol, måne og
stjerner i kraft af Guds magt følger deres
baner og opfylder deres funktion som
denne verdens lys.36 ”Hos hvem der ikke
findes forandring eller skiftende skygge”
er en fortsat beskrivelse af Gud. Mening -
en er, at Gud er uforanderlig og altid den
samme. Sådan er Guds karakter. Han er
ikke lunefuld og upålidelig. Denne beskri-
velse af Guds karakter begrunder, at der
kommer gode og fuldkomne gaver fra
ham og ikke skiftevis noget godt og noget
ondt. Det er imod Guds karakter.37

2.2. Mennesker og Satan er årsag til
det onde
Jeg vil nævne nogle tekster, der viser, at
årsagen til det onde findes i mennesket. I
Matt 15,19 siger Jesus:

Thi fra hjertet udgår onde tanker,
mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri,
falsk vidnesbyrd og bespottelser.  

Menneskets hjerte er dets jeg eller person,
og ondskaben opstår i det som onde tan-
ker, og de bliver til ord og handling.
Paulus skriver i Rom 8,7:

For det, kødet vil, er fjendskab med
Gud; det underordner sig ikke Guds
lov og kan det heller ikke. 

”Kødet” er en beskrivelse af mennesket i
dets oprør mod Gud, og ulydigheden
kommer fra dets oprørske natur. Jakob
skriver i Jak 1,13-15, at fristelserne kom-
mer fra menneskets eget syndige begær.
De tre tekster har en principiel karakter,
og de fortæller, at det onde har sin oprin-
delse i menneskets tanker, begær og vilje. 
Jeg vil nævne to tekster, der viser, årsa-

gen til det onde findes i Satan. I beskrivel-
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sen af Satans herredømme over det op -
rørske og ulydige menneske, kan man med
fordel operere med en distinktion mellem
Satans generelle og specielle herredømme.
Med Satans generelle herredømme tæn-
ker man på Satans magt over alle, der
lever i ulydighed mod Gud. Dette herre-
dømme er et indirekte herredømme, idet
Satan hersker ved at friste og tilskynde til
ulydighed, så at mennesket gør, hvad
Satan vil. Det specielle herredømme er
Satans magt over de besatte, og her be -
hersker Satan mennesker imod deres vilje.
Et skriftbelæg for Satans generelle herre-
dømme finder man i Ef 2,2-3:38

- da I lod jer bestemme af denne
verdens tidsalder og af ham, 
som hersker over luftens rige, 
den ånd, der stadig virker i 
ulydighedens børn.
Til dem hørte også alle vi engang.
I vort køds begær gjorde vi,
hvad kødets og sindet ville,
og vi var af natur vredens børn
ligesom de andre. 

Satan er virksom i ulydighedens børn, og
de lever i overtrædelser på grund af ham.
Dette sidste er også tydeligt i Joh 8,44.
Etisk har disse jøder deres oprindelse i
Djæ velen, idet Djævelen meddeler dem
sine lyster, så disse jøder vil, hvad Djæ -
velen vil. 

3. Vil og styrer Gud virkelig alt?
Guds forhold til menneskeheden og den -
ne verden er beskrevet med termerne
”allerede” og ”endnu ikke. Gud har alle-
rede sat sin frelsende magt (Guds rige) ind
i denne verden. Han er begyndt på en til-
bageerobring af verden, men han har
endnu ikke etableret sit frelsende herre-
dømme på en total og fuldkommen måde.
I tiden fra første og til andet komme till-
lader Gud derfor, at den Onde virker, og
at den Onde sætter sine børn ind i verden.

Hovedsynspunktet er, at det onde kom-
mer fra Satan, og at Gud tillader det. Lig -
nelsen om ukrudtet i hveden beskriver
netop Guds forhold til det onde ud fra
den ne eskatologiske spænding mellem
”allerede” og ”endnu ikke”, og lignelsen
får da en paradigmatisk betydning. Synet
på Guds forhold til det onde i lignelsen
be kræftes af tekster, der betoner, at Satan
har en reel magt i denne verden, at det
onde ikke kommer fra Gud, men fra men-
nesker og Satan. I specielt calvinsk inspi-
reret eksegese opererer man med en helt
anden model, når det gælder beskrivelsen
af Guds forhold til det onde. Her taler
man om, at Gud vil og styrer alt i denne
verden, at Gud har bestemt alt, og man
ta ler om Guds alvirksomhed og om en
maksimal detailplanlægning fra Guds side.
Det betyder, at Gud vil det onde, og at
han derfor er årsag til det onde. I denne
model opererer man også typisk med, at
det onde har sin oprindelse i Satan og
taler om en paradoksalitet. Men Gud er
altså også årsag til det onde, og fordi man
taler om, at Gud vil og styrer alt, og at
han har bestemt alt, så har det onde sin
egentlige oprindelse i Gud. Denne model
har man traditionelt begrundet med nogle
tekster fra NT, som vi skal se på nu. Man
plejer at nævne fire tekster, som skulle
formulere, at Gud vil og styrer alt. 

3.1. Matt 10,29-31
Den første tekst er Matt 10,29-31. Her
kommer Jesus med en opfordring til ikke
at frygte forfølgerne. Han begynder med
et spørgsmål: ”Sælges ikke to spurve for
en skilling?” Jesus nævner spurvene som
eksempel på noget af ringe værdi. En skil-
ling (en as) er en 1/16 af en denar, som er
en daglejers dagløn. Men til trods for at
spurve er noget næsten værdiløst, er Gud
på en eller anden led involveret i deres
død. En meget præcis oversættelse af vers
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29b ser således ud: 

Og én af dem falder ikke til jorden
uden jeres fader.

Jesus beskriver her en spurvs død. I slut-
ningen af sætningen står der på græsk:
aneu tou patros hymōn, som blot betyder
”uden jeres far”, og vi skal derfor med-
tænke noget mere. Spørgsmålet er hvad?
De tre seneste autoriserede danske over-
sættelser afspejler en del af problematik-
ken. DO1995 gengiver vers 29b således: 

Og ikke én af dem falder til jorden,
uden at jeres fader er med den.     

I denne oversættelse er fokus på, at Gud
er nærværende i spurvens død. DO1948
gengiver det således:

Og ikke én af dem falder til jorden,
uden jeres Fader er med i det.

I denne oversættelse er fokus på, at Gud
er involveret i spurvens død. Dog er det
uklart, hvordan Gud er involveret. DO 1907
gengiver det således:

Og ikke én af dem falder til Jorden
den eders Faders Villie.

I denne oversættelse er fokus på, Guds
vilje sker, når spurven dør. Dog er det
uklart, på hvilken måde Guds vilje er in -
vol veret i spurvens død. Går vi til den
eksegetiske litteratur, supplerer man med
ord som omsorg,39 nærvær,40 kontrol,41

vilje,42 samtykke eller tilladelse,43 forsyn,44

viden,45 magt46 og beskyttelse.47 Ordene
bruges i flæng, en del er overlappende i
betydning, og en del er upræcise, og man
får det indtryk, at mange fortolkere læser
udsagnet ud fra deres egen opfattelse af
Guds forsyn frem for at læse udsagnet i
konteksten. I virkeligheden gives der kun
lidt argumentation og begrundelse for
tolkningen.  
Hvis vi vil forsøge at forstå udsagnet i

dets kontekst, er der faktisk nogle pejle-
mærker, der leder i retning af en bestemt

forståelse. I det følgende anvender jeg
ordene ”involvering” og ”involvere” som
en neutral betegnelse for det, Jesus vil sige
med ”ikke uden jeres fader”. 
1) Det handler om disciples og spurves

død. Det fremgår eksplicit af vers 28 og
vers 29. 2) ”Men på jer er selv alle hoved-
hår talt” (vers 29b) er en intensiverende
sammenligning med ”og én af dem falder
ikke til jorden uden jeres fader” (vers 30).
Det betyder, at Jesus beskriver den samme
form for involvering i begge udsagn. Blot
er involveringen mere intens i disciplens
liv. Jesus anvender et fra det mindre til det
større argument. Det fremgår eksplicit af
vers 31. Det mindre er spurvene, og det
større er disciplene. I dette fra det mindre
til det større argument er der både lighed
og forskel. Der er lighed, så at Gud er in -
volveret på samme måde i spurvens og
disciplens død. Der er forskel, og forskel-
len er en forskel indenfor dette fælles ele-
ment, idet Gud involverer sig på en stær-
kere måde i disciplenes død, fordi disciple
er meget mere værd end spurve. Vi skal
der for finde det, der er fælles for spurvens
og disciplens død. 
a) Det er vanskeligt at supplere med

omsorg, da Gud i så fald tager sig af spur-
ve og disciple og viser dem sin kærlige
omsorg ved at lade dem dø. 
b) Vi kan ikke supplere med et ord

som nærvær. Gud er nær disciplen i hans
martyrium og trøster og styrker ham ved
sit nærvær, men det er vanskeligt at fore -
stille sig, at Gud er nærværende hos spur-
ven og trøster og styrker denne. 
c) Vi kan ikke supplere med magt og

vilje og tale om, at Gud beslutter, vil og
tager disciplens liv ved forfølgernes hånd,
for her mangler det fælles element. Det
fremgår eksplicit af vers 28, at det er
men nesker og ikke Gud, der vil disciplens
død. 
d) Vi kan ikke supplere med beskyttel-
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se, fordi Gud hverken beskytter spurven
eller disciplen mod døden. Det fremgår
eksplicit, at spurven dør, og at disciple dør
martyrdøden. 
e) Argumentet kræver et fælles ele-

ment, og jeg har ind til nu afgrænset mig
fra nogle tolkninger, der er problematiske
på grund af et manglende fælles element.
Første del af argumentet fra det mindre til
det større er, at en spurv ikke falder til jor-
den uden jeres Fader. Dette er et seman-
tisk åbent udtryk. Anden del af argumen-
tet er, at på disciplene er alle hovedhår
talt. Dette er en metafor, og hvis vi kan
bestemme, hvad Jesus vil sige med denne
metafor, har vi nøglen til tolkningen af
”uden jeres far” i vers 29, og dermed kan
vi se, hvilken form for involvering, Jesus
taler om i vers 29. Jesus taler om, at selv
alle disciplenes hovedhår er blevet talt.
Der bruges en passivform, der fortæller,
at hovedhårene er blevet talt af Gud. Med
ordene ”alle”, ”er blevet talt” og det for -
stærkende ”selv” afslører Jesus, at Gud
har kendskab til selv de mindste detaljer
på en discipels krop. Det handler da om
viden og kendskab og en viden og et
kendskab, der langt overgår Guds viden
og kendskab til spurve. Dette er en natur-
lig forståelse af metaforen.48 Alligevel tol-
ker mange metaforen anderledes og for -
står den som udtryk for Guds be skyt tels -
e.49 I GT og NT anvendes der et anderle-
des billede med hovedhår, og det er et bil-
lede med, at der ikke skal krummes et hår
på en persons hoved (1 Sam 14,45; 2 Sam
14,11 og 1 Kg 1,52), at et hår ikke skal gå
tabt (Luk 21,18),50 eller at ingen skal
miste så meget som et hovedhår (ApG
27,34). Denne billedbrug forsikrer om
beskyttelse mod død. Med denne metafor
svarer ikke til den metafor, vi finder i
Matt 10,30, for i Matt 10,30 taler Jesus
ikke om ét hår men alle hår, og han taler
ikke om, at et hår ikke skal mistes, men

om at alle hår er blevet talt. En forsikring
om Guds beskyttelse passer heller ikke
ind i sammenhængen, da Jesus taler om
disciples død og spurves død. Metaforen i
Matt 10,30 fortæller da, at Gud kender
selv de mindste detaljer i en discipels liv.
Det handler derfor om viden og kends-
kab.  Da Jesus beskriver den samme form
for involvering i spurves død, viser dette,
at ”uden jeres fader” betyder uden jeres
faders viden. Vi skal da supplere med
”viden” eller ”kendskab”.51

4) I en anden sammenhæng (Luk 12,4-
7) har Jesus sagt nogenlunde det samme,
og på grund af lighederne kan vi inddrage
Luk 12,4-7 i tolkningen.52 Luk 12,6:

Sælges ikke fem spurve for to skilling?
Og ikke én af dem er glemt af Gud.

Her taler Jesus om, at spurvene ikke er
glemt eller overset af Gud, og Luk 12,6
viser, at ”uden jeres fader” i Matt 10,29
refererer til uden jeres faders viden. Det
handler om kendskab, fordi det handler
om ikke at være glemt og overset. 
5) Udsagnene om spurven og hovedhår

(Matt 10,29-30) har som funktion at tage
frygten fra disciplene (Matt 10,31). Jesus
forsikrer da om Guds dybe og nære kend -
skab til ethvert aspekt af disciplens liv, og
Gud kender derfor også hvert eneste
aspekt af disciplens lidelse og død. Gud
kender alt dette, som den person, der er
disciplens far. Forsikringen er da: Din
himmelske far ved. Du er ikke glemt eller
skjult for ham. Dette skal trøste og bære
disciplen gennem martyriet. Dette skal fjer -
ne frygten. Når det gælder Guds vi den,
kan vi ikke isolere denne fra Gud selv og
hans nærvær. Den, Gud kender, er han
nær, og den, han er nær, lever han med.
Viden er også nærvær og medleven. 

3.2. Rom 11,36; Ef 1,11 og Hebr 1,3
Når man mener, at Gud vil og styrer alt i
denne verden, plejer man at henvise til
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Rom 11,36a:

Thi fra ham og ved ham og til ham
er alle ting

Der er ikke noget verbum i sætningen,
men vi kan supplere med et ”er”. Hvis
”alle ting” (ta panta) er universelt, betyder
det, at Gud vil og styrer alt, og at også det
onde kommer fra Gud. I konteksten refe-
rerer ”alle ting” imidlertid ”til udvælgel-
sens frelsehistoriske forløb, nemlig hvor-
dan Gud fører Israel og hedningefolkene
frem mod det ultimative mål: at kun ne
vise barmhjertighed mod alle.”53 ”Alle
ting” sammenfatter ”hans domme” og
”hans veje” (Rom 11,33), og Rom 11,36
betoner, at Guds handlinger med Israel og
hedningefolkene har sin oprindelse hos
Gud, er formidlet ved Gud og har sit
ultimative mål i Gud. Man henviser også
til Ef 1,11 som støtte for forestillingen om
Guds alvirksomhed. Ef 1,11:

I ham har også vi fået del i arven, 
vi som var forudbestemt dertil ved
Guds beslutning; 
for han gennemfører alt efter sin
viljes forsæt.

Det fremgår imidlertid eksplicit af verset,
at det handler om, hvordan Gud imple-
menterer forudbestemmelsen til frelse.
”Alt” er udvælgelse, forudbestemmelse,
troens modtagelse og herliggørelsen.
Konteksten (Ef 1,3-14) handler om ud -
væl gelse og frelse. Det er derfor imod ver-
sets ordlyd og konteksten at tolke det uni-
verselt, så at alt i denne verden sker efter
Guds forsæt.54 Det sidste sted er Hebr
1,3, hvor der står, at Jesus ”bærer alt med
sit mægtige ord”. Det beskriver Jesu
opretholdende virke, og ordet ”bærer”
kan ikke bære, at det skulle handle om, at
Gud vil, bestemmer og styrer alt.
Man kan derfor ikke begrunde, at Gud

vil og styrer alt i denne verden ud fra Matt
10,29; Rom 11,36; Ef 1,11 og Hebr 1,3.

4. Jesu korsdød som paradigme?  
Vi skal se på et sidste argument for, at
Gud vil og styrer alt, og det er Jesu kors-
død. Her kan man tale om, at korsdøden
er villet, bestemt og detailstyret af Gud.
Man argumenterer med, at forskellige be -
givenheder i forbindelse med Jesu død og
selve døden er beskrevet som opfyldelse
af Skriften, og at Jesu død beskrives som
noget, der sker med guddommelig nød-
vendighed. Spørgsmålet er, hvordan den -
ne opfyldelse og denne guddommelige
nød vendighed skal tolkes. Vi ser først på
Jesu rolle. Ifølge NT går Jesus frivilligt,
bevidst og vidende ind i lidelsen og dø -
den. I dåben identificerer han sig med
syn dere, i fristelsen bevarer han sin lydig-
hed mod Faderens plan, under sin mis-
sion forudsiger han gentagne gange sin
lidelse og død, ved afslutningen på sit liv
vælger han at gå til Jerusalem, og i Getse -
mane have kæmper han for at bevare sin
lydighed mod Faderens vilje. Joh 10,17-
18:

Derfor elsker Faderen mig, 
fordi jeg sætter mit liv til for at 
få det tilbage.
Ingen tager det fra mig, 
men jeg sætter det til af mig selv. 
Jeg har magt til at sætte det til, 
og jeg har magt til at få det tilbage.
Og det har min fader påbudt mig
at gøre.

Når Jesus taler om guddommelig nødven-
dighed i forbindelse med sin død, refere-
rer det ikke til en ydre tvang udført af
Gud, men til en indre vilje og beslutning
om at opfylde, hvad Faderen har plan-
lagt. Når Jesus frivilligt og uden tvang
giver sig hen i døden, betyder det nødven-
digvis, at profetierne om hans lidelse og
død er baseret på Guds forudviden om,
hvor dan Jesus vil handle. Der er ingen
detail styring her. Vi ser dernæst på de
menneskelige aktørers rolle i forbindelse
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med Jesu død. To eksempler er illustrative.
Det ene eksempel er Judas, der forråder
Je sus. Forræderiet er forudsagt i GT (Joh
13,18 og 17,12), men når vi ser på hvem,
der inspirerer og får Judas til at forråde
Jesus, og hvem, der kontrollerer Judas
under forræderiet, så er det Satan (Joh
13,2 og 13,27).55 Dette bekræftes af lig-
nelsen om ukrudtet i hveden og de tekster,
der åbenbarer, at det onde kommer fra
Satan og mennesker. Gud detailstyrer ikke
og virker altså ikke forræderiet, så profe-
tien om Judas’ forræderi er baseret på
Guds forudviden om, hvordan Satan og
Judas vil handle. Det andet eksempel er
ApG 4,23-31, som er blevet kaldt for lo -
cus classicus, når det gælder en sådan
paradigmatisk læsning af korsdøden.56

ApG 4,23-28 fortæller hvem, der slog
Jesus ihjel, og hvorfor det skete. Apost -
lene Peter og Johannes er blevet løsladt,
og i taknemmelighed beder menigheden
til Gud. I deres bøn citerer de David, og
med Sl 2,1(ApG 4,25) beskriver menighe-
den folkenes hovmod og stolthed, og
dette konkretiseres i planer mod Herrens
salvede. Med Sl 2,2 (ApG 4,26) beskriver
menigheden, at planerne implementeres,
og i vers 27 bekræfter menigheden, at
profetien (Sl 2,1-2) er blevet opfyldt, fordi
magthaverne samledes i Jerusalem for at
udrydde Messias. Med Sl 2,1-2 beskriver
menigheden årsagen til, at magthaverne
samles for at udrydde Jesus. Årsagen fin-
des i magthavernes hovmod og oprør
(ApG 4,25), af dette hovmod og oprør
udspringer deres planer, og magthaverne
udfører deres planer (ApG 4,26-27). Her
hører vi intet om en detailstyring fra
Guds side. Magthaverne handler ud fra
deres ondskab. De vil Jesu død. I ApG
4,28 står der, at magthaverne og deres
redskaber samles i Jerusalem:

for at udføre det, som din hånd 
og vilje havde bestemt skulle ske.

Det var ikke magthavernes plan at opfyl-
de Guds plan, men uvidende kom de til
det. Menigheden taler om ”det” (egentlig
”alt det”), som Gud har forudbestemt.57

På baggrund af Luk 9,22 indgår lidelsen,
forkastelsen og henrettelsen i ”alt det”,
for dette er noget, der skal ske med gud-
dommelig nødvendighed (jf. Luk 24,25).
Gud vil og har planlagt Jesu død. Når vi
sammenholder vers 25-27 og vers 28 får
vi to komplementære syn på Jesu død. På
det menneskelige plan er det tydeligt, at
mennesker og magthaver vil Jesu død.
Judas udleverer Jesus til synedriet, der
udleverer Jesus til Pilatus, der udleverer
Jesus til soldater, som korsfæster ham.58

Uvidende opfylder de menneskelige aktø-
rer Guds plan, og uden nogen styring fra
Guds side opfylder de af sig selv Guds
plan. På det guddommelige plan (vers 28)
er det tydeligt, at Gud vil Jesu død. Gud
udleverer Jesus til døden og Jesus overgi-
ver sig frivilligt til døden, for at han kan
dø i vort sted. Vi møder den samme kom-
plementaritet i Peters tale pinsedag, hvor
Peter i en sætning både kan sige, at de
jødiske ledere fik Jesus udleveret efter
Guds fastlagte bestemmelse og forudvi-
den, og at de jødiske ledere ved lovbryde-
res hånd naglede Jesus til korset (ApG
2,23). Ifølge Peter er Jesu død samtidig
Guds plan og menneskers plan, men det
er mennesker, der udfører Guds plan. Vi
kan derfor ikke tale om detailstyring men
om komplementaritet vedrørende Jesu
død, idet både Gud og mennesker vil Jesu
død. På basis af ApG 2,23 og 4,23-31
betyder Guds forudbestemmelse, at Gud
på forhånd har lagt en plan, men planens
opfyldelse er afhængig af, om Jesus er
lydig, og om magthaverne i Israel vil hans
død. I implementeringen af planen ind -
drager Gud sin forudviden. Gud ved fra
evighed af, at Jesus vil vise sig lydig og fri-
villigt gå ind i døden. Gud ved fra evighed
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af, at folkene og deres magthavere vil
rejse sig imod hans salvede, lægge deres
egne planer og slå ham ihjel, og Gud
inddrager magthavernes ondskab, planer
og udførelse, så de bliver et redskab, der
udfører Guds vilje og opfylder hans plan. 
Når det gælder Jesu død, kan vi tale

om, at den er planlagt og villet af Gud, og
at mennesker opfylder Guds vilje ved at
korsfæste Jesus. Det skyldes, at Jesus dør
som straf for synd.  Korsdøden er Guds
dom, og når der er tale om Guds dom,
kan vi tale om, at Gud vil Jesu død.
Vi ser altså ingen detailstyring i forbin-

delse med Jesu død, og det vil også være
betænkeligt at gøre en domshandling
paradigmatisk for, hvordan Gud altid
handler. Det vil stride imod evangeliet. 

5. Konklusion og perspektivering
Vi har set på, at Gud opretholder alt i
denne verden, og på tekster, der adskiller
Gud fra det onde. Den Ondes børn kom-
mer fra Den onde, fra dem breder ond -
skaben sig, og det tillader Gud. Det er
mennesker, der slår de troende ihjel og
ikke Gud (jf. Hebr 2,14), og det tillader
Gud. Det er ikke Gud, der tilskynder til
noget ondt, men det gode kommer fra
ham. Gud er altså ikke årsag til det onde,
men han tillader det, og pga. den tilladel-
se har Satan og mennesker magt i denne
verden til at påføre andre noget ondt. På
baggrund af Guds opretholdende vilje,
kan vi formulere Guds forhold til det
onde på denne måde: ”Gud medvirker
ved de onde handlinger, for så vidt de er
handlinger, for ifølge Skriften lever vi i
Gud (ApG 17,28). Men Gud medvirker
ikke, for så vidt de onde handlinger er
onde, for Skriften forsikrer, at Gud er
fjen de til alt ondt (Sl 5,6-7).”59 To præci-
seringer er nødvendige.
1) På grund af syndefaldet er døden

trængt igennem til alle mennesker (Rom

5,12). Døden er Guds straf over synden.
Aldring og død og sygdom og død er da
en konsekvens af synden og på det gene-
relle plan Guds straf. På grund af synden
er den skabte verden underlagt forgænge -
lighed og kommet i uorden (1 Mos 3,17-
19 og Rom 8,18-23). Dette er Guds straf
over synden. Naturkatastrofer er da en
konsekvens af synden og på det generelle
plan Guds straf.60 I denne artikel har jeg
set på den ondskab, mennesker påfører
hinanden, og om den ondskab kan man
ikke hævde, at Gud inspirerer til den, vil
den og virker og styrer den. 
2) Vi har i NT eksempler på tekster,

der viser, at Gud griber ind over for det
onde, begrænser det og beskytter sine tro-
ende. 
a) Vi har i NT få tekster, der fortæller,

at Gud konkret griber ind i historien og
straffer nationer for deres synd.61 ApG
17,26 fortæller, at der på det generelle
plan er tale om en vis styring af folkene,
for han har fastsat bestemte tider og
græn ser for, hvor de skal bo. Men samti-
dig hedder det, at Gud har båret over med
tidligere tiders uvidenhed” (ApG 17,30),
og det betyder, at han har holdt sin vrede
tilbage, og at Gud lader folkene gå deres
egne veje uden at straffe dem (ApG
14,16). Vi kan derfor kun tale om en vis
styring fra Guds side.
b) Vi har få eksempler på, at Gud straf-

fer mennesker med død og sygdom for
deres synd.62 Rom 1,18ff lærer, at Gud
åbenbarer sin vrede om ugudelige og uret -
færdige mennesker, og at Guds vrede er en
prisgivelse til den etiske synd, som de er
behersket af. 
c) Gud har indsat staten som sin tjener,

og den hindrer det onde og fremmer det
gode (Rom 13,1ff). 
d) Gud har magt til at gribe ind og

beskytte de kristne mod farer. Gud sætter
englevagt ved os (Hebr 1,14). 
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e) Gud foretager en vis detailplanlæg-
ning i den enkelte kristnes liv (Ef 2,10).
f) Gud har magt til at lade alle ting

samvirke til gode for os, som elsker Gud.
Det gode er vores frelse (Rom 8,28).
g) Gud sætter sit frelsende rige ind i

denne verden, og det udbredes og for-
vandler mennesker. 
Grundlæggende skal vi se hele spørgs-

målet om Gud og det onde ud fra et ”alle-
rede” og ”endnu ikke” perspektiv. Gud er
begyndt at udbrede sit frelsende herre-
dømme og sætter med magt igennem sin
retfærdighed, fred, liv og velsignelse i de
troende liv; han griber ind og beskytter og
hjælper, men han sætter endnu ikke sin
fuldstændige magt igennem. Det betyder,
at vi lever i en periode, hvor Gud tillader
Satan og ondskab, og hvor Satan er denne
verdens fyrste, og hvor han kan påføre
kristne noget ondt.    

Resume
Lignelsen om ukrudtet i hveden (Matt
13,24-30 og 36-43) fortæller, at det onde
ikke kommer fra Gud, men fra Satan, og
at Gud tillader det frem til genkomsten.
Dette bekræftes af tekster, der viser, at det
onde ikke kommer fra Gud (Matt 10,28
og Jak 1,12-18) men fra mennesker (Matt
15,19 og Rom 8,7) og Satan (Ef 2,2-3 og
Joh 8,44). Jeg har set på tekster, som skul-
le begrunde, at Gud vil og styrer alt. Det
gælder Matt 10,29, men her taler Jesus
om, at en spurv ikke dør uden Guds
viden. Det gælder Rom 11,36 og Ef 1,11,
men de handler om udvælgelse og frelse,
og det gælder Hebr 1,3, men det handler
om Guds opretholdende virke. Jeg har set
på spørgsmålet, om Jesu korsdød er et
paradigme for, hvordan Gud altid hand-
ler, men Jesu død er ikke et eksempel på
en detailstyring fra Guds side, da Jesus
handler frit, og korsdøden kan heller ikke
anvendes som et paradigme for al Guds
handling, da den er en domshandling.  
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Noter: 
1. Til spørgsmålet om udlægningens ægthed se Joachim Jeremias, Die Gleichnisse Jesu (Göttingen: Vanden hoeck
& Ruprecht 1965), 79-84, der argumenterer imod ægthed, og Klyne R. Snodgrass, Stories with  Intent. A Compre -
hensive Guide to the Parables of Jesus (Grand Rapids: Eerdmans, 2008), 207-212, der argumenterer for ægthed.
2. Ifølge Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus 2 (Zürich: Benziger, 1999), 343-348, er den ekklesiologiske
tolkning den helt dominerende i den kirkelige udlægning. Den er f.eks. typisk i oldkirken og blandt reformato-
rerne.
3. Denne tolkning findes f.eks. hos Donald A. Hagner, Matthew 1-13 (Dallas: Word Books, 1993), 392-395,
Robert H. Gundry, Matthew. A Commentary on His Handbook for a Mixed Church under Persecution (Grand
Rapids: Eerdmans, 1994), 261-265, 271-275, R. K. McIver, ”The Parable of the Weeds Among the Wheat
(Matt 13:24-30, 36-43) and the Relationship Between the Kingdom and the Church as Portrayed in the Gospel
of Matthew”, JBL 114 (1995): 643-659, Arland J. Hultgren, The Parables of Jesus. A Commentary (Grand
Rapids: Eerdmans, 2000), 299-302 og David P. Scar, Discourses in Matthew. Jesus Teaches the Church (Saint
Louis: Concordia, 2004), 306. Luz, Matthäus 2, 325, mener, at lignelsen allerede før Matthæus er blevet
anvendt på menigheden og handler om de onde i menigheden. I udlægningen er det dog tydeligt, at lignelsen
handler om forhold i verden og ikke i kirken (Luz, Matthäus 2, 339-340). 
4. Nogle fremfører også Jesu advarsel mod at dømme andre som et argument for den kirkelige tolkning. Denne
advarsel gør det umuligt at udøve menighedstugt og udskille de onde af kirken. Advarslen i Matt 7,1-5 er imid-
lertid ikke imod at dømme andre, men det er en advarsel imod en hyklerisk form for dom. Hvis Jesus har givet
et absolut forbud mod at dømme, vil det være i modsætning til teksten om menighedstugt i Matt 18,15-18. 
5. Hagner, Matthew 1-13, 393, skriver dels, at evangelisten og hans læsere ikke kan have forstået ”verden” (vers
38) som kirken, men at ”verden” peger på kirkens verdensomspændende mission, og dels skriver Hagner,
Matthew 1-13, 394, at riget ideelt set omspænder hele verden, og at de onde fjernes fra Riget i den forstand, at de
var i verden, levede ved siden af de retfærdige, og således var i den synlige kirke. Hagner synes at identificere
Menneskesønnens rige med Guds rige. 
6. Gundry, Matthew, 275.



7. Gundry, Matthew, 263. Ofte nævner man også lignelsen om voddet i Matt 13,47-52, men den handler om
genkomsten.
8. Herman Ridderbos, The Coming of the Kingdom (Philadelphia: Presbyterian and Reformed, 1962), 136-139,
Craig L. Blomberg, Interpreting the Parables (Leicester: Apollos, 1990), 197-200, W. D. Davies and Dale C.
Allison, The Gospel according to Saint Matthew vol 2 (Edinburgh: T&T Clark, 1991), 408-408 og 428-431 og
Snodgrass, Stories, 202-204 og 212-215.
9. I den ekklesiologiske tolkning må man afsvække denne identifikation. Hagner, Matthew 1-13, 393, skriver
dels, at ”verden” peger på kirkens verdensomspændende mission, og dels skriver Hagner, Matthew 1-13, 394,
at riget ideelt set omspænder hele verden. Gundry, Matthew, 272, skriver, at ordet ”verden” i vers 38 ”empha-
sizes the widespread extension of the kingdom through evangelism”. Gundry, Matthew, 275, afviser, at verden
er kirken eller det universelle rige, men verden er den sfære, hvor Menneskesønnen bringer sit rige gennem for-
kyndelsen af evangeliet. Men det er ikke det, der står! 
10. Kjær, Menigheden, 22-23.
11. Der er sandsynligvis tænkt på rajgræs (lolium temulentum), som er vanskelig at skelne fra hveden, så længe
det ikke har sat kerne. Rajgræssets kerner er sorte og giftige.
12. Himmeriget er i Matthæusevangeliet synonymt med Guds rige.
13. Ordet ”ligner” gengiver en aorist passivform, der fortæller, at vægten ligger på den præsentiske virkeliggø-
relse af Guds rige.
14. William Hendriksen, Matthew (Edinburgh: The Banner of Truth Trust, 1974), 573, har tre argumenter for
denne tolkning. Det første argument er, at ukrudtet sås blandt hveden og ikke ved siden af det, og det er da
naturligt at tænke på en blanding af sande og falske medlemmer i den synlige kirke. Argumentet holder ikke,
da ukrudtet også sås blandt hveden, hvis marken er verden. Det andet argument er, at lignelserne i dette kapitel
åbenbarer hemmeligheder, og det er ikke en hemmelighed, at der lever både onde og gode mennesker i denne
verden, men det er en hemmelighed, at begge findes i den synlige kirke. Argumentet holder ikke, da det netop
er en hemmelighed, at Guds rige bryder frem partielt og skjult før dets endelige og totale virkeliggørelse. Det
tredje argument er, at de onde bliver taget ”fra hans rige” (vers 41). 
15. Det svarer til at ”en, der så ud som en menneskesøn” i Dan 7,14 overdrages et universelt og evigt herre-
dømme. Dette er sandsynligvis baggrunden for, at Jesus taler om Menneskesønnens rige her. Menneskesønnens
rige findes omtalt i Matt 16,28 (”sit rige”), 19,28 og 25,31 (”herlighedstrone”) og 20,21 (”i dit rige”). Matt
19,28; 20,21 og 25,31 beskriver alle et universelt rige, der viser sig synligt ved genkomsten. Matt 16,28 refererer
til forklarelsen på bjerget, som er en foregribelse af det synlige og universelle rige, der viser sig ved genkomsten.
16. Guds rige eller Himmeriget i dets præsentiske dimension er altid i evangelierne et frelsende rige, og interes-
sant nok diskuterer man om Matt 13,41 er undtagelsen fra reglen. Det mener jeg ikke er tilfældet. Jf. George
Eldon Ladd, A Theology of the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans 1974), 70-73. Ladd definerer Guds
rige som frelsens herredømme, frelsens sted og frelsens gave. Hans Kvalbein, Jesus. Hva ville han? Hvem var
han? En innføring i de tre første evangeliers budskap (Oslo: Luther Forlag, 2008), 102. Kvalbein definerer Guds
rige/Himmeriget som ”frelsens tid, frelsens gave og frelsens sted”. 
17. Dette er tydeligt i teksten, hvor der er et sammenfald mellem, at den Ondes børn fjernes fra Menneske -
sønnens rige, og at de retfærdige alene befinder sig i deres faders rige.
18. Snodgrass. Stories, 2008, 213-214. Ifølge lignelsen tilsår Menneskesønnen hele marken på en gang, og dette
kan ikke svare til virkeligheden, da det strider imod, at evangeliet gradvist skal udbredes i hele verden (Matt
13,31-33; 24,14 og 28,19-20).
19. Om Matt 18,15-18 se Torben Kjær, Når menigheden sætter grænser. Om menighedstugt i Det nye Testamente
(København: Dansk Bibel-Institut, 2001), 7-25. Snodgrass, Stories, 202-204, har en kritik af den ekklesiologiske
tolkning.  
20. Ridderbos, Kingdom, 137.
21. Der er tænkt på Gud og ikke Djævelen, da det er Gud, der har magten og autoriteten til at kaste mennesker
i Helvede. Djævlen er heller ikke omtalt i dette afsnit.  
22. Luk 12,4-5 er en delvis parallel. Matt 10,29 er fra en tale, Jesus holder under sin galilæiske mission, mens
Luk 12,4-7 er fra en tale, Jesus holder under den sidste vandring mod Jerusalem. De to udsagn (Matt 10,29 og
Luk 12,4-5) er delvist parallelle og delvist forskellige. Matt 10,29 fokuserer på kontrasten mellem mennesker,
der kun kan slå kroppen ihjel, og Gud, der kan tilintetgøre både sjæl og legeme i Helvede. Luk 12,4-5 fokuserer
på kontrasten mellem ”dem, der slår legemet ihjel” og ikke kan gøre mere, og Gud, der har magt til at kaste i
Helvede. Luk 12,4 skriver om ”dem, der slår ihjel”, og det er mennesker, fordi der bruges flertal, og fordi de
står i kontrast til Gud. Lukas lærer altså, at mennesker i modsætning til Gud slår ihjel. Luk12,5 er gengivet i
DO med: ”Frygt ham, som efter at have slået ihjel har magt til at kaste i Helvede”. Den oversættelse betyder,
at Gud først slår ihjel fysisk og derefter kaster den døde i Helvede. Det er en mulig oversættelse, og vi har mange
eksempler på, at Gud griber ind, og som straf slår mennesker ihjel. Vers 4-5 fortæller da, at mennesker og Gud
slår ihjel. Luk 12,5 kan også oversættes: ”Frygt ham, som efter drabet har magt til at kaste i Helvede”. Her kan
”efter drabet” referere til vers 4, hvor Jesus talte om, at mennesker slår ihjel. I så fald bliver den egentlige kontrast
mellem dem, der kan slå ihjel og ikke kan gøre mere, og Gud, der efter et drab, kan gøre mere, nemlig kaste i
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Helvede. I så fald fortæller vers 4-5 udelukkende om mennesker, der slår ihjel.       
23. Sammenhængen mellem v.13c og 13d viser, at det handler om det samme i vers 13c og 13d. Vers 14 står som
modsætning til vers 13d, og i vers 14 anvender Jakob igen verbet peirazō, og dér er det tydeligt, at peirazō bety-
der ”friste”, for vers 14 handler om, at menneskets eget begær tilskynder til synd. Det viser vers 15 eksplicit.
Vers 14 viser da, at peirazei i vers 13d betyder ”frister”. Når peirazei i vers 13d betyder ”frister”, må apeirastos
i vers 13c betyde ”kan ikke fristes”. Da vers 13cd står som begrundelse for vers 13ab, må de to halvdele handle
om det samme. Det betyder, at peirazomai i vers 13b betyder ”fristes”, og da er det eneste naturlige, at peirazo-
menos i vers 13a betyder ”som fristes”(Stefan Wenger, Der wesenhaft gute Kyrios. Eine exegetische Studie über
das Gottesbild im Jakobusbrief, (Zürich: TVZ, 2011), 95). Denne tolkning bekræftes af den kendsgerning, at vi
har bibelske eksempler på, at Gud prøver troende (1 Mos 22,1; 2 Mos 15,25; Dom 2,22; 2 Kg 20,12-19 og 2
Krøn 32,31 og evt. 2 Sam 24,1).
24. Franz Mussner, Der Jakobusbrief (Freiburg: Herder, 1981), 87. Peter H. Davids, Commentary on James
(Grand Rapids: Eerdmans ,1983), 81-82, mener, at Jakob skriver om prøvelse i både vers 12 og 13. Jakob
benægter da, at Gud aktivt prøver nogen. Det interessante er, at Davids bruger en sprogbrug, der viser, at prø-
velsen faktisk er en fristelse. Davids skriver: ”Thus no one who finds himself being enticed to abandon God
(πειραζομ́ενος) is to claim that this enticement is from God”.
25. Douglas J. Moo, The Letter of James (Grand Rapids: Eerdmans 2000), 72. Sigurd Odland, Fortolkning av
Jakobs, Peters, Judas’ og Johannes’ Brever (Oslo: Lutherstiftelsens Forlag, 1927), 22, skriver, at Jakob advarer mod
at give Gud skylden, når trængslerne bliver til fristelse til det onde. Martin Dibelius, Der Brief des Jakobus
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1984), 121-122 forstår første halvdel af verset på baggrund af antik-
jødiske tekster, der afviser, at Gud er årsag til synden.  
26. Moo, James, 71.
27. Mussner, Jakobusbrief, 87.
28. Apeirastos er et verbaladjektiv i passiv. Verbaladjektivet betyder i dets aktive betydning ”som ikke frister”,
men da bliver vers 13d en gentagelse. Det har derfor passiv betydning. 
29. Dibelius, Jakobus, 123, Mussner, Jakobusbrief, 87. Man diskuterer normalt tre betydninger af sætningen,
men realistisk set er der kun to betydninger, der kan diskuteres. De tre tolkninger er 1) Hort’s tolkning, der
mener, at Jakob skrev apeirastosmen tænkte på apeiratos, der betyder ”uerfaren”. Gud er da uerfaren i det onde
i den forstand, at han ikke har nogen kontakt til det onde. Tolkningen er gengivet efter Ralph P. Martin, James
(Waco: Word Books, 1988), 34-35 og Dan G. McCartney, James (Grand Rapids: Baker, 2009), 105. Martin til-
slutter sig denne tolkning, men den er blot baseret på et postulat, og Jakob spiller helt bevist på former af roden
peiras-. Så denne tolkning kan udelukkes. 2) Konstruktionen skal gengives med ”Gud bør ikke prøves af de
onde”(således Davids, James, 82-83); Davids ønsker at fastholde, at vers 13 også handler om prøvelse og ikke
fristelse. Denne mening er dårligt bevidnet, og giver estin og genitiven kakōn en unaturlig betydning. 3) konstruk-
tionen gengives med ”Gud kan ikke fristes af/til det onde”.       
30. Mussner, Jakobusbrief, 87.
31. Kakōn er en midlets genitiv. Andre forslår, at det er en genitivus separationis.
32. R. C. H. Lenski, The Epistle to the Hebrews and the Epistle of James (Minneapolis: Augsburg, 1966), 541,
Lyder Brun, Jakobs Brev (Oslo: Aschehoug & Co, 1941), 49, Moo, James, 74, McCartney, James, s.105 og
Wenger, Wesenhaft, 95 og 103. 
33. Odland, Jakobs, 25, skriver om, at Guds ”hellighet og godhet er uforanderlig, saa der aldrig kan komme
andet end gode og fuldkomne gaver fra ham og altsaa heller aldrig nogen fristelse til synd.” Lenski, James, 544
skriver: ”Nothing except what is good and complete comes to us from God”. Mussner, Jakobusbrief, 90, skriver
vedrørende bedraget i vers 16, at det består i, at “Gott selbst sei die eigentliche Ursache der πειρασμοὶ und damit
der bösen Taten des Menschen.” Martin, James, 31, skriver: “Moreover God is expressly said not to be the author
of moral evil (v13) since he is untouched by evil”. Moo, James, 72 skriver: “God is not the author of tempta-
tion, or of anything evil.” McCartney, James, 105, skriver om Gud, at han “is not the one who tempts to evil
(which would make God the author of sin).” Wenger, Wesenhaft, 103, afviser, at Gud er “letzte Ursache des
Bösen”.  
34. Mussner, Jakobusbrief, 89-90. Eventuelt består bedraget i, at Gud frister, og at de gode gaver kommer fra
andre end Gud (McCartney, James, 107). 
35. Nogle tolker de gode gaver som visdommen pga. Jak 3,15-17 (således Martin, James, 38 og McCartney,
James, 108).
36. Martin, James, 38 og Moo, James, 78.
37. Wenger, Wesenhaft, skriver, at Jakob i vers 17 viser, at Guds væsen er uforanderligt godt (121), at Gud ikke
har nogen skyggesider (122), og at han kun skænker noget godt og fuldkomment (122).
38. Se også Matt 4,8-9; Joh 12,31; 2 Kor 4,4 og Kol 1,13.
39. Hendriksen, Matthew, 472-473. Hendriksen skriver både om “without the involvement of the will of your
Father”, og om, at intet kan ske “apart from his sovereign care and loving heart”. Der synes ikke at være nogen
begrundelse. Dorothy Jean Weaver, Matthew’s Missionary Discourse. A Literary Critical Analysis (Sheffield:
Sheffield Academic Press, 1990), 109-110, skriver om “the providential care of a loving father”, og at denne



omsorg netop er virksom i disciplenes død. Guds omsorg viser sig ved, at Gud er nærværende og bevarer dem
under forfølgelse og død. Leon Morris, The Gospel according to Matthew (Grand Rapids: Eerdmans 1992),
263. Eung Chun Park, The Mission Discourse in Matthew’s Interpretation (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1995), 149-
159, skriver: “If God so cares about the death of the least of the creatures, how much more would he care about
the martyrdom of the missionaries?” Park tilføjer, at aneu tou patros hymōn enten betyder ”medmindre jeres
fader vil det” eller ”uden at jeres fader ved det”. Der er ingen argumentation. R. T. France, The Gospel of
Matthew (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), 404, skriver, at selv disciplenes død ligger indenfor rammerne af Guds
kærlige omsorg. 
40. Weaver, Missionary, 110.
41. John Nolland, The Gospel of Matthew (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 438-439. Nolland bruger både
”consent”, og at tanken er, at Gud ultimativt har kontrollen.
42. D. A. Frøvig, Kommentar til Mattæus-Evangeliet (Oslo: Aschehoug & Co, 1934), 344. R. C. H. Lenski, St.
Matthew’s Gospel (Minneapolis: Augsburg ,1964) 411, Lenski gengiver aneu tou patros hymōn med: ”except by
the will and the permission of your Father”. D. A. Carson, “Matthew”, in The Expositors Bible Commentary,
ed. Frank E. Gæbelein (Grand Rapids: Zondervan, 1984), 255. Carson skriver om “the will of God” og om, at Gud
”superintends”. Der er dog ingen begrundelse for tolkningen. Gundry, Matthew, 198. Frederick Dale Bruner,
Matthew. A Commentary I (Grand Rapids: Eerdmans, 2004) 484, skriver, at “uden jeres Fader” betyder, at Gud
ikke alene bestemmer eller kender fugles fald, men også ledsager det. 
43. Walther Grundmann, Das Evangelium nach Matthäus (Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1972), 297-298.
John G. Cook, ”The Sparrow’s Fall in Mt 10:29b”, ZNW 79 (1988): 140, skriver, at de fleste ældre og nyere
eksegeter har denne tolkning. Davies and Allison, Matthew vol 2, 207-208, skriver, at alt, hvad der sker, ligger
inden for Guds vilje, men samtidig afviser de, at Gud er den aktive årsag til spurvens fald. Mogens Müller,
Kommentar til Matthæusevangeliet (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2000), 271, afviser, at det handler om
Faderens tilstedeværelse, da det ikke blot kan være et spørgsmål om præsens, og han afviser, at det handler om
Faderens vilje, da det indfører en forestilling og prædestination, der ikke hører hjemme i denne sammenhæng.
Der er derimod tale om, at Gud ”tillader ting at ske, som ikke er Guds vilje i den forstand, at han vil det, men
hvor han ikke griber ind, men lader tingene ske”. Aneu gengives ofte med “without the knowledge and consent
of” med henvisning til BAGD.
44. Theodor Zahn, Das Evangelium des Matthäus (Leipzig: A. Deichert’sche Verlagsbuchhandlung, 1910), 412,
skriver om Guds forsyn og verdensstyre.
45. BAGD.
46. Hagner, Matthew 1-13, 286, skriver om spurves død og tallet på hovedhår: ”They too fall within the scope
of his sovereign power and care.” Luz, Matthäus 2, 128-129. Luz bruger ord som omsorg, magt og vilje og distan -
cerer sig fra den tanke, at Gud har bestemt alt i denne verden.
47. D. A. Schlatter, Der Evangelist Matthäus (Stuttgart: Calwer Vereinsbuchhandlung, 1933), 346.
48. Davies and Allison, Matthew vol 2, 209, tolker metaforen korrekt, og jeg har fulgt hans kritik af dem, der
tolker metaforen som udtryk for beskyttelse.
49. Hagner, Matthew 1-13, 286. Luz, Matthäus 2, 128, mener, at metaforen illustrerer Guds omsorg. Han hen-
viser til 1 Sam 14,45; 2 Sam 14,11; 1 Kg 1,52; Luk 21,18 og ApG 27,34, men ingen af eksemplerne svarer til
Matt 10,30.   Nolland, Matthew, 438, skriver: ”Almost certainly this imagery is related to that of not losing a
single hair of one’s head”.
50. Luk 21,18 handler om en forfølgelse af de troende, og Jesus forudsiger, at nogle af dem skal dø og hades
af alle. Derefter følger i vers 18 forsikringen: ”Men ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt.” Med metaforen
forsikrer Jesus, at han vil beskytte deres liv, og da nogle skal lide martyrdøden, er der tænkt på, at Jesus vil
beskytte deres sjæl. Det svarer til, at mennesker kun har magt til at slå kroppen ihjel, men ikke sjælen.  
51. Det er sjældent, at der argumenteres for en bestemt tolkning. Dette beklager Cook, ”Sparrow’s,” 142, sig også
over. Cook mener, at der er tænkt på, at spurven ikke falder til jorden uden Guds vilje og hjælp. Han argumen-
terer med, at Jesus dør ifølge Guds plan og bruger dette som en analogi til, at martyrerne dør på samme måde.
Dog begrunder Cook ikke, at Jesu død er paradigmatisk.   
52. Matt 10,26-31 er en del af udsendelsestalen, som Jesus holdt under sin galilæiske mission som indledning
til en udsendelse af disciplene. Luk 12,4-7 er en del af en tale, Jesus holder under sin sidste rejse mod Jerusalem
(jf. Luk 9,51). Tema og til dels formuleringer er identiske. 
53. Torben Kjær, Afguder og afgudsofferkød. En analyse af 1.Kor.8,1-11,1; 12,1-3; 1.Tess.1,9; 2.Kor.6,16 og
Rom.2,22 (København: Dansk Bibel-Institut, 1996), 61.  
54. F.eks. argumenterer Carson, How Long, O Lord? Reflections on Suffering & Evil (Leicester: Inter-Varsity
Press, 1990), 219, med, at ”alt” (ta panta) er universelt, fordi udsagnet ellers bliver en truisme. Men her overser
Carson, at ”vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning” beskriver forudbestemmelse, som er i overens-
stemmelse med Guds vilje, og at ”for han gennemfører alt efter sin viljes forsæt” beskriver implementeringen
af forudbestemmelsen, og at denne implementering sker i overensstemmelse med Guds vilje.     
55. Den autoriserede danske oversættelse er uklar. Der står egentlig, at Djævelen allerede havde kastet eller ind-
givet i Judas’ hjerte, at han skulle forråde ham. Udover at Judas er Satans redskab, der udfører Satans vilje, har
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der været menneskelige faktorer hos Judas, der gjorde, at Satan fik magt over ham. 
56. Carson, How, 211-212.
57. Der bruges proōrisen, der betyder ”forudbestemt”.
58. Jeg har delvist fulgt John Stott, The Cross Of Christ (Leicester: Inter-Varsity Press, 1986), 60-61.
59. Franz Pieper og J. T. Mueller, Kristen Dogmatik (Uppsala: Pro Veritate, 1985), 213. 
60. Jesus advarer imod at slutte fra konkret synd og til sygdom (Joh 9,1-4) og fra synd og til et konkret blodbad
og ulukke (Luk 13,1-5). Vi kan derfor ikke med bibelsk ret hævde, at sygdom og ulykke altid er Guds straf. Det
kan være det.  
61. Der kommer dom over Israel pga. afvisningen af Jesus, og der kommer dom over nationerne i forbindelse
med den antikristelige forfølgelse. Hovedsynspunktet er, at Gud lader folkene gå deres egne veje uden at straffe
dem (ApG 14,16). ”Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed” (ApG 17,30), og det betyder, at han
har holdt sin vrede tilbage.
62. Ananias og Safira (ApG 5,1-11) og sygdom og død hos medlemmer af menigheden i Korinth (1 Kor 11,30). 



1. Introduktion

Da 26 Harboøre-fiskere druknede
under en storm i 1893, rejste de
efter ladte en mindeplade, som

stadig står på Harboøre kirkegård. Teks -
ten er et citat fra Salme 118:23 i den da -
værende bibeloversættelse: “Af Herren er
dette sket, det er underligt for vore øjne.”
Det kan diskuteres, om anvendelsen af
skrift citatet er i overensstemmelse med
dets betydning i den oprindelige kontekst,
men det markerer under alle omstændig-

heder, at for det indremissionske samfund
i Harboøre var ulykken ikke en tilfældig-
hed, men styret og virket af Gud. Sam -
tidig udtrykker de sorgen og smerten
over, at de ikke forstår Guds handling. 
Formålet med nærværende artikel er at

undersøge, om der kan argumenteres for
en sådan forståelse af Guds forsyn med
tekster fra Gammel Testamente, eller om
vi med de gammeltestamentlige argumen-
ter i hånden må afvise den som blind
skæbnetro og som et udtryk for, at Gud
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Formålet med nærværende artikel er at undersøge, hvad Gammel
Testamente siger om Guds forsyn og det onde. I en gennemgang af
relevante tekster argumenteres for, at Gammel Testamente tegner et
billede af Gud som almægtig, alvidende, algod og som dén, der styrer alt,
hvad der sker, inklusive det onde. Denne detailstyring må imidlertid
forstås, præciseres det, indenfor de rammer og udtryksmåder, som
teksterne samlet set definerer og legitimerer: Mennesket har frihed til
at handle indenfor rammerne af Guds almagt og overordnede plan for
verden. Mennesket er altid ansvarligt for sine handlinger, fordi det
bruger sin frihed til at gøre, hvad det selv vil.  Gud detailstyrer verden,
ikke bare i enkelttilfælde, men generelt. Det gælder derfor ikke bare
det gode, men også det onde. Gud står bag det onde på en anden
måde, end han står bag det gode. Gud har altid gode hensigter, og når
Gud bruger menneskers eller Satans ondt motiverede ondskab, gør
han det derfor altid med gode hensigter. Der bruges mange forskellige
formuleringer om Guds detailstyring af det onde, men uanset om de
er “aktive,”som når Gud ʻdræber’ eller ʻfrembringer,’ eller om de er
“passive,” som når Gud ʻlader ske,’ må de alle forstås på baggrund af
de førnævnte gode hensigter. Artiklen konkluderer, at Gud i sin almagt
ikke bare bruger det onde med gode hensigter, men at han allertyde-
ligst har placeret sig på det lidende menneskes side ved selv at gå ind
i lidelsen for at bekæmpe den indefra.

Nøgleord: forsyn; detailstyring; providentia; theodicé; fatalisme; kompa -
tibilisme
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reelt er årsag til det onde. Eftersom under-
søgelsen er bibelteologisk, tages der
udgangspunkt i den kanoniske eller fore-
liggende tekst, og teksternes diakrone eller
historiske aspekter vil derfor kun blive
inddraget i det omfang, de har betydning
for den bibelteologiske syntese. 
Et godt sted at begynde, når vi søger at

sammenfatte, hvad Gammel Testamente
siger, er at fastlægge den mere overordne-
de ramme for diskussionen. Ved at kon-
statere, hvad der ifølge teksterne ikke står
til diskussion, kan vi gå mere direkte og
fokuseret til de springende punkter. Hvad
sidstnævnte angår, er det væsentligt at
bemærke, at artiklen indgår i en dansk
debat, hvor visse gammeltestamentlige
tekster og formuleringer har fyldt mere
end andre. Det gælder ikke mindst bru-
gen af det hebraiske verbum -som der ,ּכּון
for gives en relativ stor plads i forhold til
behandlingen af andre tekster og formu-
leringer.1 Men først en kort gennemgang
af de bibelteologiske pointer, som ifølge
teksterne ikke synes at være til diskus-
sion.

2. Guds omnipotens, omnisciens
og omnibenevolens

2.1. Kun Herren er evig og almægtig Gud
Det er Gammel Testamentes entydige vid-
nesbyrd, at Gud er den eneste Skaber, at
alt andet er skabt, og at Gud er evig og
uforanderlig. Det gælder grundlæggende i
skabelsesberetningen i 1 Mos 1, men også
i tekster fra andre genrer og dele af ka -
non. I 1 Mos polemiseres der med udtryk-
ket ’det store lys og det lille lys’ mod at
betragte himmellegemerne som guder,
lige som hverken urdybet (םוהְּת, v.2) eller
havdyrene (ִםניִּנַַּתה, v.21) beskrives som
andet end skabninger. I 5 Mosebog
understreges det, at Gud udfriede sit folk
fra Egypten for at de skulle vide, “at det

er Herren, der er Gud, og at der ikke er
nogen anden end ham” (4:35), og at “det
er Herren, der er Gud oppe i himlen og
nede på jorden; der er ingen anden”
(4:39). I forbindelse med det kommende
eksil i Babylon opmuntrer Esajas på
samme måde folket til at have tillid til, at
“Herren er en evig Gud, skaberen af den
vide jord” (40:28) og til at lytte til Guds
selvvidnesbyrd, når han siger at “Jeg er
den første, og jeg er den sidste, der er
ingen anden Gud end mig” (41:6), “før
mig blev der ikke dannet nogen gud, efter
mig vil der ingen være” (43:10). Samme
Gud vidner gennem Esa jas om, at “også
for fremtiden er jeg den samme” (43:13),
og gennem Mala kias at “jeg, Herren, er
ikke blevet en anden” (Mal 3:6).2

2.2. Gud er alvidende og allesteds-
nærværende
Gammel Testamente vidner også om, at
Gud ved alt i både fortid, nutid og frem-
tid. Til Jeremias siger Gud, at “før jeg
dannede dig i moders liv, kendte jeg dig,
før du kom ud af moders skød, helligede
jeg dig” (1:5). I Ordsprogenes Bog hedder
det, at “Herrens øjne er alle vegne, de
overvåger onde og gode” (15:3), og gen-
nem Esajas siger Gud, at “fra begyndel-
sen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden
det, der endnu ikke var sket (46:10).
Samtidig understreger Biblen, at selvom
Gud står udenfor og er større end sit ska-
berværk, så er der intet sted i skabervær-
ket, hvor han ikke er til stede. På sit eget
retoriske spørgsmål, om Gud da bor på
jorden, i 1 Kg 8:27 svarer Salomo selv, at
“Nej, himlen og himlenes himmel kan
ikke rumme dig.” Det betyder imidlertid
ikke, at Gud har trukket sig tilbage efter
skabelsen. Han er nær overalt i sit skaber-
værk. I afsløringen af de falske profeter
på Jeremias’ tid spørger Gud retorisk “Er
jeg kun Gud her på stedet?” og “Hvem



kan skjule sig på steder, hvor jeg ikke kan
få øje på ham?” (Jer 23:23-24). I Sal mer -
nes Bog iagttager Gud “alle dem, der bor
på jorden. Han har skabt alle hjerter, og
gi ver agt på alle deres handlinger”
(33:14-15). Og David erkender overfor
Gud, at “du ved, om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min tanke;
du har rede på, om jeg går eller ligger, alle
mine veje er du fortrolig med. Før ordet
bliver til på min tunge, kender du det
fuldt ud” (139:2-5).3

2.3. Gud er kun god, det onde er ondt,
og mennesket er ansvarligt
At Gud kun er god beskrives på mange
forskellige måder. Moses bekender, at
“Her ren er en barmhjertig og nådig Gud,
sen til vrede og rig på troskab og sand-
hed” (2 Mos 34:6), og at “Gud ikke er et
menneske så han lyver, et menneskebarn,
så han angrer. Når han har sagt noget,
gør han det; når han har lovet noget,
lader han det ske” (4 Mos 23:19); Gud er
“klippen, hvis gerning er fuldkommen,
alle hans veje er rette, en trofast Gud
uden svig, retfærdig og retskaffen (5 Mos
32:4). Gud er den, der viser evig troskab
(Es 54:7-8), og hans øjne er for rene til at
se på ondskaben (Hab 1:13), for, som der
retorisk spørges i Sl 94:20, “skulle du
[Gud] have fællesskab med ondskabens
domstol, som skaber lidelse i strid med
loven?” 
Samtidig understreges det ukvalifice-

ret, at det onde er ondt. Overtrædelsen af
forbuddet i 1 Mos 3 ødelagde relationerne
mellem mennesket og Gud, mellem men-
nesker indbyrdes og mellem mennesket
og resten af skaberværket. Det, der i 1
Mos 1 var “såre godt”, bliver som optakt
til vandfloden i 1 Mos 6,5 beskrevet som
“ondt.” Mændene i Sodoma beskrives som
meget onde og syndede mod Herren (1
Mos 13:13). Israel fik besked på at

udrydde det onde af sin midte (5 Mos
17;7; 19:9; 21:21; 22:21.24). Gennem
Esajas hedder det “Ve dem, der kalder det
onde godt og det gode ondt, som gør
mørke til lys og lys til mørke, gør det bitre
sødt og det søde bittert (5,20), og i
Salmernes Bog bekender David, at “du er
ikke en Gud, der holder af uret, du giver
ikke den onde husly, de overmodige kan
ikke træde frem for dine øjne, du hader
alle forbrydere, du udrydder løgnere. Her -
ren afskyr mordere og bedragere” (5:5-7). 
Endelig understreges det, at selvom det

var slangen, der bragte de første menne-
sker til fald” (1 Mos 3), så står mennesket
ikke desto mindre selv til ansvar for sine
handlinger. “Hvad er det, du har gjort?”
spurgte Gud kvinden efter syndefaldet 
(1 Mos 3:13). 5 Mos 28 udpensler Israels
ansvarlighed i forhold til pagtsbestem-
melserne. Ezekiel understreger, at “det
menneske, der synder, skal dø (Ezek
18:20). I Salmernes Bog er det kun den
ugudelige, der tænker, at “Gud kræver
mig ikke til regnskab, Gud er ikke til!”
(10:4), mens Prædikerens Bog advarer
om, at “Gud kræver dig til regnskab for
enhver handling, alt det skjulte, godt eller
ondt (12:14 jf. 11:9).4

2.4. Gud kan ville noget på forskellige
måder
Inden der for alvor tages hul på diskussio-
nen af de springende punkter i forståelsen
af Guds styring af verden, er det nødven-
digt med en præcisering af Gammel Tes -
tamentes beskrivelse af, hvordan vi skal
forstå Guds entydigt gode vilje i forhold
til det onde, som er lige så entydigt ondt,
men som altså alligevel sker – på trods af
Guds omnipotens. I Gammel Testamente
er der således en række tekster, hvor Gud
for en umiddelbar betragtning er i splid
med sig selv. Det måske stærkeste eksem-
pel finder vi i Jonas’ Bog, hvor det hedder
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om indbyggerne i Nineve, at “da Gud så,
at de vendte om fra deres onde vej, for-
trød han og bragte ikke den ulykke over
dem, som han havde truet dem med”
(3:10). Til Jonas’ store fortrydelse, i øv -
rigt. Men hvordan harmonerer det med,
at “Gud ikke er et menneske, så han lyver,
et menneskebarn, så han angrer. Når han
har sagt noget, gør han det; når han har
lovet noget, lader han det ske” (4 Mos
23:19)? Det gør det kun, hvis Gud kan
ville noget på forskellige måder. 
Gud kan ville noget i absolut forstand.

Når Gud i skabelsesberetningen udtaler
sit “Der blive lys!” er det at betragte som
en guddommelig imperativ, der umulig-
gør, at lyset ikke skulle blive til. Det er et
udtryk for Guds absolutte vilje; en vilje,
som afspejler Guds inderste væsen, og
som Gud har sørget for at realisere uanset
hvad. Et logisk aspekt af Guds absolutte
vilje er det, man kunne kalde Guds reak-
tive vilje. Fordi Gud er omnibenevolent
reagerer han instinktivt mod alt ondt, og
de mange eksempler på, at Gud straffer
med evig død og fortabelse viser, at hvor
mennesker ikke bliver forsonet med Gud,
bliver de ramt af hans evige vrede. Det
gælder både lande, folk, byer, familier og
enkeltpersoner. Gud kan sende straffen
på overnaturlig vis ved at manipulere
med naturen i form af jordskælv (4 Mos
16:32), storme (2 Mos 14), flodbølger (2
Mos 14; Job 9:22-23), vulkanisk aktivitet
(1 Mos 19:24), sygdom (1 Kg 20:1) eller
Gud kan bruge mennesker som redskab
for sin dom i form af assyrerkongen,
egypterkongen eller babylonerkongen (Es
7:18; 10:5; 13:5; Jer 25:9).
Gud kan også ville noget, som ikke

uden videre bliver en realitet, men som
alligevel afspejler hans egentlige vilje. Når
Gud siger til sit folk Israel, at “I skal være
hellige, for jeg er hellig” (3 Mos 11:45) så

er det ikke et udtryk for noget, som bliver
realiseret på Guds befaling uanset hvad,
men et udtryk for Guds ønske for “hellig-
gørelsesprocessen” i sit folk. 
Gud kan også ville noget betinget. Når

Gud gennem Ezekiel, siger, at “det men-
neske, der synder, skal dø,” så fremgår det
af sammenhængen, at det ikke er et ud -
tryk for Guds absolutte vilje, eftersom der
tilføjes et med mindre: “Hvis den uretfær-
dige vender om … skal han bevare sit liv”
(Ezek 18:20,27). Det er f.eks. i denne
kategori, vi må placere Guds fortrydelse i
eksemplet fra Jonas’ Bog. Det, som Gud
egentlig vil, er ikke at straffe ninevitterne,
men at de ved udsigten til straffen – altså
ved at lytte til domsforkyndelsen – om -
vender sig og bliver frelst. Gammel Testa -
mente har en lang række tekster, som
beskriver Guds timelige straf over sit
folk’s pagtsbrud, hvor dét, som for nogle
bliver den ultimative straf til evig død og
fortabelse, for andre bliver et wake up-
call til omvendelse.
Endelig vidner Biblen også om Guds

tilladende vilje. Når Gud f.eks. giver Sa -
tan lov til at hjemsøge Job, eller bruger de
assyriske, babyloniske og persiske konger
til at straffe sit folk, så er det ikke et ud -
tryk for, hvad han egentlig vil. Guds
egentlige væsen er at være “sen til vrede
og rig på troskab og sandhed” (2 Mos
34:6), og “selv når han kuer,” som det var
tilfældet, da babylonerkongen Nebud kad -
nesar ødelagde Jerusalem og førte folket i
eksil, så “forbarmer han sig i sin store
troskab, det er ikke af hjertet, han mis hand -
ler og kuer mennesker” (Klag 3:32-33). 
Hvis vi skal sammenfatte Biblens ud -

sagn om Guds vilje, kan det derfor være
nyttigt at skelne mellem på den ene side
Guds absolutte og egentlige vilje som udt-
ryk for Guds inderste væsen og det, som
Gud egentlig vil, og på den anden side Guds



betingede og tilladende vilje som et udt-
ryk for det, som er fremmed for Gud, men
som han på grund af synden alligevel gør
for at kalde mennesker til omvendelse og
frelse. Der er altså et asym metrisk forhold
mellem Guds egentlige og fremmede ger-
ning. Når Gud bliver vred, er det et udt-
ryk for hans reaktive vilje, og hvad Gud
gør i sin fremmede gerning, gør han for at
kalde til omvendelse, så han kan gøre sin
egentlige gerning, nemlig at være nådig
og barmhjertig.

2.5. Konsekvenser
Allerede nu kan vi drage en række vigtige
konklusioner. Udover at udelukke enhver
form for deisme (Gud har trukket sig til-
bage efter skabelsen), panenteisme (Gud
er større end, men gennemstrømmer, hele
skaberværket), panteisme (Gud er identisk
med skaberværket), open theism (Gud
har ikke udtømmende viden om fremti-
den) og procesteologi (Gud er i stadig ud -
vikling) er de vigtigste pointer for vores
undersøgelse, at det bibelske gudsbillede
udelukker enhver form for dualisme og
monisme. 
Dualisme er den opfattelse, at der

eksisterer to selvstændige, eksistentielt
lige  værdige, men modsatrettede kræfter,
som fører en kamp mod hinanden, og hvor
det gode aldrig rigtigt vinder. Men hvis
Gud er den eneste og det eneste, som ikke
er skabt, og hvis Gud kun er god, så må
enhver form for dualisme afvises. Det onde
har ikke som Gud eksisteret fra evighed
af, og står derfor også under Guds almagt.
Monisme er det synspunkt, at alt –

inklusive det onde – har sin oprindelse i
Gud. Men hvis Gud kun er god, så kan
det onde ikke have sin oprindelse og
årsag i Gud. Det onde må være resultatet
af et fald hos skabninger i den himmelske
verden før menneskets skabelse eller mel-
lem menneskets skabelse og syndefaldet,

eftersom der ellers ikke ville have været
en slange til at friste til fald. Mens men-
neskets efterfølgende fald er tydeligt
beskrevet, får vi meget lidt at vide om fal-
det i den himmelske verden. I 1 Mos 3:1
repræsenterer slangen tydeligvis Guds
onde modstander i den himmelske ver-
den. I Es 14 er det Babylons konge og i Ez
28 Tyrus’ fyrste, der får den tvivlsomme
ære at repræsentere modstanderen, mens
vi møder Satan direkte i Job 1:6-7; Zak
3:1-2 og i 1 Krøn 21:1. Og inddrager vi
den nytestamentlige kontekst, henviser 1
Pet 2:4 tydeligvis til et fald i den himmelske
verden, når han bemærker, at “Gud skå-
nede jo ikke de engle, som syndede.” Det
samme gælder i Judas 6-7, som måske
identificerer de såkaldte gudssønner i 1
Mos 6:1-2 som disse faldne engle. 
Sammenfattende kan vi derfor sige, at

Gud ikke skabte det onde direkte men
indirekte, eftersom han skabte de skab-
ninger, som gjorde oprør og faldt i synd,
med muligheden for at vælge oprøret og
synden. Det onde er en konsekvens af et
‘fald’ i Guds oprindeligt gode skaber-
værk, og skyldes derfor Satan og onde
mennesker. Samtidig er Guds almagt over
det onde absolut. Ingen mørke kræfter i
skaberværket er på niveau med Gud og
udgør derfor nogen trussel mod ham.

3. Guds detailstyring
I lyset af denne forståelsesramme kan vi
nu gå til de mere springende punkter i
for ståelsen af, hvordan Gud styrer ver-
den. Beslutter og detailstyrer Gud alt det,
der sker, eller har han givet naturen, men-
neskene og ånderne et vist frirum, hvor de
kan virke efter eget forgodtbefindende,
så ledes at han på grund af sin omniscien-
tia nok véd, hvad de vil beslutte, men ikke
på forhånd har truffet selve beslutningen,
og hvor de derfor har frihed til selv at
træffe den indenfor rammerne af Guds
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overordnede og langsigtede plan? Og hvis
Gud detailstyrer, gør han det så kun i de
troendes liv? Eller kun i situationer med
frelseshistorisk betydning? Og gælder
detailstyringen kun det gode eller også det
onde?
Vi har allerede set, at Gud stadig er

dybt engageret i sit skaberværk, og en
lang række skriftsteder understreger, at
Gud ikke bare opretholder skaberværket
i mere generel forstand, men at han også
– i hvert fald i visse tilfælde – gør det i
detaljen. På det overordnede plan er en
del af Guds løfte om aldrig igen at sende
en kataklysmisk vandflod over jorden
således, at “så længe jorden står, skal
såtid og høsttid, kulde og varme, sommer
og vinter, dag og nat ikke ophøre” (1 Mos
8:22).5 Job siger om Guds opretholdelse
af livet, at han lever “så længe jeg har livs -
ånde i mig, og Guds ånde er i min næse
(Job 27:3).6 I Siraks Bog hedder det, at
“[h]ele verden er blevet til og bliver til ved
[Guds] vilje” (Sir 16:18b).7 Men Guds
virk somhed begrænser sig ikke til opret-
holdelse af skaberværket på det generelle
plan. Gud giver ikke bare regn og tørke,
når naturen af sig selv producerer disse
fænomener. Gud kan også bestemme i
enkelttilfælde, om det skal regne. “Kan
no gen af folkenes tomme guder sende
regn?” spørger Jeremias retorisk. “Giver
himlen regnskyl af sig selv? Nej, det er
dig, Herre, vor Gud, som vi håber på, det
er dig, der gør alt dette (Jer 14:22). I
Amos’ Bog pinder Gud detailstyringen af
naturen endnu mere ud: “Det var dog
mig, der forholdt jer regnen, da der endnu
var tre måneder til høst. Jeg lod det regne
over den ene by, men ikke over den an -
den. Én mark fik regn, mens den, der ikke
fik regn, tørrede hen (Amos 4:7). Om
samme detailstyring siger Moses, at israe-
litterne skal huske, “hvordan Herren din
Gud nu i fyrre år har ladet dig vandre i

ørkenen… Dit tøj blev ikke slidt i laser og
faldt ikke af dig, og dine fødder svulmede
ikke op i disse fyrre år (5 Mos 8:2,4). Og
det er ikke bare naturen, Gud detailstyrer.
Det gælder også mennesket. Det var såle-
des Gud, der “var med Josef og viste ham
godhed og lod ham finde yndest i arrest-
forvarerens øjne” (1 Mos 39:21), ligesom
det var Gud, der sendte Josef i forvejen
for at holde sin familie i live (1 Mos
45:7). Det var Gud, der gav egypterne
velvilje overfor israelitterne, så israelitter-
ne fik gaver med ved udvandringen (2
Mos 3:21), og det var Gud, der lod
Daniel finde velvilje og barmhjertighed
hos hofchefen (Dan 1:9). 
Gammel Testamente går imidlertid

endnu videre i sine udsagn om Guds detail -
styring. For det første gælder Guds detail -
styring ikke kun pagtsfolket eller hand-
linger, som er frelseshistorisk nødvendige.
I Es 23:9 forklares ødelæggelserne af by -
erne Tyrus og Sidon med at “Herren har
planlagt det for at vanære al den stolte
pragt og bringe skam over alle jordens
fornemme,” mens det hedder mere gene-
relt i 24:1, at “Herren hærger jorden og
lægger den øde, han får jordskorpen til at
sprække og spreder beboerne.”Amos
minder israelitterne om, at der i forhold
til Guds styring af verden ikke er forskel
på dem og andre folk: “Er I ikke for mig,
israelitter, ligesom nubierne? siger Her -
ren. Har jeg ikke ført israelitterne op fra
Egypten, filistrene fra Kaftor og aramæer-
ne fra Kir?” (Am 9:5-7). Hos Jeremias er
Gud lige så international, når han siger, at
“snart truer jeg et folk eller et kongerige
med at rykke det op med rode, rive det
ned og ødelægge det. Men hvis det folk,
jeg har truet, vender om fra sin ondskab,
så fortryder jeg den ulykke, som jeg har
planlagt mod det. Snart lover jeg et folk
eller et kongerige at bygge det op og plan-
te det” (Jer 18:7-9). Dette eksemplificeres



i Danielsbogen, hvor det hedder om Her -
ren, at “han lader tider og tidsrum skifte,
han afsætter konger og indsætter konger”
(2:21), og at “den Højeste er hersker over
det jordiske kongerige, og at han giver
det, til hvem han vil, og kan sætte den
ringeste blandt mennesker over det” (Dan
4:14). Og til Belshassar siges det, at “den
Gud, som holder dit liv og alle dine veje i
sin hånd, har du ikke æret” (Dan 5:23).8

Det springende punkt er imidlertid,
om Gud altid styrer i detaljen, eller om
disse eksempler er udtryk for, at Gud kun
i visse tilfælde gør det, og at han generelt
har givet mennesket frihed til at træffe
beslutninger, så han kun griber ind, hvis
disse beslutninger er i strid med hans over -
ordnede, langsigtede, frelseshistoriske
eller ultimative plan for verdenshistorien.
Når det gælder de ovenfor anførte eksem -
pler, kan nogle af dem forklares med, at
Gud udelukkende griber detailstyrende
ind, når det handler om (timelig) straf
over Israels synd (Jer 14:22; Am 4:7)9 og
om sikring af nødvendige frelseshistoriske
begivenheder eller særlig indgriben i de(n)
troendes liv (1 Mos 39:21; 45:7; 2 Mos
3:21; 5 Mos 8:2,4; Dan 1:9).10 Det er vel
også muligt, at Guds detailstyring af fili-
strene og aramæerne (Am 9:5-7) eller af
folk og kongeriger generelt (Jer 18:7-9) kan
ses i relation til Guds frelseshistoriske
plan med Israel, men i hvert fald i eksem -
plet fra Amosbogen synes konteksten at
pege på en sammenligning, som indebæ-
rer, at Israel ikke skal tro, at Guds frelses-
historiske detailstyring i Israels historie er
unik, men at han også – i hvert fald i visse
tilfælde – styrer andre folks historier. Det
gælder også i Jer 49:39, hvor det må for -
stås som styrende, at Herren “vil vende
Elams skæbne,” samt i de ovenfor anførte
eksempler fra Danielsbogen. 

For at afgøre, hvorvidt vi har at
gøre med eksempler, eller om der

kan generaliseres ud fra disse, er vi
imidlertid nødt til at inddrage
udsagn, som mere utvetydigt har en
generel karakter.

4. Generelle udsagn om Guds
styring af verden
En række udsagn – primært fra visdoms-
litteraturen – er blevet anført som argu-
menter for, at Gud altid detailstyrer.11 Der
er store både semantiske, syntaktiske og
eksegetiske udfordringer i disse tekster,
men i første omgang gengives de for over-
blikkets skyld som oversat i den autorise-
rede danske oversættelse fra 1992
(DO92): 

“Jeg ved, Herre, at mennesket ikke
bestemmer sin vej; det står ikke i
den vandrendes magt at gøre sine
skridt faste” (Jer 10:23).

“Det er Herren, der styrer en mands
gang, han styrker ham og glæder
sig over hans færd” (Sl 37:23).
“Alt dette lagde jeg mig på sinde
efter at have gransket det hele: At
de retfærdige og de vise og deres
gerninger er i Guds hånd. Hverken
om kærlighed eller had ved mennes -
ket noget; alt er bestemt for dem”
(Præd 9:1).

“Hjertets overvejelser er menne -
skets sag, men tungens svar er fra
Herren” (Ordspr 16:1).

“Alt skabte Herren til dets formål,
også den uretfærdige til ulykkens
dag” (Ordspr 16:4).

“Menneskets hjerte udtænker dets
vej, men Herren styrer dets skridt”
(Ordspr 16:9).

“I en mands hjerte er der mange
planer, men det er Herrens beslut-
ning, der står fast” (Ordspr 19:21).

“Det er Herren, der styrer en mands
gang, hvordan kan et menneske så
forstå sin vej?” (Ordspr 20:24).

Skærer vi ind til benet, er det altså disse
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udsagn, som må være afgørende for, om
de mange eksempler på Guds detailsty-
ring er eksempler på noget, som altid gæl-
der, og derfor skal vi i det følgende se på
de kontekstuelle, semantiske og syntaktis-
ke udfordringer, som er forbundet med
disse udsagn.

4.1. Kontekst

Jeremias 10:17-25
I en personlig bøn om ikke at blive tugtet
for hårdt i forbindelse med den straf, som
Gud annoncerer over Juda/Jerusalem
(10:18-22), for at “landets indbyggere …
skal finde [Herren],” fungerer udsagnet
“jeg ved, Herre, at mennesket ikke be -
stemmer sin vej; det står ikke i den van -
drendes magt at gøre sine skridt faste”
(10:23) som en indrømmende bekendelse,
der skal få Herren til at tugte “med
måde,” så Jeremias ikke bliver udslettet
(10:24) og i stedet udøse harmen “over de
folk, som ikke kender [Herren]” (10:25).
Og selvom afsnittet handler om
Juda/Jerusalem, og det ikke kan udeluk-
kes, at Jeremias taler om en judæer eller
jerusalemit, er det mere sandsynligt, at
der med det generiske ָםָדא ʻmennesket’ og
-ʻden vandrende,’ som er en termiְ ֵךֹלהׁ שִיא
nus technicus fra visdomstraditionen, er
tale om et generelt udsagn.

Salme 37 
Den akrostiske Sl 37 er en visdomssalme,
og selvom visdommen placeres og appli-
ceres indenfor rammen af pagtsforholdet
–  in casu ved, at der bruges Israels Guds
navn ָהוְהי ʻHerren’ –  må brugen af ֶרֶבג ʻen
mand (i sin bedste alder)’ i udsagnet “det
er Herren, der styrer en mands gang, han
styrker ham og glæder sig over hans
færd” (37:23) alligevel forstås som et ge -
ne relt udsagn om livet på skabelsesplanet.

Prædikeren
Konteksten i Prædikerens Bog er generelt,
at set “under solen” – altså set fra et men-
neskeligt perspektiv løsrevet fra guds -
åbenbaringen – kan livet opleves som en
række tilsyneladende tilfældige og me -
nings løse begivenheder, og at det derfor –
stadig set fra et menneskeligt perspektiv –
handler om at nyde livet, mens man har
det. Ikke engang den i visdomstraditionen
så dominerende do ut desmorale synes at
give mening, eftersom det somme tider
går onde godt og gode ondt (8:10), og at
mennesket derfor hverken kan vide noget
om Guds “kærlighed eller had” (9:1). Alle
får nemlig “én og samme skæbne, den
retfærdige og den uretfærdige, den rene
og den urene, den, der ofrer, og den, der
ikke ofrer. Det går den gode som synde-
ren, den, der sværger, som den, der fryg-
ter for at sværge. Det er ulykken ved alt
det, der sker under solen, at alle får én og
sam me skæbne” (9:2-3a). Det noget
gådefulde udsagn om, at “alt er bestemt
for dem” i 9:1, må altså først og fremmest
ses i denne sammenhæng.

Ordsprogenes Bog
Ordsprogenes Bog afspejler en internatio-
nal visdomstradition, som er bevidnet i
Egypten og Sumer allerede i det tredje år -
tusind f.Kr., og samlingen af ordsprog i
den hebraiske bibel må derfor ses som en
jødisk kontekstualisering af denne tradi-
tion. Grundtanken i Ordsprogenes Bog er,
at når menneskelig visdom er baseret på
gudsfrygt og sund vejledning, så bliver
den et menneskes vigtigste karaktertræk
og vejen til det gode liv. Ved at introducere
den personificerede Visdom, der blev skabt
af Herren “som begyndelsen på sine
hand linger” (8:22), peges der på den ind-
sigt, som gør det muligt at leve et liv i
“fuld tryghed” (14:26), også når et men-
neske ikke kan forstå sin vej (20:24). De



udsagn, som er relevante for nærværende
undersøgelse optræder i den såkaldte
anden samling af ordsprog fra kapitel
10:1-22:16 under overskriften “Ord sprog
af Salomo,” men selvom visse af ordspro -
 gene handler om kongen (f.eks. 21:1),
står de hovedsageligt som udtryk for ge ne -
relle udsagn om livet på skabelsesplanet.

4.2. Semantik
Den semantiske diskussion handler om
oversættelsen af det hebraiske verbum ּןּוכ,
som optræder i en række af udsagnene,
og ֶהֲנַעמ, som forekommer i Ordspr 16:1
og 16:4. Det illustreres godt med de fors-
kellige oversættelser af verbet ּןּוכ i DO92: 
Fra de teologiske ordbøger kan nævnes
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følgende. TWOT anfører, at “the root
meaning is to bring something into being
with the consequence that its existence is
a certainty,” og peger videre på, at “five
somewhat different connotations can be
discovered in the usages of this root, all
having basic theological significance,” og
at “these connotations move from provi-
sion through preparation and estab lish -
ment to fixity and rightness.” Med hen-
visning til flere af de diskuterede udsagn
anføres det, at “[t]he sense of well-being
which results from being under God’s
hand is best expressed in the final conno-
tation. If our heart is fixed on God (Ps
112:7, etc.) then we may be sure that he
will establish (also direct, order) our ways
(Ps 37:23; 90:17; Prov 16:9). Apart from
this kind of confidence, a person’s ways
are temporary and shaky. But with it there
comes a certainty, a rightness (Jer 23:10,
etc.), which imparts some of the glory of
the infinite to the finite.”13 Be mærk, at
henvisningen til Jer 23:10 må være en slå-
fejl for 10:23. TLOT beskriver betyd-
ningen i hiphil som “broad and prosaic in
meaning” og anfører som hovedbetyd-
ninger “to equip, care for, prepare, arran-
ge” og placerer to af de diskuterede ud -
sagn - Jer 10:23 og Ordspr 16:9 – under
betydningen “to arrange, order.”14

NI DOT TE angiver meningen i polal som
ʻbe prepared,’ og i hiphil som ʻprepare, in -
stall, make firm, consider,’ og tilføjer om
forekomsten i Sl 119:133, at “[t]he peti-
tion to God, when offered by an individu-
al, is for God to establish one’s ways (Ps
119:5), one’s steps (Ps 119:133; cf. Prov
16:9; Jer 10:23), or one’s kingdom (1
Chr17:24), to set a right spirit within (Ps
5110[12]), or even to establish (kwn) the
petition itself (141:2).”15

Uden at have givet et fuldstændigt
leksikalsk overblik står det klart, at
semantik ikke er nogen eksakt videnskab,

og at det semantiske felt for verbet ּןּוכ
netop er “broad and prosaic”! Hvis der
skal konkluderes noget, må det være, at de
leksikalske ordbøger hælder til at forstå
forekomsterne i de ovennævnte udsagn i
betydningen ʻbe established’ og ʻdirect,’
mens de teologiske ordbøger er noget bre-
dere i deres forståelse af forekomsterne. I
lyset af den måde hvorpå hiphilformer af
ּןּוכ bruges i kosmologiske tekster, må vi
endvidere slutte, at ʻestablish’ ikke skal
for stås i betydningen ʻstyrke,’ men i be -
tyd ningen ʻgrundfæste, etablere.’ NI -
DOT  TE anfører i den forbindelse, at “the
hi. kwn can be an equivalent of ʻcreate’
(HALAT 433). It is one of the vbs. used in
Prov 8:27-29 for the Lord’s creative act of
firmly establishing the huge cosmic sphe-
res that both threaten and sustain human
existence. Because the world is ʻestablis-
hed’ (kwn), ʻit cannot be moved’ (Ps 93:1;
96:10; cf. 65:6[7]).”16 En sådan betyd-
ning svarer til ʻfastlægge’ i relation til den
vandrendes ʻvej’ eller ʻskridt’ i de tekster,
som er interessante for denne artikels dis-
kussion. Men måske kan vi komme det
endnu nærmere. Ser vi på de tidlige over-
sættelser, viser det sig nemlig, at de både
støtter og præciserer den dominerende
forståelse i de leksikalske ordbøger.

Jer 10:23
LXX læser οἶδα, κύριε, ὅτι οὐχὶ τοῦ
ἀνθρώπου ἡ ὁδὸς αὐτοῦ, οὐδὲ ἀνὴρ πορεύσεται
καὶ κατορθώσει πορείαν αὐτοῦ,  hvor
κατορθώσει gengiver det hebraiske ןיִכָה.
Verbet κατορθόω har ifølge A Greek-
English Lexicon of the Septuagint betyd-
ningen 1. ʻto set up, to repair, to erect,’ 2.
‘to keep straight, to direct,’ 3. ‘to estab -
lish,’ 4. ‘to go the right way, to be up -
right,’ 5. ‘to be right,’ 6. ‘to prosper.’18 I
Brentons engelske oversættelse gengives
det med ʻI know, O Lord, that man’s way
is not his own; neither shall a man go,
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and direct [κατορθώσει] his going.’ 
TgJer læser ןיקתמ, og den aramaiske

paelform har ifølge Targum Lexicon
betydningen ‘to place,’ ‘to prepare,’ ‘to
put in order,’ ‘to repair,’ ‘to set aside the
priestly gifts,’ ‘to introduce,’20 og i Hay -
wards oversættelse gengives udsagnet
(med min kursivering) med “I know, O
Lord, that man’s way is not for himself: it
is not for man who walks and sets his
steps in order.” 
Vulgata læser scio Domine quia non

est hominis via eius nec viri est ut ambulet
et dirigat gressus suos,22 hvor dirigat ʻdiri-
gerer, styrer’ gengiver det hebraiske ןִיָכה.
Peshitta er i Lamsas engelske oversæt-

telse gengivet med ʻI know that the ways
of the LORD are not like the ways of
men; he does not walk as a man directing
his steps,’ hvor ʻdirecting’ gengiver den
syriske oversættelse af det hebraiske for-
læg.23

Salme 37:23
LXX [36:23 = MT 37:23] læser παρὰ
κυρίου τὰ διαβήματα ἀνθρώπου κατευθύνεται,
καὶ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ θελήσει. Ifølge Louw-
Nida har κατευθύνεται, som gengiver det
hebraiske וָננוֹּכ,ּ betydning ʻguide,’24 og i
Brentons oversættelse gengives udsagnet
med ʻThe steps of a man are rightly orde-
red by the Lord: and he will take pleasure
in his way.’ 
TgPss læser ןנקתימ, og betydningen af

den aramaiske ethpaalform angives i Tar -
gum Lexicon til 1. ̒ to be created,’ 2. ‘to be
made,’ 3. ‘to be repaired.’ I Hay wards
oversættelse gengives det (med min kursi-
vering) med ʻFrom before the LORD the
steps of a man are established; and he
delights in his path.’
Vulgata læser apud Dominum gressus

hominis dirigentur et viam eius volet, hvor
det er dirigentur ʻdirigeret, styret,’ som
gengiver det hebraiske וָננוֹּכ.ּ

Peshitta er i Lamsas engelske oversæt-
telse gengivet med ʻThe steps of a good
man are established by the LORD; he sets
his course,’ hvor ʻestablished’ altså gengi-
ver den syriske oversættelse af det hebra-
iske forlæg.

Salme 119:133
LXX [118:33 = MT 119:33] læser τὰ
διαβήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν σου,
καὶ μὴ κατακυριευσάτω μου πᾶσα ἀνομία. I
Brentons engelske oversættelse gengives
det med ʻOrder my steps according to thy
word: and let not any iniquity have domi-
nion over me.’
TgPss læser ןיקתא, og i Targum Lexi con

angives betydningen af den aramaiske
(h)aphelform som 1. ʻto establish,’ 2. ʻto
create.’ I Haywards engelske oversættelse
gengives udsagnet (med min kursivering)
med ʻDirect my steps by your word; and
do not let any falsehood have dominion
over me.”
Vulgata læser gressus meos dirige

secundum eloquium tuum et non domine-
tur mei omnis iniustitia, hvor det er dirige
ʻdirigér, styr,’ som gengiver det hebraiske
.ֵןָכה
Peshitta er i Lamsas engelske oversæt-

telse gengivet med ʻDirect my steps in thy
path; let not the wicked have dominion
over me,’ hvor ʻdirect’ gengiver den syris-
ke oversættelse af det hebraiske forlæg.

Ordsprogsbogen 16:9
LXX [15:29b = MT 16:9] læser καρδία
ἀνδρὸς λογιζέσθω δίκαια, ἵνα ὑπὸ τοῦ θεοῦ
διορθωθῇ τὰ διαβήματα αὐτοῦ. Ifølge A
Greek-English Lexicon of the Septuagint
har διορθόω betydningen 1. ʻto make stra-
ight,’ 2. ʻto establish, to set right,’ 3. ‘to
re store to order,’ 4. ‘to correct.’ I Bren -
tons oversættelse gengives udsagnet med
ʻLet the heart of a man think justly, that
his steps may be rightly ordered of God.
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TgProv læser ןקתמ , og i Targum Lexi -
con angives betydningen af den aramais-
ke (h)aphelform som 1. ʻto establish,’ 2.
ʻto create.’ I Haywards engelske oversæt-
telse gengives udsagnet (med min kursive-
ring) med ʻThe heart of man ponders his
way, but God directs his step.’
Vulgata læser cor hominis disponet

viam suam sed Domini est dirigere gressus
eius, hvor det er dirigere ʻdirigerer, styrer,’
som gengiver det hebraiske ןִיָכי.
Peshitta læser i Lamsas engelske over-

sættelse ʻA man’s heart devises his ways;
but the LORD directs his steps,’ hvor ʻdi-
rects’ gengiver den syriske oversættelse af
det hebraiske forlæg.
Hvis vi skal opsummere gennemgangen

af LXX, Vulgata og de oversættelsesmæs-
sigt lidt friere targumer og Peshitta, må
kon klusionen blive, at de relevante for-
mer af ּןּוכ skal oversættes i betydningen
ʻstyre’ eller ʻforordne.’ Dertil skal lægges
argumentet fra de leksikalske opslagsvær-
ker, som altså også peger i denne retning
med betydningen ʻfastlægge’ eller ʻstyre.’
Hvad ֶהֲנַעמ angår, argumenteres der i

NIDOTTE for den mulighed, at det i 16:4
måske skal oversættes med ʻ(an)svar’ i be -
tydningen forpligtende respons. Fox argu -
men  terer i Anchor Bible Commen ta ry imod
dette forslag, og fastholder, at det i 16:1
skal oversættes i normalbetydningen ʻans-
wer,’ mens det i 16:4 skal oversættes med
ʻpurpose’: “The Lord made every thing for
its purpose – even the evildoer for the evil
day”  men bemærker til “for its purpo-
se”, at

“Hebrew ma’aneh means ‘purpose’
only here and perhaps in Sir 43:14
(lmʻnw) and 26 (lmʻnhw)… 
Though maʻaneh elsewhere means
‘answer’ (noun), attempts to make
this meaning fit here are forced.
McKane jumps from ‘answer’ to
the unattested notion of ‘counter-

part.’ Rather, the word is best rela-
ted to the preposition lema’an, ‘for
the sake of,’ which indicates purpo-
se. Sir 43:14 is particularly rele-
vant: ‘For its [possibly ‘his’] own
purpose [lmʻnw] he created the sto-
rehouse [sc., of punishments; cf. Sir
14:26 and 39:30b], and let clouds
fly forth like birds.’ A marginal rea-
ding to 43:26 has lmʻnhw for
lmʻnw. This idea is reformulated in
39:30b (MS B) as: ʻAll these were
created for their need [lswrkm].’
‘Their need’ is a near-synonym of
pur pose.’27

Henvisningen til Siraks Bog er relevant,
fordi nominet her optræder i en lignende
kontekst. Forståelsen støttes desuden
også af oversættelser i en række kommen-
tarer. Whybray oversætter med “[A]ll cre -
ated things answer to his purpose, inclu-
ding the punishment of the wicked
(v.4).”28 Plöger oversætter med: “Alles hat
Jahwe erschaffen zu seinem Zweck, und
auch den Frevler für den Tag des Un -
glücks.”29 Garrett oversætter med “The
LORD works out everything for his own
ends – even the wicked for a day of disas-
ter.”30 Waltke, ‘the grand old man of
Hebrew grammar,’ oversætter med “The
LORD works everything to its appropria-
te end, even the wicked persons for an
evil day,”  og bemærker til sin oversættel-
se, at “[t]he general meaning is that there
are ultimately no loose ends in God’s
world: everything will be put to some use
and matched with its proper fate. It does
not mean that God is the author of evil:
James 1:13, 17.”32

4.3. Syntaks
Den syntaktiske udfordring er, at flere af
de relevante udsagn består af nominalsæt-
ninger, og at der er uenighed om, hvilke
verber, der skal suppleres med. I Ordspr
16:1 er DO92 og English Standard Ver -
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sion (ESV) repræsentative for den relativt
uproblematiske supplering i oversættel-
serne ʻhjertets overvejelser [er] mennes-
kets sag, men tungens svar [er] fra Her -
ren,’ og ʻthe plans of the heart [belongs]
to man, but the answer of the tongue [is]
from the LORD.’ I de øvrige tilfælde32 ser
det ud som følger:

Jeremias 10:23a
MT וְֹּכרַּד [vb] ָםָדָאל ֹאל יִּכ ָהוְהי יְִּתַעָדי 
DO92 ʻJeg ved, Herre, at et menneske 

ikke [bestemmer] sin vej’
ESV ʻI know, O LORD, that the way

of man [is] not in himself’
NIV ‘I know, O LORD, that a man’s

life [is] not his own’
NRSV ‘I know, O LORD, that the 

human beings [is] not [in] their 
own [control]’

Ordsprogsbogen 20:24a
MT ֶרָבג־ֵיֲדְעִצמ [vb] ָהוְהֵימ
DO92 ʻDet er Herren, der [styrer] en 

mands gang’
ESV ʻA man’s steps [are] from the 

LORD’
NIV ʻAll our steps [are ordered] by 

the LORD’
NASB ʻMan’s steps [are ordained] by 

the LORD’

Prædikeren 9:1
MT ֶםהֵיְנִפל לַֹּכה ָםָדָאהַ ֵעדֹוי ןֵיא ָהְאנִׂש־ַםג ָהֲבַהא־םַּג
DO92 ʻHverken om kærlighed eller 

had ved mennesket noget; alt [er
bestemt] for dem.’

ESV ‘Whether it is love or hate, man
does not know; both [are] before
him.’

NIV ʻBut no man knows whether 
love or hate [awaits] him.’

NASB ʻMan does not know whether it
will be love or hatred; anything 
[awaits] him.’

I lyset af den semantiske diskussion af
Jer 10:23 og ikke mindst af Sl 37:23, som
forsyner den i forhold til Ordspr 20:24
identiske sætning ָהוְהֵימ ֶרָבג־ֵיֲדְעִצמ med ver-
bet וָננוֹּכ,ּ er der vægtige argumenter for de
oversættelser, som supplerer Ordspr
20:24 med verbet ʻstyrer’ (DO92), ʻare
ordered’ (NIV) eller ʻare ordained’
(NASB). Hvis udsagnet i Jer 10:23, som
det antages i mange kommentarer, er hen-
tet fra samme visdomstradition som
Ordspr 20:24, vil det bedste supplement
også her være ʻbestemmer’ (DO92) eller
ʻis in control’ (NRSV). 
Hvad Prædikeren 9:1 angår, bemærker

Murphy til sin egen oversættelse af den
sidste nominalsætning med ʻboth are be -
fore them’: “םהינפל לכה has given rise to
several interpretations. It can be rendered
’all (both love and hatred) is before them’
(referring to the collective humankind,
Before’ is ambiguous. It can be‘ .(םדאה
under stood temporally, as ‘before their
time’ (so Hertzberg; the phrase can refer
only to the past, not the future, and it
refers to divine predestination), or ‘in
advance’ (NJV). It can also be taken as ‘at
their disposal’ (Lauha). The reading of
MT is dense and apparently repetitive; a
popular emendation based on the LXX
(cf. NRSV, NAB, and many commenta-
tors) is ‘all before them is vanity.’ This is
derived from the first word of v.2, לכה,
which is read as 34”.לבה Murphy konklu-
derer, at “[t]he ending of v 1 is obscure
and also uncertain. If the MT is retained,
Qoheleth can be understood to say that
the uncertainty of divine love/hatred is
the possibility that human beings must
face.”35 Krüger argumenterer på samme
måde i sin kommentar for, at verset skal
forstås indenfor rammerne af en kultur,
der er præget af mottoet do ut des: “Per -
haps v.1 intentionally leaves open wheth -
er the topic is the deed or the result of the
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’righteous and wise,’ in order thereby to
point up the questionable nature of a per-
ceivable ’deed-result connection’: if hu -
man beings neither fully understand their
own actions nor have them completely at
their disposal, the function of the ’deed-
result connection’ as an action-guiding
concept becomes problematic. (At the
same time, however, the indication of the
limits of knowledge about divine activity
also calls into question the assertion that
God deals with people arbitrarily and
unfairly.)”36 Fox skriver i sin kommentar,
at “ʻ[l]ove’ and ‘hate’ here are God’s favor
and disfavor toward individuals. It is the
divine psychology that is obscure. You
cannot know whom or what God loves
and hates until you see the effects of his
attitude. And this applies even to the wise
and the righteous.”37 Fox anbefaler den
rettelse, som Murphy omtaler for oven,
mens Seow erkender, at “[t]his reading
may well be correct, but it is also possible
that it is influenced by the ubiquitous
judgment in the book that ‘everything is
vanity.’ In cases like this – and there are
many in this book – the exegete is com-
pelled to make a choice purely on
instincts. It is difficult to argue for one
reading or the other.” Seow konkluderer
imidlertid, at “[f]or now I am inclined to
try and make sense of the reading in MT
and also retain the versification in the
BHS,” med oversættelsen ‘[p]eople do not
know everything that is before them.’38 I
lyset af den store usikkerhed omkring
betydningen af vers 1-2 i deres helhed,
synes det klogest ikke at tillægge dette
udsagn afgørende betydning i forståelsen
af Guds forsyn.

4.4. Opsamling
På baggrund af den kontekstuelle, seman-
tiske og syntaktiske analyse kan vi nu
konkludere, at i hvert fald udsagnene i Jer

10:23, Sl 37:23, Ordspr 16:9 og 20:24 er
generelle udsagn om, hvordan Gud styrer
verden. Tilbage står Ordspr 16:1, 16:4;
19:21 og Præd 9:1, hvor usikkerheden
om den afsluttende nominalsætnings
betydning i sidstnævnte udsagn betyder,
at vi ikke kan tillægge det afgørende
vægt. Hvad de resterende udsagn fra
Ordsprogenes Bog angår, er det i lyset af
de generelle udsagn i den nære kontekst i
16:9; 20:24 nærliggende også at forstå
dem som generelle udsagn om Guds sty-
ring af verden. Det gælder i særdeleshed
16:1 og 19:21, men også udsagnet i 16:4,
hvor der med ʻalt’ i udsagnet ʻalt skabte
Herren til dets formål,’ sandsynligvis også
tænkes på detailstyring. 
Til støtte for denne forståelse kan næv-

nes en række udsagn fra Siraks Bog, som
er interessante, fordi de øser af samme
internationale visdomstradition, som Ord -
sprogenes Bog, og fordi de er udtryk for
en fortolkning af denne visdom fra perio-
den, hvor den gammeltestamentlige
kanons tredje del Skrifterne – inklusive
Ord sprogenes Bog – blev kanoniseret. De
bliver ikke mindre interessante af, at Si -
raks Bog, som senere fik navnet Ecclesias -
ti cus – ʻden kirkelige bog’ – fordi den som
den højst værdsatte af de såkaldt apokryfe
skrifter ofte blev læst højt ved guds tje nes -
ten i oldkirken, stadig er en del af den
katolske kirkes kanon, og selv af Luth er
blev betegnet som nyttig til opbyggelse.39

I Herrens hånd ligger magten over
jorden, når tiden er inde, oprejser
han den rette hersker over den. I
Herrens hånd ligger en mands
fremgang; det er ham, der giver
embedsmanden hans anseelse…
Herredømmet flyttes fra folk til
folk på grund af uret, overmod og
penge … Herren omstyrter fyrsters
troner og sætter sagtmodige i deres
sted. Herren rykker folkeslag op
med rode og planter ydmyge i deres
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sted. Folkeslags lande lægger Her -
ren øde og tilintetgør dem helt til
jordens grundvolde.  Han udrydder
folkeslag af menneskeheden, han
til intetgør dem og udsletter mindet
om dem fra jorden (Sirak 10:4-5; 8;
14-17f).

Han tildelte menneskene deres da -
ges tal og deres tid og gav dem magt
over det, som er på jorden (Sir 17:2).

På hans befaling sker hans vilje, og
ingen kan sætte grænser for hans
frelse. Alle menneskers gerninger har
han for øje, der er intet, der kan
skjules for hans blik. Fra evighed til
evighed har han set alt, der er intet,
han må undre sig over. Man må
ikke spørge: »Hvad er dette?« eller
»Hvad skal det til for?« For alt er
skabt til sit særlige formål (Sir
39:18-21).

At disse udsagn om Guds detailstyring af
verden ikke ender i ren fatalisme under-
streges af den sammenhæng, de indgår i.
Keil-Delitzsch sammenfatter på den ene
si de, at tanken i Jer 10:23 (med henvis-
ning til flere af de andre udsagn) er, at
“the directing of man, the way by which
he must go, lies not in his own but in
God’s power... man’s destiny is ordained
not by himself, but by God.”40 Fox erklæ-
rer sig enig, men understreger på den an -
den side, at vi har at gøre med spidsfor-
muleringer, som må forstås i lyset af kon-
teksten: 

Man cannot fully plan or control
the course of his life, for God is
ultimately in control, and God’s
plans are not transparent. This is
the message of Prov 16:9…
Likewise Prov 19:21 insists that
God’s decisions override human
designs, and 14:12 (=16:25) says
that a man cannot be certain about
the issue of his “way,” the course
he is on. Prov 20:24 is phrased as a
statement of strong determinism,
but it is not a dogma asserting that

humans are helpless puppets. This
proverb does not stand alone, and
the rest of the book assumes that
humans are free to choose their
basic course of action. The apho-
rism expresses, instead, a humble
awareness of the limitations of
human powers and, like 20:22,
implicitly counsels trust in God.41

De mange opfordringer til at leve et viist
og retfærdigt liv i konteksten i Salmerne
og Ordsprogenes Bog giver simpelthen
ikke mening, hvis adressaten reelt ikke
har noget valg. Udsagn fra de sekteriske
skrif ter fra Qumran viser endvidere, at
mens Ordsprogenes Bog spidsfomulering-
er afbalanceres af en kontekst, som fast-
holder menneskets frihed og ansvar, så
har det blandt essæerne udviklet sig til
ren fatalisme. I Sekthåndbogen fra
Qumran hedder det eksempelvis, at “fra
Gud, der ved alt, stammer alt det, som er
til, og alt det, som sker. Før de bliver til,
har han fastsat enhver plan for dem. Når
de er blevet til efter deres formål, gennem-
fører de deres gerning efter hans herlige
plan, og intet kan ændres.”42 Josefus
beskriver denne forståelse som fatalistisk:
“The sect of the Essenes … declares that
Fate is mistress of all things, and that not-
hing befalls men unless it be in accordan-
ce with her decree” (Josefus, Antiquities
13.171-73). 
Så langt i analysen kan vi altså konklu-

dere, at vi både har udsagn, der insisterer
på, at Gud detailstyrer verden, og udsagn,
som fastholder, at mennesket har frihed
til at handle og derfor er ansvarlig for sine
handlinger.43

5. Detailstyrer Gud også det
onde?
Næste springende punkt er så, om Guds
detailstyring også omfatter onde hand-
linger, og – hvis det er tilfældet – i hvilken
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forstand, Gud har ansvar for disse. Og
for en umiddelbar betragtning er det ikke
kun det gode, men også det onde, Gud
styrer i verden. I 1 Mos 50:18-20 fortæl-
les det, at Josefs brødre “gik til ham, faldt
ned for ham og sagde: “Vi vil være dine
trælle,” men at Josef sagde til dem: “Frygt
ikke! Er jeg i Guds sted? I udtænkte ondt
mod mig, men Gud vendte det til det
gode. Han ville gøre det, der nu er sket:
holde mange mennesker i live.” Dermed
tilskrives Gud også sin del af ansvaret for
det onde, eftersom det – med Josefs egen
forklaring – var Gud, der “sendte mig
[Josef] i forvejen for at holde jer i live som
en rest i landet og lade jer overleve i stort
antal (1 Mos 45:7). På samme måde er
det i 2 Mos ikke kun Farao, der forhær-
der sig selv, men også Gud, der forhærder
Farao (2 Mos 4:21 et passim). Det var
Gud, der forhærdede kana’anæerne, så de
indlod sig i krig med Israel (Jos 11:20).
Moabitterkvinden No’omi kan beklage
sig over, at hendes ulykke skyldes Gud,
“for det er mig, Herrens hånd har ramt
… den Almægtige har forbitret mit liv
(Ruth 1:12-13; 20). Det var Gud, der
bevirkede, at Shim’i forbandede David (2
Sam 16:10). Det var Gud, der kuldkastede
Aki tofels gode råd, fordi han [Gud] ville
bringe ulyk ke over Absalom (2 Sam 17:14).
Det var Herren, der lokkede David til at
tirre folket og sagde: “Gå hen og hold fol-
ketælling i Israel og Juda” (2 Sam 24:1).
Det var Herren, der lukkede Rehabeams
ører, så han ikke lyttede til folket “for at
Her ren kunne opfylde det, han havde talt til
Jeroboam, Nebats søn” (1 Kong 12:15).
Og Gud kan gennem Amos forsikre israe-
litterne om, at selvom de overgiver sig til
deres fjender for at redde livet, så “befaler
jeg sværdet dér at dræbe dem. Jeg retter
mit blik mod dem til ulykke og ikke til
lykke” (Amos 9:4). I lidt mere generelle
vendinger kan Hanna i sin lovsang beken-

de om Gud, at “Herren dræber, og han
gør levende, han sender ned i dødsriget,
og han henter op derfra” (1 Sam 2:6),
mens Gud gennem Esajas kan sige til per-
serkongen Kyros, at “[j] eg væbner dig,
skønt du ikke kender mig, for at de skal
vide i øst og i vest, at der ikke er nogen
anden end mig, jeg er Herren, der er ingen
anden! Jeg danner lys og skaber mørke,
jeg frembringer fred og skaber ulykke,
jeg, Herren, frembringer alt dette (Es
45:5-7). Og Amos kan spørge retorisk
“Mon der stødes i horn i byen, uden at
folk bliver forfærdede? Mon der sker en
ulykke i byen, uden at Herren har gjort
det?” (Amos 3:6). Og Prædikeren kan
opfordre til at lægge mærke til, hvad Gud
gør, “ for hvem kan gøre det lige, som han
har gjort krumt? Vær lykkelig på lykkens
dag og indse på ulykkens dag, at den ene
såvel som den anden er skabt af Gud, for
at menneskene ikke skal finde ud af frem-
tiden (Præd 7:13-14). 
Endnu tydeligere beskrives Guds rolle i

forhold til det onde, når det i 2 Mos hed-
der, at “den, der slår en mand ihjel, skal
lide døden,” og tilføjes, at “har [drabs-
manden] imidlertid ikke tragtet [offeret]
efter livet, men Gud lod det ske ved hans
hånd, kan han flygte hen til et sted, jeg vil
anvise dig” (2 Mos 21:12-13). Her lovgi-
ver Gud for situationer, hvor han selv –
dvs. Gud – lader et i borgerlig henseende
uskyldigt menneske dø for en morders
hånd. Dermed påtager Gud sig altså sin
del af ansvaret for det uagtsomme mand -
drab. Det gælder også, hvor der er tale
om forsætligt drab. Når der i Es 42:24
retorisk spørges “Hvem overgav Jakob til
plyndring, hvem udleverede Israel til rø -
vere? Var det ikke Herren, ham vi havde
syndet mod? De ville ikke vandre ad hans
veje eller lytte til hans belæring,” så var
konsekvenserne af denne “overgivelse”
utvivlsomt som i samtidig krigspraksis,
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hvor i borgerligt henseende uskyl dige
børn blev dræbt, uskyldige kvin der blev
voldtaget og uskyldige gravide fik spræt-
tet maven op, så både de og deres uskyl-
dige fostre døde. Og vi har ingen begrun-
delse for at sige, at denne ondskab kun
ramte dem, der ikke “ville vandre ad hans
veje eller lytte til hans belæring.” Esajas
for klarer det andetsteds med, at “på grund
af ondskaben rives de retfærdige bort,”
(Es 57:1-2), og en del af klagen i Klage -
sangene tager netop udgangspunkt i, at
både retfærdige og uretfærdige blev ramt
af Herrens straf gennem babylonernes
ødelæggelse af Jerusalem. Selvom Her   ren
“kuede [Jerusalem] for hendes mange
synders skyld” (1,5), så klages der over, at
de uskyldige børn og spæde, der ligger
“afkræftede af sult på hvert et gadehjør-
ne,” skal lide sammen med skyldige: “Se,
Herre, og mærk dig, mod hvem du gør
dette. Skal kvinder æde deres livsfrugt, de
børn, de selv bragte til verden?” (2,19-
20). Alligevel er den klagende ikke i tvivl
om, at det kommer fra Herren: “Hvem
taler, så det sker, uden at Herren har befa-
let det? Udgår ulykke og lykke ikke af den
Højestes mund?” (Klag 3,37–38). På sam -
me måde minder Jobs Bog os om, at Gud
kan beslutte at lade Satan ramme en i bor-
gerlig henseende retfærdig og uskyldig
mand med de værst tænkelige ulykker og
lidelser. Men heller ikke Job er i tvivl om
hvem, der i sidste instans står bag: “Tager
vi imod det gode fra Gud, må vi også tage
imod det onde” (Job 2:10). I disse
eksempler handler det ikke, som i 2 Mos
21, om, at Gud lader en person uforva-
rent slå et i borgerligt henseende uskyldigt
menneske ihjel, men at han beslutter sig
for at overgive mennesker både i og uden-
for pagtsfolket til sekundære agenter
(assyrerne og Satan), som har til intention
at forvolde ondt, og som derfor holdes
ansvarlige for deres handlinger. Esajas

fortæller os, at assyrerne på kong Akaz’
tid havde til hensigt at “tilintetgøre og
udrydde mange folk” (10,7) og at de der-
for ville blive straffet for deres ondskab,
men at Gud samtidig brugte det onde,
som assyrerne selv ville, som sin “vredes
kæp” (10,5 jf. 7:18): “Når Herren har
fuldført hele sit værk på Zions bjerg og i
Jerusalem, vil jeg straffe Assyriens konge
for frugten af hans hjertes hovmod og for
hans stolte øjnes pral” (10,12). Samme
dobbelte ansvar finder vi i Abrahams for -
tællingen. Gud forudsiger overfor
Abram, at hans efterkommere skal straf-
fes med fangenskab i fire hundrede år,
men at han efterfølgende vil dømme dem,
han har brugt som redskab til at straffe
israelitterne (1 Mos 15:13-14). Stærkest
af alle steder ser vi måske denne handle-
måde i beskrivelsen af Herrens tjeners
stedfor træ dende lidelse, når det gennem
Esajas hedder, at “det var Herrens vilje at
knuse ham med sygdom,” og “når hans
liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom
og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes
ved ham” (53,10). Hvis vi for en kort be -
mærk ning inddrager Ny Testamentes ud -
lægning af dette udsagn, siger Peter i sin
pinseprædiken om Jesus til jøderne, at
“ham fik I udleveret efter Guds fastlagte
bestemmelse og forudviden, og ved lov -
bryderes hånd naglede I ham til korset og
dræbte ham” (ApG 2,23). Og efter at
Peter og Johannes var blevet løsladt og
forenet med deres kristne brødre og
søstre fortælles det videre, at de alle som
én opløftede deres røst og understregede i
deres bøn, at det, som “Herodes, Pontius
Pilatus, sammen med folkene og Israels
stammer” gjorde mod Jesus, var “at
udføre det, som din hånd og vilje forud
havde bestemt skulle ske” (4,27-28). Også
her finder vi således det dobbelte ansvar.
På den ene side placerer Peter tyde ligvis
ansvaret for Jesu død hos jøderne, når
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han siger om Jesus fra Nazaret, at “ham
fik I udleveret efter Guds fastlagte
bestemmelse og forudviden, og ved lov -
bryderes hånd naglede I ham til korset og
dræbte ham” (2,23). Samtidig var det
efter Guds vilje og i overensstemmelse
med hans forsyn, at det skete.
På baggrund af disse mange tekster,

kan der ikke herske tvivl om, at Gud i én
eller anden forstand og i ét eller andet
omfang er årsag til og har ansvar for det
onde. Det springende punkt er, hvordan
og i hvilket omfang det er tilfældet. Der
argumenteres ofte med, at Guds aktive
eller passive brug af det onde udelukken-
de optræder som retfærdig og varslet straf
for forbrydelser. Det være sig over men-
neskenes ondskab, som f.eks. i vandflo-
den (1 Mos 6-9), som de forbandelser, der
på Moabs sletter blev varslet ville kom -
me, hvis Israel brød pagten (5 Mos 28-
30), som de straffedomme Gud senere i
Israels historie straffede pagtsbruddet
med i form af fremmede hæres altødelæg-
gende felttog mod landet (assyrerne,
egypterne og babylonerne), eller som den
straf Gud også sendte over andre folk på
grund af deres overtrædelser (f.eks. Es
10:12). Gud har altså ikke onde hensigter,
men bruger det onde som retfærdig straf
over ondskaben. Derfor kan man ifølge
denne forståelse heller ikke sige, at Gud er
årsag til eller virker alt ondt. 
Det er også blevet anført, at der i over-

sættelsen af det hebraiske nomen ַער (som
bl.a. i Es 45:7 og Klag 3:38 ligger bag
DO92’s ʻulykke’) må skelnes mellem
ʻondt’ som en smertelig konsekvens (af en
handling, som kan være motiveret enten
af en ond eller en god holdning) og selve
den onde holdning, der fører til denne
smertelige konsekvens. I oversættelsen af
må der følgelig skelnes mellem onde ַער
holdninger og ulykkelige handlinger. Gud
kan straffe moralsk onde handlinger med

ulykker. Sådanne ulykker skyldes imidler-
tid ikke, at Gud er ond, men at han er ret-
færdig. I lyset af de a posteriori, der pege-
des på i begyndelsen af nærværende arti-
kel, må det rigtignok slås fast, at Gud
ikke “virker” det onde i den forstand, at
han bruger “smertelige konsekvenser”
med en ond holdning eller med onde hen-
sigter. Hvis Gud kun er god, så kan han
kun være årsag til og have ansvar for det
onde, fordi han har gode hensigter – her -
under at forkynde retfærdige domme og
eksekvere retfærdige straffe over ondemen -
neskers ondt motiverede handlinger. Men
det er en non sequitur, at Gud dermed
kun er årsag til og har ansvar for straf
over “motiveret ondskab,” mens det ikke
gælder smerte og lidelse, som for en men-
neskelig betragtning er et udtryk for “en
ulykke eller bare noget dårligt” – f.eks.
det uforsætlige drab af en i borgerligt hen -
seende uskyldig person i 2 Mos 21 eller
de retfærdige, som ifølge Es 57 “på grund
af ondskaben” rives bort. Og distink tio -
nen udelukker heller ikke, at Gud kan
have andre gode intentioner med ulykken
end at straffe “motiveret ondskab.” Guds
hensigt med at bruge Josefs brødres moti-
verede ondskab var således eksplicit god:
“I [brødre] udtænkte ondt mod mig, men
Gud vendte det til det gode.” Selvom
udsagnene om Gud som “udgangspunkt”
for ʻulykke’ [תֹוָעָרה] i Klag 3:38 og som
“frembringer” af ʻulykke’ [ַער] i Es 45:7
står i en kontekst, hvor Gud har sendt sin
retfærdige straf over Israels pagtsbrud
(Klag 3) eller sin lige så retfærdige straf
over babylonernes altødelæggende eksile-
ring af folket (Es 45), og altså skal forstås
som de smertelige konsekvenser, hen -
holds vis israelitterne og babylonerne måt -
te bære for deres synd, så må de af flere
grunde også ses som generelle udtryk for
Guds styring af det onde. For det første
fordi der som ovenfor anført er tekster,

 

 

                     
     

                   
    

                

             

                 

                

                       

 

 



der beskriver Gud som årsag til og an -
svar lig for ulykke eller “smertelige konse-
kvenser,” som går ud over den retfærdige
eller i borgerligt henseende uskyldige. For
det andet fordi der er en række andre
tekster, der, som gennemgået foroven, vi -
ser, at Gud detailstyrer verden, uden at der
i disse tekster skelnes mellem “smertelige
konsekvenser,” som er motiveret af onde
og gode holdninger. For det tredje fordi
Guds brug af “smertelige konsekvenser”
også beskrives med andre ord, end ʻulyk-
ke’ [ַער]. Gud lod et drab ske [הִָּנא] (2 Mos
21:13), og Hannas ord om, at “Herren
dræber, og han gør levende,” blev f.eks.
grusom virkelighed for israelitterne på
Hoseas’ tid, da Gud ikke bare dræbte de
israelitter, som havde gjort sig skyldige i
motiveret ondskab, men også deres i bor-
gerligt henseende uskyldige børn: “Efra -
im er slået, hans rødder tørrer ud, han
bærer ikke frugt. Selv om de [efraimitiske
kvinder] føder, dræber jeg [יִַּתֵמְהו] deres
elskede børn” (Hos 9:16). 

6. Opsamling
Så langt kan vi sammenfatte, hvad Gam -
mel Testamente siger om Guds styring af
verden som følger: 

1. Mennesket har frihed til at handle
indenfor rammerne af Guds almagt og
overordnede plan for verden.

2. Mennesket er altid ansvarligt for sine
handlinger, fordi det bruger sin frihed
til at gøre, hvad det selv vil. 

3. Gud detailstyrer verden, ikke bare i
enkelttilfælde, men generelt. Det gæl-
der derfor ikke bare det gode, men
også det onde.

4. Gud står bag det onde på en anden
måde, end han står bag det gode. Gud
har altid gode hensigter, og når Gud
bruger menneskers eller Satans ondt

motiverede ondskab, gør han det der-
for altid med gode hensigter. 

5. Der bruges mange forskellige formule-
ringer om Guds detailstyring af det
onde, men uanset om de er “aktive,”
som når Gud ʻdræber’ eller ʻfrem -
bringer,’ eller om de er “passive,” som
når Gud ʻlader ske,’ må de alle forstås
på baggrund af de førnævnte gode
hensigter.

7. Guds forsyn og menneskets
frihed som paradoks
Udfordringen er naturligvis, at der opstår
flere tilsyneladende modsigelser, hvis alt i
disse punkter skal gælde samtidigt. Hvor -
dan kan mennesket træffe frie valg, hvis
Gud detailstyrer? Og hvordan kan Gud
være god, hvis han også detailstyrer det
onde? I stedet for at søge en opløsning af
disse tilsyneladende modsætninger ved
hjælp af kontradiktionsprincippet, ifølge
hvilket noget ikke under de samme
omstændigheder og på samme tidspunkt
kan have og ikke have den samme egen-
skab, er det bedre at betragte det som et
paradoks. Et paradoks er en for menne -
sket ufattelig tanke, sådan som vi bl.a.
finder den i de kristne dogmer om at Gud
på samme tid er ét væsen men tre perso-
ner, og at Jesus på samme tid er Gud og
menneske. Det er uforståeligt for den
menneskelige forstand, at dette kan lade
sig gøre, men alligevel fastholder vi det
som et udtryk for, hvad Biblen lærer om
Gud. Den bedste beskrivelse af forholdet
mellem Guds almagt og den menneskelige
an svar lighed er derfor også at fastholde,
hvad bibelteksterne paradoksalt nok siger
om Guds almagt og menneskers ansvar,
nemlig at begge følgende udsagn er kom-
patible, dvs. sande og forenelige:

- Gud er absolut suveræn, men
hans suverænitet fungerer aldrig på
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en sådan måde, at menneskets an -
svar lighed bliver suspenderet. 

- Mennesket er moralsk ansvarligt
og stilles derfor med rette til regn -
skab for de valg, det træffer, uden
at denne ansvarlighed på noget
tidspunkt begrænser Guds absolut-
te suve rænitet.

Selvom vi fastholder dette bibelske para-
doks, er der imidlertid stadig ubesvarede
spørgsmål ligesom der – ikke mindst – er
noget mere, som må siges, hvis vi skal
sammenfatte, hvad Gammel Testamente
siger om Guds forsyn og det onde. Para -
dokset siger nemlig intet om, hvorfor og
hvordan Gud detailstyrer. I forhold til det
gode, kan mennesker trygt overlade det
til Gud, men i forhold til onde menne -
skers ondt motiverede ondskab kan det
væ re fortvivlende ingen forklaring at få
på, hvorfor og hvordan Gud bruger det i
sin detailstyring af verden. Men selvom der
intet uddybende svar gives på disse
spørgs mål, så får vi alligevel noget afgø-
rende at vide, som midt i det uforståelige
kan skabe tryghed og tillid. 

7.1. Gud kæmper mod det onde
For det første viser en lang række af de
ovenfor citerede udsagn, at Gud praktise-
rer sin almagt ved at bruge selv det onde
i kampen mod det onde. Alternativet,
nem lig at Gud ikke brugte sin almagt til
at vende det onde til noget godt, ville
være skræmmende, eftersom han enten
ville være en afmægtig Gud, som gerne
vil, men ikke kan gribe ind, eller en al -
mægtig Gud, der kan, men ikke vil gribe
ind. Men Gammel Testamente er entydigt
i sin beskrivelse af Guds absolutte godhed
og almagt. Gammel Testamente er gen-
nemsyret af Guds had til det onde, og
Gud beskrives så almægtig, at selv når
Satan eller onde mennesker begår ondt
motiverede handlinger, så bruger han det

i sin gode masterplan for bekæmpelsen af
det onde. Hvordan han gør det, er som
regel en gåde, og kun i sjældne tilfælde får
vi i Gammel Testamente beskrevet, hvad
hensigten er (som f.eks. i 2 Sam 17:14 og
1 Kong 12:15). Job fik således aldrig svar
på sit spørgsmål til Gud om, hvorfor han
havde ladet onde agenter (Satan, kaldæer-
ne og de såkaldte venner) pine og plage
ham. Hvor paradoksalt det end kan lyde,
så blev trøsten for Job, at han havde lært
Guds almagt at kende på et dybere plan –
“Jeg havde hørt rygter om dig, men nu
har jeg set dig med mine egne øjne”
(42,5) – og at dette kendskab gjorde ham
tryg ved at være i Guds hænder, selvom
han stadig ikke forstod Guds beslutning
om at plage ham: “Nu ved jeg, at du for-
mår alt, intet, du har besluttet, er umuligt
for dig. Hvem er det, der uden kundskab
tilslører det, du har bestemt? Jeg har talt
om noget, jeg ikke forstod, om ting, der
var for underfulde til, at jeg kunne vide
besked” (42,2-3). Eftersom Gud er abso-
lut suveræn, vil han altid stå med, hvad vi
kunne kalde det logiske ansvar for moti-
veret ondskab – han kunne nemlig have
forhindret enhver ond handling, hvis han
ville – mens det moralske ansvar alene lig-
ger hos Djævelen eller onde mennesker.
Gud benytter sig af onde agenter, som gør
det, de selv vil, og som derfor alene bærer
det moralske ansvar for deres onde hand-
linger. Men det, som Gud egentlig vil, og
som afspejler hans oprindelige vilje og
evige væsen, er kun godt – også når han
bruger ondskaben.

7.2. Gud er selv gået ind i lidelsen
For det andet er Gud på det lidende men-
neskes side og er selv gået ind i lidelsen
for, så at sige, at bekæmpe den “indefra.”
Stærkest udtrykt af Esajas, som i sin for-
kyndelse af, hvordan Gud den almægtige
vil frelse Israel ved at knuse Herrens
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Noter:
1. Samme forklaring gælder den relativt lille plads behandlingen af Es 45:7 får i nærværende artikel. 
2. I tillæg til de få nævnte skriftsteder kan en lang række andre beskrivelser af Gud som Deus omnipotens et
immutabilis anføres fra alle den jødiske kanons tre dele. Om Gud som almægtig kan nævnes fra Loven: 5 Mos
6:4; 32:39. Profeterne: 2 Sam 7:22; 1 Kg 8:23; 2 Kg 5:7; Es 44:6,8,24; 45:5-6,14,18,21; 65:17; 66:22.
Skrifterne: Sl 50:10-12;86:8-10;  89:11 (Rahab); 93:3 (strømmene); 104:26 (Livjatan); 115:2-3; 135:6; Job 3:8
(Livjatan); 26:12 (Rahab); 40:15 (Behemot); 40:25 (Livjatan); Ordspr 8:24 (strømmene); Neh 9:6. Fra apokry-
ferne kan desuden nævnes: Visd 11:21; 11:26-12:1; 12:8-18; Sir 42:21-23. Om Gud som evig og uforanderlig
kan nævnes fra Loven: 2 Mos 3:6,14. Profeterne: Es 48:12. Skrifterne: Sl 90:2; 102:26-28.  
3. I tillæg til de få nævnte skriftsteder, kan en lang række andre beskrivelser af Gud som Deus omnisciens et
omnipraesens anføres fra alle den jødiske kanons tre dele. Loven: 1 Mos 3:11; 16:13; 22:14; 5 Mos 29:28.
Profeterne: 1 Sam 2:6; 2 Sam 14:20; 1 Kg 8:39; Es 7:11; 42:9; Ezek 8:12 jf. 9:9; Am 9:2-4; Jon 2:2-3; Skrifterne:
Sl 50:11; 139:7-8; Job 26:6; 37:15-16; Præd 15:11; 1 Krøn 28:9. Fra apokryferne kan desuden nævnes Visd
1:6-10; 11:25; 11:26-12:1; Sir 16:17; 17:15; 19:20; 23:18-20; 39:18-21; 42:18-23.
4. Fra apokryferne kan nævnes Sir 7:36; 9:11-12; 16:1-2; 28:1; 35:22-25; 2 Mak 7:18-19, 31-36.
5. Se også fra Loven: 2 Mos 4:11; 5 Mos 28:2-6,12. Fra Profeterne: Jer 5:24; 10:13-14 jf. 51.16; Zak 10:1. Fra
Skrifterne: Sl 65:10-11; 135:7; 147:8-9. Fra apokryferne kan desuden nævnes Sir 43:1-22.
6. Her kan i tillæg nævnes fra Loven: 1 Mos 6:3; 5 Mos 6:24. Fra Profeterne: Ezek 37:9. Fra Skrifterne: 
Sl 104:27-30; Job 32:8; 33:4; 34:13-15; Præd 12:3,6-7. 

lidende tjener med sygdom og lade ham
bringe sit liv som et skyldoffer. Her viser
Gud ikke bare solidaritet og med-liden-
hed, men lader sin tjener lide og ofre sted-
fortrædende. I Gammel Testamente bliver
det aldrig tindrende klart, at det er Gud
selv, som går stedfortrædende ind i lidel-
sen og døden for at frelse sit folk, men
den kanoniske virkningshistorie viser, at
Jesus identificerede sig med denne Her -
rens tjener, og at han som Guds søn blev
lidelsernes mand (Matt 3:13-17; 12:17-
21). Selvom dette aldrig i Gammel Testa -
mente udtrykkes eksplicit, står noget an -
det klart, nemlig at Guds almagt er af en
sådan karakter, og at Guds masterplan skal
forløbe på en sådan måde, at det onde til
sidst bliver endegyldigt besejret. Og igen
er det hos Esajas, vi finder det stærkest
udtrykt, når det om nyskabelsen hedder:
“Ulven skal bo sammen med lammet,
pan teren ligge sammen med kiddet; kalv
og ungløve græsser sammen, en lille dreng
vogter dem. Koen og bjørnen bliver ven-
ner, deres unger ligger sammen, og løven
æder strå som oksen. Spædbarnet leger
ved slangens hule, det lille barn stikker sin
hånd ind i hugormens hul. Ingen volder
ondt eller ødelæggelse på hele mit hellige
bjerg; for landet er fyldt med kundskab

om Herren, som vandet dækker havets
bund” (Es 11:6-9 jf. 65:25). 

8. Afslutning
Havde de efterladte efter de 26 fiskere bi -
belsk mandat til at skrive på mindeste-
nen: Af Herren er dette sket – og dermed,
at ulykken i al sin uforståelighed var villet
og virket af Gud? Ja. Med de kvalifice-
ringer, som er givet foroven. Den stærke
trøst i Gammel Testamentes lære om Guds
forsyn og det onde er nemlig, at selvom
der sjældent gives konkret svar på, hvor-
for og hvordan Gud bruger det onde i sin
detailstyring af menneskers liv, så er men-
nesket altid og under alle forhold i Guds
almægtige hænder og modtager lykke og
ulykke af Guds hånd. Hvor ondt motive-
ret Satans eller onde menneskers hand-
linger end måtte være, og hvor smertelige
konsekvenserne af sådanne ondt motive-
rede handlinger end måtte blive, så står
intet udenfor Guds almagt og forsyn.
Gud er så suveræn, at han bruger selv det
onde i kampen mod det onde, og ved at
lade sin tjener gå stedfortrædende ind i
lidelsen og døden har han vist, at han
både vil og ultimativt kan sejre over onds-
kaben.

265 Guds forsyn og det onde i Gammel Testamente

Theofilos Supplement vol. 6 nr. 2 2014



Jens Bruun Kofoed 266

Theofilos Supplement vol. 6 nr. 2 2014

7. Fra apokryferne kan desuden anføres Sir 17:2; 33:7-15; 50:22.
8. Samme tanke findes i apokryferne i Sir 10:4-5,8,14-17.
9. Af andre eksempler kan nævnes fra Loven: 5 Mos 11:13-17. Fra Profeterne: 1 Sam 12:17-18; 2 Sam 24:1; 
1 Kg 8:35-36//2 Krøn 6:26-27; 1 Kg 17:1; 2 Kg 3:17; Es 7:18; 10:5-6; 42:24; Am 9:4; Zak 14:1-3,17. 
Fra Skrifterne: Sl 106:40-41; 2 Krøn 7:13-14; 25:16.
10. Her kan i tillæg nævnes følgende eksempler fra Loven: 1 Mos 14:19-20; 2 Mos 4:21 et passim. Fra Profe -
terne: Jos 11:20; 2 Sam 16:10; 2 Sam 17:14; 1 Kong 12:15; Es 46:11; Jer 49:34-49; Jon 1:3-5. Fra Skrifterne:
Sl 105:25; 106:44,46; 
11. Udsagnet “I kappefolden rystes loddet, men afgørelsen kommer altid fra Herren” fra Ordspr 16:33 er skåret
væk med Ockhams ragekniv, eftersom det (meget) strengt taget kan hævdes, at det kun handler om lodkastning.
Det samme gælder udsagnet “Som en bæk er kongens hjerte i Herrens hånd, han leder det hen, hvor han vil”
fra Ordspr 21:1, fordi det lige så strengt taget kun handler om kongen.
12. James A. Swanson, A Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Hebrew. Oak Harbor: Logos
Research Systems, 1997. F. Brown, S. R. Driver & C. A. Briggs, C. A., Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew
and English Lexicon. Oak Harbor: Logos Research Systems, 2000. W. L. Holladay & L. Ko ̈hler, A concise
Hebrew and Aramaic lexicon of the Old Testament. Leiden: Brill, 2000. L. Köhler, W. Baumgartner, M. E. J.
Richardson & J. J. Stamm, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Leiden, Brill, 2000.
13. J. N. Oswalt, “ּןוכ (kûn),” ed. R. L. Harris, G. L. Archer, and B. K. Waltke, Theological Wordbook of the Old
Testament (Chicago: Moody Press, 1999), 964.
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Bibelgesellschaft, 1979), Jer 10:23.
18. J. Lust, E. Eynikel, and K. Hauspie, eds., A Greek-English Lexicon of the Septuagint: Revised Edition
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Temaet Guds godhed og almagt i mødet med det lidende menneske er
et tilbagevendende tema i det, som i luthersk sammenhæng er den pri-
mære kilde til sjælesorg og forkyndelse, nemlig de bibelske skrifter. I
det følgende vælger jeg at afgrænse mig til en kort oversigtsgennem-
gang af nogle hovedtemaer i tre af de poetiske skrifter i GT, Jobs Bog,
Præ dikerens Bog og Salmernes Bog.  Når jeg netop vælger disse tre
skrifter, er det, fordi spændingen mellem Guds almagt og det lidende
menneske her er særlig udtalt.  Derefter vil jeg give et lille vue over,
hvordan Guds almagt og forsyn i mødet med lidelse og død har præ-
get den danske salmebog (DDS). Jeg kunne have inddraget teologisk
litteratur, opbyggelig litteratur og også andre sangtraditioner i Dan -
mark og Skandinavien end DDS. Men min vurdering er, at DDS på en
ret unik måde illustrerer, hvordan forsynet er blevet forstået og formu-
leret i de fem århundreder, hvor der har været en luthersk kirke i Dan -
mark. Endelig giver jeg et personligt bud på, hvordan vi kan gen erobre
forsynslæren som en del af forkyndelse og sjælesorg ved den kirkelige
handling, som mere end noget andet sted aktualiserer emnet, nemlig
prædikenen ved bisættelsen/begravelsen.
Artiklen berører derfor både eksegese, bibelsk teologi, dogmehistorie,

hymnologi og homiletik. Men vinklen er praktisk teologi og den ud -
fordring, som homiletikken altid står over for, at være fortrolig med
den bibelske verden og tilhørerens verden og formidle en bro derimellem.

Nøgleord: Forsyn, almagt, Den danske Salmebog (DDS), teodice, bi -
s æt t el se/begravelse

1. Indledning og afgrænsning

Guds forsyn er både som ord og
sag gledet i baggrunden i forkyn-
delse og sjælesorg i dansk teologi

i de sidste årtier. Det kan ske i et direkte
op gør med Guds forsyn og almagtsstyre,
som det sker i dele af den postmoderne
teologi1. Eller det kan ske, under inspira-
tion fra dele af de protestantiske kirker i
USA, at man lærer en Open Theism, hvor

Gud ikke på forhånd kender fremtiden i
detaljer og derfor ikke styrer alt, hvad der
sker.2 Men også i traditionelle lutherske
kredse og i det personlige fromhedsliv er
der klare tendenser til, at temaet ”Guds
forsyn” glider i baggrunden til fordel for
en mere antropocentrisk teologi og for-
kyndelse. Måske ikke, når temaet er Guds
omsorg og hjælp i livet, men mere tyde-
ligt, når emnet er Guds almagt og styre



gennem lidelse og død. Den danske teolo-
giske debat i kølvandet på tragedien på
Ut øya har afsløret både usikkerhed og
uenig hed om forståelsen af forsynet. Jeg
inddrager dele af denne de bat i min arti-
kel. 
Temaet Guds godhed og almagt i mø -

det med det lidende menneske er et tilba-
gevendende tema i det, som i luthersk
sam menhæng er den primære kilde til
sjælesorg og forkyndelse, nemlig de bi -
belske skrifter. I det følgende vælger jeg at
afgrænse mig til en kort oversigtsgennem-
gang af nogle hovedtemaer i tre af de poe-
tiske skrifter i GT: Jobs Bog, Prædikerens
Bog og Salmernes Bog. Når jeg netop væl-
ger disse tre skrifter, er det, fordi spæn-
dingen mellem Guds almagt og det liden-
de menneske her er særligt udtalt.3 Der -
efter vil jeg give et lille vue over, hvordan
Guds almagt og forsyn, i mødet med li -
del se og død, har præget Den Danske
Salmebog (DDS)4. Jeg kunne have inddra-
get teologisk litteratur, opbyggelig littera-
tur og også andre sangtraditioner i Dan -
mark og Skandinavien end DDS. Men
min vurdering er, at DDS på en ret unik
måde illu strerer, hvordan forsynet er ble-
vet for stået og formuleret i de fem år -
hundreder, hvor der har været en luthersk
kirke i Danmark. Endelig giver jeg et per-
sonligt bud på, hvordan vi kan generobre
forsynslæren som en del af forkyndelse og
sjælesorg ved den kirkelige handling, som
mere end noget andet sted aktualiserer
emnet, nemlig prædikenen ved bisættel-
sen/begravelsen. 
Artiklen berører derfor både eksegese,

bibelsk teologi, dogmehistorie, hymnolo-
gi og homiletik. Men vinklen er praktisk
teologi og den udfordring, som homile-
tikken altid står over for; at være fortrolig
med den bibelske verden og tilhørerens
verden og formidle en bro derimellem5.

2. Guds forsyn – en præsenta-
tion af min position i forhold til
andre i den aktuelle danske
debat
Guds forsyn forstår jeg som en del af
Guds opretholdende gerning og styre,
vilje og virken med i det, der sker i synde-
faldets verden og som noget, der om -
spænder hele universet og alle skabninger.
Ikke en spurv falder til jorden uden Gud.
Men det gælder i særlig grad mennesket
som individ og det menneskelige fælles -
skab (ApG 17:26), og det gælder i unik
forstand det gamle og det nytestamentlige
gudsfolk, hvor Guds indgreb og styre i
historien er ledsaget af profeters og apost-
les åbenbaringsord (Amos 3:1-6), og hvor
Paulus kan formulere det så dristigt, at alt
virker sammen til gode for dem, som els-
ker Gud (Rom 8:28). Forsynstanken be -
ty der med andre ord, at der ikke sker
noget, som er tilfældigt eller bestemt af en
anonym skæbne. Alt er bestemt af Guds
forudviden, styre og virke. I en svensk for -
klaring til Luthers lille katekismus siges
det på følgende måde: 

Hvad bør vi tænke om de ulykker,
som rammer mennesker her i verden?
Svar: De ulykker, som træffer men-
nesker, bør vi aldrig anse for at væ -
re tilfældige eller en blind, ubevæ-
gelig skæbnes værk, men er sendt
(tilskikket) af Gud for syndens skyld
for at straffe, værne og vække de
ugudelige og prøve de gudfrygtige
og styrke deres håb, kærlighed og
tiltro til Gud.6

Min tese i det følgende er, at forkyndelse
og sjælesorg skal fastholde en række para -
dokser: 1) Guds almagt, alvirksomhed og
styre af alle ting, 2) Det onde er ondt og
meningsløst og det ondes rod kan aldrig
tilskrives Gud, 3) Guds styre inkorporerer alt
i sin skjulte plan og vilje, og omfatter selv
lidelse, ulykker, modgang og ondskab. 
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Dermed har jeg afgrænset mig fra den
postmoderne afvisning af Guds forsyn og
almagt, som den blandt andet kommer til
udtryk i Lars Sandbecks bog: De gudsfor-
ladtes gud. Jeg har ligeledes afgrænset mig
fra den tankegang, at Guds almagt bety-
der, at han er årsag til det onde på samme
måde som han er årsag til det gode. Den -
ne tanke findes i forskellige udgaver: I en
hypercalvinistisk tradition,7 i den ”jahvis-
tiske” teologi, som ifølge visse religions-
historiske læsninger danner baggrund for
dele af Mosebøgernes gudsbillede,8 i en
islamisk tradition9 og i den oldkirkelige
manikæisme.
Også blandt dem, der fastholder en tra-

ditionel luthersk forståelse af Guds al -
magt og det onde, er der forskellige posi-
tioner og betoninger. Jørgen Sejergaard10

formulerer sig på den måde, at Gud er al -
mægtig, men har givet naturen, menne          -
 ske ne og ånderne et vist frirum, hvor de
kan virke efter eget forgodtbefindende,
uden at han på forhånd har besluttet,
hvad vi skal gøre. Ganske vist taler den
danske oversættelse af en række bibelske
salmer om, at Gud styrer alt, men det er
en fejloversættelse af det hebraiske ver-
bum ּכּוּן
Leif Andersens11 teologiske baggrund

for forsynslæren er en spænding mellem
Guds eneherredømme og verden som
kamp plads mellem Gud og Satan. I GTs
skrifter er Guds eneherredømme betonet,
mens NT tildeler Satan en mere selvstæn-
dig rolle og dermed betoner det dualistis-
ke. Dog således, at i den troendes liv og
menighedens liv vil Guds eneherredømme
og forsyn slå igennem på den måde, at
selv modgang og lidelse vil tjene Guds
evi ge plan. Hele Bibelen er skrevet med
denne dynamiske spænding mellem Guds
eneherredømme og Satan som denne ver-
dens fyrste. Gud har fravalgt den absolut-
te almagt. Hans almagt er en kæmpende

almagt.12

Til forskel fra Jørgen Sejergaard mener
jeg ikke, man kan tale om et frirum, som
ikke er undergivet Guds herredømme, og
til forskel fra Leif Andersen mener jeg
ikke, at spændingen mellem Guds eneher-
redømme og Satans relative herredømme
er en spænding mellem GT og NT. Men
sammen med Sejergaard og Andersen er
det også vigtigt for mig at fastholde den
anden side af paradokset og spændingen i
det bibelske gudsbillede, nemlig at Gud
ikke er ond, har det moralske ansvar for
det onde eller er den ultimative årsag til
det onde13.
Der er forskellige måder på at formu-

lere spændingen i dette paradoks. Peter
Ol sen  siger det på den måde, at Gud har
det logiske ansvar for det onde, men men-
nesket og Djævelen har det moralske an -
svar. Jens Bruun-Kofoed understreger
sam me sag med følgende ord: 

Tanken om, at Gud også beslutter
det onde vil stadig være uudholde-
lig, hvis han stod bag det onde på
samme måde, som han står bag det
gode. Men det gør han netop ikke.
Her er det helt afgørende at fasthol-
de andre udsagn om at Gud kun er
god og derfor intet moralsk ansvar
har for det onde, og at Gud, når han
beslutter sig for at overgive men-
nesker i onde agenters vold, ikke
gør det af hjertet, men som sin
fremmede gerning.15

Tor Johan S. Grevbo knytter også til ved
Luthers sondring (i skriftet om den træl-
bundne vilje) mellem den skjulte og åben-
bare Gud ved at bruge Luthers udtryk om
Guds masker. 

Å betragte Djevelen som Guds fjen-
de, krever ingen særlig dyb teologi
og fromhed. (..) Å se ham som en
maske og redskap for noe Gud vil
ha udført i verden, er en langt mer
krevende tanke.16

Børge Haahr Andersen 270

Theofilos Supplement vol. 6 nr. 2 2014



Men ifølge Grevbo ligger der et stort
og rigt sjælesørgerisk potentiale i Luthers
sjælesørgeriske tilrettelæggelse af de spæn -
dings fyldte modsætninger i Gud. 

3. Guds forsyn og det onde i de
poetiske skrifter i GT
I det følgende afgrænser jeg mig til tre
GT-skrifter som kilde og inspiration for
for kyndelse og sjælesorg i mødet med det
lidende menneske. Det skyldes, at her kom -
mer på tre forskellige måder spændingen
mellem Guds almagt og det lidende men-
neske klart til udtryk. Jobs Bog, Præ di ke -
rens Bog og Salmernes Bog er meget fors-
kellige. Men de er fælles om at rumme
spæn dingen mellem det teocentriske (Guds
ord og gerninger) og det antropocentriske
(den menneskelige respons på og reflek-
sion over Guds gerninger). 

a) Jobs Bog
I de indledende to kapitler af Jobs Bog er
der samlet en række væsentlige temaer,
som berører vores emne. Skriftet introdu-
cerer de to centrale aktører i den usynlige
verden, Gud og Satan. Satans magt og
virk somhed er underordnet Guds magt og
herredømme. Det er Gud, der tillader Sa -
tan at ramme Job med lidelser og mod-
gang, men også Gud, der sætter grænser
og siger ”hertil og ikke længere”.17 Job og
hans venner bliver på intet tidspunkt ind-
viet i den guddommelige diskussion mel-
lem Gud og Satan. Da ulykkerne vælter
ned over Job, er de jordiske faktorer
blandt andet morderiske sabæere, natur-
katastrofer m.v. Jobs reaktion i mødet
med sit tab og sygdom er tankevækkende.
Han forholder sig ensidigt til Gud i mødet
med lidelser, ondskab og sygdom. Det er
Herren, som både giver og tager. Han mod -
tager såvel godt som ondt af Guds hånd
(Job 1:21 og 2:10).18 Dermed betones
Guds eneherredømme og styre af alle ting.

Hvis Jobs Bog var sluttet her, ville Job
optræde som en god muslim, der bøjer sig
for Allahs vilje i underkastelse og tilbedel-
se. Nu indfører Jobs Bog en lang række
dialoger, hvor Jobs venner kommer med
enkle årsagsforklaringer på Jobs mod-
gang, og hvor Job selv tager livtag med det
store spørgsmål om, hvordan han, som
ikke har grove eller hemmelige synder på
samvittigheden, må rammes af disse lidel-
ser. Gennem kamp og krise når Job til det
resultat, at der ikke er nogen, der har ret
i forhold til sin Skaber, og at der ikke er
noget menneske, der har indsigt og for -
stand til at forstå og forklare Guds suve-
ræne handlemåde. Jobs Bog indeholder
også håbet om og troen på en løser, der
skal frikøbe og redde ham, og den slutter
med en genoprettelse og jordisk velsignel-
se efter de onde dage.
Hermed ender Jobs Bog med et guds-

billede, der rummer en række paradokser.
Jobs forudsætning og udgangspunkt er, at
Gud er god og vil ham det godt. Det er
baggrunden for hans klage og anklagende
spørgsmål. Samtidig er Gud den suveræne
hersker over naturen og skaberværket,
bå de i dets vælde og herlighed, men også
i dets grusomhed og ødelæggende magt
(F.eks. Job 39:30). Gud er også den, der
styrer og leder menneskets historie. Selv
voldsmænd er på en skjult og gådefuld
måde redskaber for hans styre og tilskik-
kelser i Jobs liv. Vender vi os til den antro-
pocentriske vinkel, altså hvordan Job er -
farer og tolker det, som sker, så siger han,
at selv om lidelser og modgang er sendt af
Gud, så fatter han ikke Guds handlemå-
de, og han oplever den uretfærdig. Men i
lyset af mødet med Guds tale erkender
Job til sidst, at et menneske er for ringe og
for uvidende til at gøre sig klog på Guds
handlemåde, og i det lys er Jobs konklu-
sion, at ingen med rette kan anklage Gud
(Job 40:3-5 og 42:1-5). Endelig er der i
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Jobs Bog et skarpt opgør med vennernes
hjemmelavede forklaringer på, hvorfor
Job måtte lide (Herren sagde: …I har ikke
talt sandt om mig, sådan som min tjener
Job har gjort det (42:7)). En enkel årsags-
forklaring på, hvorfor nogle mennesker
må lide, afvises dermed meget markant.
I de lidelser, som overvældede Job, var

Gud, Satan, onde mennesker og naturka-
tastofer på én og samme tid subjekt. At en
ulykke eller ugerning på én og samme tid
kan have Gud og Satan som subjekt, og
at Gud i sin suverænitet ikke blot bruger
menneskelig godhed men også menneske-
lig ondskab i sin vilje og virke, er en gåde
og et paradoks, som vi aldrig kan trænge
til bunds i.19 Men det, som er vigtigt for
forkyndelsen og sjælesorgen, er den ud -
ford ring, der ligger i Jobs eksempel, at han
tog sin ulykke af Guds hånd. Mister vi
dette udgangspunkt, mister vi noget væ -
sentligt.20

b) Prædikerens Bog
I Prædikerens Bog profileres sondringen
mellem det teocentriske og antropocent-
riske. Mens gudstalerne i Jobs Bog især
fokuserer på Gud Herren som den, hvis
almagt og suveræne styre udmøntes gen-
nem skaberværket og naturen, så funde-
rer Prædikeren over det, der sker i men-
neskehedens liv og historie, sådan som
det tager sig ud fra den analyserende iagt-
tagers vinkel, under solen. Han er ikke i
stand til at finde en rød tråd eller en me -
ning i det, som sker. Tværtimod er hans
konklusion igen og igen, at alt er tomhed,
meningsløshed. Samtidig er han prædike-
ren, forkynderen. Han forudsætter, at Gud
er der, at han styrer og virker med i alt
det, som sker, og at han tildeler det enkel-
te menneske den livsbane og den portion
af medgang og modgang, som tjener hans
plan. Paradokset profileres: ”Ligesom du
ingen viden har om vindens vej eller om

fosteret i den svangres liv, sådan har du
heller ingen viden om Guds gerning, han
som gør alting” (Præd 11:5). Gud ”har
gjort alting godt og rigtigt i rette tid”, men
mennesket er ikke i stand til ”at finde ud
af noget som helst af, hvad Gud gør”
(Præd 3:11). Mennesket oplever dets til-
værelse som en blanding af tider med
godt og tider med ondt, sådan som det
siges i det kendte afsnit i Præd 3. Pointen
er at sige, at alt har sin af Gud fastsatte
tid. Det, som hænder i et menneskeliv, ser
tilfældigt og meningsløst ud. Fra den men -
neskelige vinkel er der ikke nogen rød
tråd. Men alt er virket, styret og tilmålt af
Gud, og vores tider er i Guds hånd (jf. Sl
31:16). Det markante for Prædikerens Bog
er, at begge dele siges samtidigt og beto-
net: Gud er den, som virker alt og styrer
alt. Men mennesket forstår ikke Guds
virke. Det tager sig ud som tomhed og til-
fældighed. Her er et vigtigt materiale for
forkyndelse og sjælesorg. 

c) Salmernes Bog
De bibelske salmer forudsætter og ud tryk -
ker som et tilbagevendende tema, at Gud
er den almægtige skaber og alhersker. Han
leder naturens gang fra det mindste til det
største. Han er historiens herre. Som sol
og vind er hans redskaber og tjenere, er
folkeslagenes herskere og magthavere
redskaber i hans hånd, hvorigennem han
fuldbyrder sin dom og sin frelse. Dette
kom mer til udtryk først og fremmest i
hans ledelse af pagtsfolket, men også i
forhold til folkeslagene og naturen. 
Naturens kredsløb og årstidernes veks-

len mellem sommer og vinter, tørtid og
regntid er ikke blot et selvkørende kreds-
løb, der er årsag til frugtbarhed og vækst.
Det er Gud, som lader solen stå op (Salme
19:2-7), det er ham, som giver regn og
frugtbarhed til afgrøder og dyr. ”Du kro-
ner året med gode gaver” (65:10-14). Nu
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er naturen i syndefaldets verden en sam-
mensat og tvetydig størrelse. Naturen kan
være grusom, livstruende og kan være gold
ørken, destruktivt uvejr eller kan som ved
syndfloden være livstruende og ødelæg-
gende for skaberværket og mennesket.
Set nedenfra, sådan som det sker i Prædi -
kerens Bog, er naturen og historien en
række af tilsyneladende tomme og tilfæl-
dige gentagelser, som ikke har nogen
mening og rød tråd. I Salmerne er syns-
vinklen mere at hylde Gud som skaber og
herre over alle ting. Her siges med klare
ord, at Gud både er kilde til liv og død
(104:29-30), til frugtbarhed såvel som
tørke, til skaberværkets storhed og skøn-
hed (Salme 8) såvel som junglelovens gru-
somhed (104:21). Naturen vidner om
Guds godhed, gavmildhed og omsorg, men
åbenbarer også en anden side ved Guds
væsen, at han er dommeren (75:8). Det er
han over pagtsfolket såvel som over alle
folkeslag (82:8).
Allerede her kommer et nærliggende

spørgsmål. Åbenbaringen af Guds stor-
hed og Guds gerninger gennem naturen
har et tvetydigt element over sig. Det
åben  barer, at Gud er god og gavmild og
vil os det godt. Men åbenbarer naturen
ikke også, at Gud kan være grusom og til-
fældig og lunefuld? Nej, den slutning dra-
ges aldrig. Det skyldes, at åbenbaringen
af Gud i naturen kobles sammen med
åbenbaringen af Gud i ord og handling
gennem pagtshistorien. Solen og himlen
fortæller om Guds herlighed, men det gør
Herrens lov og Herrens ord også (19:8ff).
Guds ord er rent og fuldkomment og
giver et entydigt billede af, at Gud er god
og retfærdig. Naturens vidnesbyrd om
Gud er ikke i sig selv entydigt. Vi har brug
for åbenbaringen gennem Guds ord og
gerninger i pagthistorien for at nå frem
til, at naturens gavmildhed udtrykker
Guds godhed, mens naturens grusomhed

udtrykker den dom og forbandelse, Gud
har ladet ramme verden pga. menneskets
skyld over for dets skaber. 
En række salmer betoner det universelle

ved Guds kongedømme. Han er ikke blot
en lokal stammegud, men universets
konge, Israels hyrde og alle folkeslagenes
konge og hersker (Sl 136). Han er hele
jordens og alle folkeslags konge (Sl 47:8-
9), sådan som det også betones i en række
kongesalmer (Sl 96-100). Et andet motiv,
som nævnes igen og igen, er, at Guds kon-
gedømme hele tiden eksisterer i kamp
mod Guds fjender. Disse fjender kan være
af mange slags. Det er jordens konger og
hedningefolkene (Sl 2:1ff). Det er gudløse
tåber og afgudsdyrkere (Sl 14, Sl 115).
Når Gud skuer ned fra Himlen med sit
altseende blik, så er der ingen retfærdig.
Så er selv pagtsfolket troløst og fjendtligt
indstillet mod dets skaber (Sl 14:3). Alle
mennesker, også pagtsfolket, har brug for
Guds tilgivelse, og dets håb er, at Gud
gennem pagtens ord og løfte vil formidle
denne tilgivelse og forsoning (Sl 32, Sl 51,
Sl 103). 
Fjenderne håner den, der lever i pag-

tens gudsforhold og tilbeder Herren som
konge. Deres angreb mod Guds folk og
Guds Salvede er et angreb mod Guds
kongedømme. Her rammer vi lige ind
para dokset og gåden ved Guds virke. På
den ene side beskrives Gud som den
almægtige konge, som kan og vil ned-
kæmpe alle sine fjender. På den anden
side gør Gud det ikke her og nu, men
pagtsfolket erfarer, at fjenderne plager
dem og trænger dem fra alle sider. Fjen -
derne kan være onde mennesker. Det kan
også være sygdom, ulykker, død. Gud er
den, som kan overvinde alle fjender og vil
gøre det i sin time. Ind imellem griber han
ind her og nu med en konkret bønhørelse
i forhold til konkret nød og konkrete
fjender. Andre gange må salmisten vente
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på Gud. Han bliver ved med at råbe og
bede om hjælp. Han kan udtrykke fru s t -
ration, vrede og tvivl over, at Gud ikke
hører, og at tidspunktet for Guds indgreb
trækker ud. (Sl 28:1: ”Vær ikke døv for
mig, vær ikke tavs imod mig”, Sl 44:24:
”Hvorfor sover du, Herre?”) I visse sal-
mer er grundtonen klage og smerte, i
andre er det håbet og i den tredje gruppe
skifter tonen fra klage til lovsang. Der
trækkes igen og igen på erfaringer fra
pagtshistorien. Gud greb ind i fortiden med
suveræn hjælp, når folket råbte. Folket
erfarede Guds vrede og dom, når de brød
pagten. Men som Gud greb ind med dom
og nåde i fortiden, vil han gøre det igen
(Sl 78 og 79).
Set fra den menneskelige erfarings vin-

kel er det en gåde, at Gud venter med sit
indgreb. Der gives ingen forklaring på det.
Forklaringen er ikke, at Gud Herren nok
er mægtig, men ikke Almægtig. Om så
alle jordens folkeslag rotter sig sammen
mod Gud og Guds Salvede konge, så er
det latterligt at forestille sig, at mennesker
kan støde den Almægtige Gud fra tronen
(Sl 2), eller at mennesker kan tilkæmpe
sig selvstændige områder af tilværelsen,
som er unddraget Guds herredømme. I
det enkelte menneskes liv er og forbliver
det en gåde, at Gud er alherskeren, og
sam tidig at han ikke her og nu kommer
pagtsfolket til undsætning i dets nød. Det
er også en gåde, at Gud er hele jordens
konge (Sl 47:8), men at det udvalgte folk
har meget beskeden størrelse i forhold til
de politiske stormagter. I Salmernes Bog
er Guds universelle kongedømme gen-
stand for tro og tilbedelse og hyldest, men
det er ikke umiddelbart tilgængeligt for
den menneskelige erfaring.

d) Sammenfatning og perspektivering –
nogle vigtige temaer for sjælesorg og
forkyndelse
NT kender til samme spænding som den,
jeg her har skitseret i Salmernes Bog. Men
i den nye pagt er fjenden ikke primært
jor diske fjender. Det kan være jordiske
fjen der, som når menigheden (Ap G 4:25-
28) siger, at det verdensomspændende op -
rør mod Herren og hans Salvede, som Sl
2 taler om, er identisk med, hvad
Herodes, Pilatus, folkene og Israels stam-
mer gjorde ved at korsfæste Jesus og
udførte ”det, som din hånd og vilje forud
havde bestemt skulle ske”. Ef 6,11 taler
om det kristne liv som en åndelig krigsfø-
relse, hvor kampen ikke er mod menne -
sker, men mod Djævelen og hans hånd-
langere i den usynlige verden. Forskellen
på GT og NT er, at i GT er fjenderne pri-
mært jordiske, i NT er de primært ånde-
lige fjender. Men hvad enten fjenderne er
jordiske eller åndelige, består det samme
paradoks. Kristus er den, der har al magt
både i den synlige og i den usynlige ver-
den. Samtidig kaldes Satan denne verdens
fyrste, og han hærger verden med død,
ødelæggelse og vold. Hvorfor Kristus som
den Almægtige ikke her og nu nedkæm-
per alle fjender, jordiske og overjordiske,
gives der ikke en udtømmende forklaring
på. Også det NT-lige gudsfolk kender til
klagen og til at spørge: ”Hvor længe
endnu, Herre?” (Åb 6:10).
Det stærke teocentriske træk i de poe-

tiske skrifter er en del af den skriftbegrun-
delse og skriftmateriale, som har spillet en
stor rolle i formidlingen af temaet Guds
forsyn i den lutherske tradition. Gud Her -
ren styrer alt det, som sker, virker med i
alle ting og fører det enkelte menneske og
folket mod sit mål som den gode hyrde,
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han er (Sl 23). Gud er den faste borg og et
tilflugtssted midt i den kæde af medgang
og modgang, af lykke og ulykke, som et
menneskeliv er (Sl 31:2ff). Der sker ikke
noget, som er unddraget hans plan og vil -
je. Der er håb i livets mest håbløse situa -
tioner, fordi Gud er der, og fordi Gud er
Alherskeren. Uanset hvilken situation vi
lander i, glemmer Gud ikke de hjælpelø-
ses skrig (Sl 9:13) og svigter ikke den
bedende. Her og nu kan det godt være, at
fjenderne håner og triumferer, men Gud
redder den svage på ulykkens dag og luk-
ker munden på al hån og spot (Sl 41). Selv
når lidelse og død rammer et menneske,
er det Guds virke og vilje. Han, som giver
livet, er også den, der tager det tilbage (Sl
90:3; Sl 104:29). Medgang og modgang
udtrykker Guds skjulte dom og nåde mod
en skyldig menneskehed (Sl 90).
Samtidig er der et stærkt antropocent-

risk træk, hvor der sættes ord på de men-
neskelige erfaringer, tvivl, smerte, utålmo-
dighed, lidelser, forfølgelser, alderdom, død
og tab og følelse af gudsforladthed. Som
Job og Prædikeren ikke forstår Gud, for -
står salmisten ikke Guds styre. Gud har
magten, men tøver med sit indgreb, og
det føder spørgsmålet: ”Hvor længe end -
nu?” Gud har lovet at velsigne med jor-
disk og timelig velsignelse til den, der hol-
der sig til pagten, men salmisten oplever,
at det er den gudløse, der opnår frem-
gang, velstand og velsignelse (Sl 73). De
hånlige kritiske spørgsmål, som pagtsfol-
ket får fra hedninger, møder han indimel-
lem fra sit eget sind, fordi Guds indgreb
udebliver (Sl 42).
En markant forskel på Bibelen og Ko -

ranen er, at mens begge religioner betoner
det teocentriske i gudsbilledet, at Gud er
eneherskeren, så er det antropocentriske
træk stort set fraværende i Koranen. I
Islam skal mennesket bøje sig og under-
kaste sig Allah i bøn og tilbedelse, også

når man ikke forstår Allahs vilje og vej. I
den jødiske og ikke mindst i den kristne
tradition får erfaringen af tvivl, protest,
smerte og lidelse på en helt anden måde
selvstændig spalteplads i de normative
skrifter og dermed i forkyndelse og sjæle-
sorg.21

4. Guds forsyn og styre – en
række iagttagelser og udviklings-
træk fra Den Danske Salmebog
Hvor stærk en impuls de tre poetiske
skrifter i GT har haft i den lutherske kir-
kes forkyndelse og gudstjenestetradition i
Danmark, tydeliggøres i DDS. Mange
dans ke salmer er gendigtninger af bibel -
ske salmer med et nytestamentligt per-
spektiv og en anvendelse ind i salmedigte-
rens livshistorie og samtidshistorie22.
DDS er inspireret af hele kirkens historie
og reflekterer ikke mindst den lutherske
kirkes historie fra reformation, ortodoksi,
pie tisme, vækkelse og til moderne tid.
Den er inddelt, sådan at efter nogle få lov-
sange kommer en række salmer knyttet til
første trosartikel og med overskriften:
Skabelsen og forsynet. Men temaet Guds
forsyn findes på tværs af hele DDS. Jeg
vælger i det kommende at fokusere på en
række kendte og repræsentative salme-
digtere fra den lutherske kirkes historie.
Èn af de ældste salmer23 i DDS er 435:

Aleneste Gud i Himmerig. Her siges det:
”Du alle ting har i vold og magt,/ det alt
må frem, som er din agt/ thi frygte vi
ingen fare.” Dermed er et tema slået an,
som kom til at spille en stor rolle i den
lutherske kirkes salmetradition.

a) Luther og ortodoksien
Der var intense diskussioner om det teo-
logiske indhold i forståelsen af Guds al -
magt, styre og forsyn på reformationsti-
den og i ortodoksien. Luthers skrift om
den trælbundne vilje fra 1525 og forståel-
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sen heraf stod centralt i denne debat. I
salmedigtningen finder man nogle af disse
teologiske emner anvendt og appliceret i
en meget enkel form, og det tydeliggør på
mange måder de sjælesørgeriske konse-
kvenser af de teologiske positioner.
Det er naturligt at starte med de dans-

ke oversættelser af Luthers (1483-1546)
salmer. Mange af disse er gendigtninger af
bibelske salmer, aktualiseret ind i refor-
matorens og den kæmpende kirkes liv.
Det gælder 336: Vor Gud han er så fast en
borg, 338: Var Gud ej med os denne
stund, 496: Af dybdens nød o Gud til dig.
Den røde tråd i disse salmer er en stærk
tiltro til Guds hjælp i nød og fare. Guds
folk har mange fjender. Den egentlige fjen -
 de er Satan, men denne har sine jordiske
håndlangere i pavekirken og de politiske
magthavere, der vil udslette reformatio-
nen med vold. Gud formår at bevare os,
selv om det måske vil lykkes fjenderne at
tage vores liv, gods, ære, barn og viv.
Fjenden kan rase, men et suverænt ord fra
Guds mund kan fælde ham. Disse salmer
forudsætter og udtrykker Guds Almagt og
forsyn. Gud er den, som bevarer mig gen-
nem nød og fare. Jeg lever, til Herren mig
kalder (543:1). Sammenlagt profilerer dis -
se salmer paradokset: Den ydre virkelig-
hed er, at reformationen trues af fjender
og deres militære magt. Samtidig er den
usynlige virkelighed, at hvis Luther og de
lutherske kristne bliver dræbt, er det Her -
ren, der kalder dem hjem. Luthers salmer
om dette emne illustrerer, hvordan teolo-
giske emner altid havde en eksistentiel
dimension hos Luther.
H. C. Sthen (1544-1610) betoner, at

dø den er Guds tilskikkelse. 489:2: når
Gud det skikker, og det sker, at jeg til ham
skal fare. Lidelser og modganger ikke
blot tilfældige hændelser, men er det kors,
Gud har lagt på menneskelivet. 499:3:
”Mit kors har jeg og draget/ med stor

besværlighed,/ som Gud det har behaget,
hvad gavnligt er, han ved.” 679:4: ”Du
agter på,/ om dine små/ det ilde eller vel
skal gå.” Derfor har vi brug for at bede
som i alle fem strofer af 736: ”Gud give
os lykke og gode råd/ din nådes lys os til-
sende.” Eller 738:8: ”Min velfærd, ære,
sjæl og liv/ jeg troskab vil dig befale.” Det
er jo lettest at tro på Guds forsyn, når
man erfarer beskyttelse mod farer. Men
selv når Gud i sit forsyn leder gennem
lidelser, modgang og død, så har Gud en
positiv og god hensigt med det. 
Samme tone findes hos Paul Gerhard

(1607-1676). Han skrev i trediveårskri-
gens tid i det hårdt trængte Berlin i en
meget ulykkelig periode af Nordeuropas
historie,  hvor hans egen familie har gen-
nemlevet store tab. Midt i det hele ud -
trykker han en ukuelig tiltro til, at alt,
hvad der sker ham, er tilmålt og sendt af
Gud med en positiv hensigt. I Befal du
dine veje (36) skriver han, ”og hvad du
har for øje,/ det sker, o stærke Gud,/ og
alting sig må føje,/ dit råd at føre ud”
(strofe 3). I strofe efter strofe opmuntrer
Gerhard til at have tillid til, at Gud råder
over alle ting. Midt i hjertesorgen må
Guds børn have tro på, at Gud ved bedst,
han ved altid råd og han vender alt til det
bedste. Dette siges tilspidset i 37:1: ”han
synes streng, men er det ej, hans straf er
selv en nåde.” V 3: ”Alt, hvad han gør,
det ret er gjort og må til lykke føre, selv
når han lukker glædens port og åbner sor-
gens døre.” Der er et stærkt teocentrisk
præg over hans salmer. Han lægger ikke
skjul på, at livets vilkår er modgang og
trængsler, men udtrykker en stærk tro på,
at alt, hvad Gud sender, er en del af hans
omsorg. Gennem modgang og lidelse
modnes Åndens frugter. 38,6: ”at, som du
vil, så vendes/ al nød, hver kamp og sag,/
så alle dine veje/, hvor sært de slynge sig,/
dog fra hver afgrund dreje/ og gå til
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Himmerig.” Det er Gud, som tilmåler den
enkelte det mål af glæde og sorg, som er
bedst for den enkelte (667:3): ”Sorg og
glæde mig tilmåler/ han, som ved/ god
besked/ om, hvad bedst jeg tåler.” 
I Th. Kingos (1634-1703) kendte sal -

me, Sorrig og glæde (46) om livets skiften-
de vilkår er hans konklusion: ”Lad da
min lod og min lykke kun falde, hvordan
min Gud og min Herre han vil.” Kingo
bru ger blandt andet billedet af mennes-
kets livsvilkår som et sødt og bittert bæ -
ger, et menneske må drikke. Det er her
underforstået, at det er Gud, der fylder
bægeret: 644:4: ”Så er sorg til glæde læn-
ket/ så er drikken mig iskænket/ besk og
sød i livets skål, sådan er mit levneds
mål.” For den, som har det rette perspek-
tiv, er bægeret fyldt med Guds nåde og
gavmildhed. 743: 2: ”hver morgen i min
skål,/ en nåde uden mål/ til mig nedfly-
der.” Og v 7: ”Du bedst min trav og
trang,/ o Herre, kender,/ tilmed er lykkens
gang/ i dine hænder.” Livet kan være nok
så brydsomt, men vi må komme til Gud
med alt, selv vores sorg. 745:4: ”men
mine suk du ej forsmår,/ og gråden, som i
øjne står.” 
Den fælles tendens i den nye reforma-

tionskirkes salmetradition er en stærk
profilering af det teocentriske. Det skrø-
belige, kæmpende og lidende menneske
må hvile i Guds almagt, Guds skjulte vej
og Guds styre af alle ting. Den tvivl, klage
og protest, som verbaliseres i nogle af de
bibelske salmer, klinger med, men er ikke
så udtalt i denne periode. 

b) Pietismen
Mens der hos Luther og i den lutherske
ortodoksi er en betoning af troens objek-
tive grundlag i den bibelske frelseshistorie
og i nådemidlerne, sker der i pietismen en
forskydning i retning af det antropocent-
riske. Troserfaringen og troens konkrete

frugter i bøn, fromhed og livsførsel beto-
nes. Det afspejles tydeligt i den store sal-
meskat, der blev til i det århundrede. Ikke
mindst Brorsons salmer.
H. A. Brorson (1694-1764) tager

direkte temaet Guds forsyn op i en salme:
(19) ”O Gud fornuften fatter ej/ dit for-
syns skjulte nåde/ den ubegribelige vej/ og
underlige måde/ at føre dine helgen på”
og v. 5: ”Så før os ved din egen hånd/ som
du det bedst kan finde/../ at hvordan du
os føre vil/ så er din vej og måde/ os at
råde/ hvor hårdt det end går til/ dog idel
nåde, nåde.” Det med, at vi ikke forstår
Guds forsyn, især ikke i selve situationen,
hvor livet gør ondt, nævner Brorson flere
gange: 23:4: ”kan jeg det forud ej forstå,/
til sidst jeg dog skal kende / at det er idel
tro fasthed/ hvor han mig fører op og ned:/
det er min troes anker.” Guds forsyn er
genstand for tro, ikke for erkendelse. Men
det er et hvilepunkt for et skrøbeligt og
sårbart menneske: (43, 3) ”at Gud i Kris -
tus dig udvalgte/ og alle dine tårer talte/
har udmålt al din gang og vej.” Når Gud
lader kors og lidelse ramme os, da har
Gud en positiv lektie at lære et menneske:
(109,6) ”når hjertet sidder mest beklemt/
da bliver frydens harpe stemt/ at den kan
bedre klinge.” I det lys kan Brorson næs-
ten trodsigt synge: (578,6) ”Lad komme,
hvad der vil/ jeg vil det alt bestride/ og
intet andet vide/ end høre Jesus til.” Eller
bede: (583,4): ”Lær vor Herres vej og
måden/ som han fører sine på,/ han vil
styrke dem i nåden / når han synes tungt
at slå/ Lever dog vor Gud endnu, /tier
han, så tal kun du.” I en enkelt strofe
samler han en række af de paradokser,
der hører med til temaet Guds forsyn:
(661) ”Gud ene tiden deler/ han sårer og
han heler/ han kender småt og stort/ han
intet ondt bestemte/ og intet godt for -
glemte/Alt, hvad han gør, er herligt gjort.”
Gud er alherskeren, den alvirksomme og
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alvidende og styrer alt i sin evige frelses-
vilje mod sit gode formål. Her og nu for -
står vi ikke Guds styrelse, men i eftertan-
kens og i evighedens lys (til sidst) skal vi
gøre det.
I den form for pietisme, der kommer til

udtryk i Brorsons salmer, får såvel det
teocentriske som det antropocentriske en
udtalt plads. Guds forsyn kan vi ikke for -
stå, men i lyset af Bibelen og erfaringen
kan vi i eftertankens lys se, at tugt og mod -
gang dybest set tjener Guds plan. 

c) Vækkelserne i 1800-tallet
Vækkelserne i 1800-tallet lånte teologisk
gods fra såvel luthersk ortodoksi, herrn-
hutisme, pietisme og forgrenede sig i to
sto re folkelige bevægelser, grundtvigianis-
men og Indre Mission. 
Den uovertrufne store danske salme -

dig ter i 1800-tallet er N F S Grundtvig
(1783-1872). Hans store produktion af
salmer blev kendt og brugt ikke blot i den
grundtvigske del af vækkelsen, men også
i Indre Mission og tilsvarende bevægelser.
Grundtvig har en betoning af første tros-
artikel. Dette er også tydeligt i hans sal-
mer. Naturens skønhed, storslåethed og
gavmildhed vidner om Guds almægtige
skabende og opretholdende gerning. Men
samtidig er der noget usporligt over Her -
r ens veje (18:2). Som Kristus gik over bjerg
og strand, ild og vand og gennem mørkets
rige, sådan fører Gud, som over alt mon
råde, sine børn gennem nød og fare. Hos
Grundtvig er udfoldelsen af første trosar-
tikel en anledning til at forkynde Guds
omsorg for alle ting og ikke mindst for
sine børn (41). Når hjertet bliver uroligt
og bekymrer sig, skal mennesket spørge
sin skaber: ”Er han ej din Fader, som
råder for alt?/ Er ej dine tanker og hoved-
hår talt?” (44:1). Eller bede: ”Frels da nu,
Herre, giv lykke og held!/ Værket i dag er
dit eget” (403:2). Hos Grundtvig siges det

med eftertryk, at når Gud handler med os
og med verden i sin almagt og alvidenhed,
gør han det af kærlighed: ”Alt han kan og
alt, han ved /gør dog alt i kærlighed ”(480:1).
Eller som det hedder til den modfaldne
(656:7): ”Og når al verden kaster lod/ om
ære, liv og gods/ udfaldet står dog i Guds
hånd/ hans engle står derhos.” Selv detal-
jer, som fra erfaringens vin kel er tilfældig-
heder (lodkastning f.eks.), er ifølge Grund -
tvig undergivet Guds styre. I Grundtvigs
gendigtning af Luthers julesalme, Lovet
være du Jesus Krist (108) hedder det i
tredje strofe: ”du, som har skabt og styrer
alt/ blev dog på skød barnlille kaldt.” 
B. S. Ingemanns (1769-1862) salmer

rum mer ikke en dyb teologi, men fik en
folkelig gennemslagskraft på grund af si -
ne stemningsfulde morgen-, aften og høj -
tidssalmer. Også han kan berøre tanken
om Guds forsyn: (543:2): ”Jeg dør – og
jeg ved, hvad time, det sker: / det sker i
beskikkelses-stunden; / jeg dør, når mit
øje fuldendelsens ser/ jeg dør, når ej
døden mig truer mer/ men kilden til livet
er fundet.” Kamp, sorg, tvivl og klage er
fraværende hos Ingemann. Guds forsyn
er for ham noget trygt og godt. 
Den store svenske salmedigter, Lina

Sandell-Berg (1832-1903), er kun repræ-
senteret med en enkelt salme i Salme -
bogen. Salmen ”Ingen er så tryg i fare”
blev meget kendt som en salme for børn
og er udbredt gennem søndagsskolebevæ-
gelsen. Egentlig er dens indhold ikke
umiddelbart forståeligt for børn. Men for -
synstanken er profileret: ”Om han tager
eller giver / samme fader han dog bliver /
og hans mål er kun det ene / barnets
sande vel at tjene.” Flere andre salmer og
sange af Lina Sandell handler om Guds
forsyn og omsorg i nød og fare. Salmen
Kun en dag et øjeblik af gangen rummer
en stærk tro på Guds forsyn og omsorg.
Den synges ofte til begravelser, selv om
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den ikke er med i Salmebogen.
Den fælles tendens i vækkelsestraditio-

nen er, at forsynstanken er integreret i og
udtrykt i fromhedstradition, forkyndelse og
salmer. Det gælder især Grundtvig, hvis
teologi har et særligt eftertryk på første
trosartikel.

d) Nyere danske salmer
Springer vi frem til nyere danske salmer24,
sker der en markant ændring. De ekspli-
citte henvisninger til Guds forsyn bliver
mere utydelige. Der tales meget om livets
sammensatte virkelighed, inklusiv lidelse,
sorg og død. Men oftest i sammenhæng
med, at Kristus var sandt menneske og
led sammen med de lidende. (57, 197).
Der kan godt bruges formuleringer om, at
vi mennesker er i Guds hånd o.l., men
tydeligvis tematiseres emnet Guds forsyn
ikke på samme måde i moderne tid.
Eneste undtagelse er Lisbeth Smedegaards
Salme: Gådefuld er du, vor Gud, du, som
sender storme ud (22), som indeholder en
hentydning til Guds forsyn. 
Den norske salmedigter, Svein Elling -

sen (født 1929) er repræsenteret med 11
salmer i DDS. Hos ham er der en bevidst-
hed om Guds forsyn. Ikke med ord om, at
Gud styrer alt og er den skjulte aktør, når
lidelser og modgang rammer os. Men med
mere bløde formuleringer. Herren er
skjult til stede i mørket, lidelsen og dø -
den, og selv i den situation er vi i gode
hænder og kan hvile i Guds fremtid. Han
taler om lidelse som prøvens stund og
mørket som en modningstid (635).
Holger Lissner er måske den, som

tydeligst udtrykker ændringen i forståel-
sen af forsynet i 371: ”Du fylder mig med
glæde, for glæden er fra dig” og anden
strofe: ”Du løfter op min smerte, så smer-
ten er hos dig.” Mens tidligere tiders sal-
medigtere frimodigt sagde, at det er Gud,
som sender og tilskikker både glæde og

smerte, er det for Lissner kun glæden, der
har Gud som afsender. I praksis betyder
det, at det ikke er forsynet, men andre
dele af troslæren, især inkarnationen og
håbet, der bliver budskabet til mennesker
i sorg og krise. 
Nævnte tendens fra DDS bekræftes af en

omfattende undersøgelse, ved Einar Fog-
Nielsen25, af 927 begravelsestaler, holdt
af et bredt udvalg af danske præster.
Denne opsummerer: 

Det betones i nogle taler, at Kristus
har været i lidelsen og døden før os.
Vi kan altid søge trøst og hjælp i
troen på Gud, fordi Gud ved, hvor-
dan det er at miste sin egen kære
søn. En anden type taler griber fat i
tanken om og troen på forsynet,
altså at selv om vi ikke forstår det,
der nu er sket, så har Gud nok sin
gode mening med det. 

Senere kommer der et eksempel med en
smagsprøve fra en begravelsesprædiken,
hvor det siges, at afdøde var en ”stor og
varm personlighed, der havde sine ”rød-
der” solidt forankret i den søndagssko-
lekristendom, som hun mødte i barndom-
men på Ærø”. Senere siges det: ”Ketty
troede fuldt og fast på, at hendes livsba-
ne, og ”skæbne”, som hun selv sagde det,
var bestemt – af ”ham deroppe”. Det
levede hun på, og døde på”.26 Ifølge Ejner
Fog-Nielsen lever troen på Guds forsyn
alt så blandt en gruppe præster og kirke-
gængere, men hovedstrømmen betoner, at
Gud er den medlidende far, der selv ken-
der til at miste. 
Fog-Nielsen mener altså, at enten for-

kynder præsterne Guds forsyn eller Gud
som den medlidende far. Min pointe i det
følgende er, at vi skal forkynde begge
dele, og at det er i betoningen af de to
samtidige temaer, at forkyndelsens sjæle-
sørgeriske ærinde kommer bedst til ud -
tryk. 
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e) Opsummering
Hvis vi ser bort fra de nyere salmer, er den
fælles tendens, at den lutherske salmetra-
dition har en udtalt og tydelig lære om
Guds forsyn. Selv om der bruges et poe -
tisk sprog uden teologiske eller filosofiske
fagudtryk, markeres dette klart. Gud sty-
rer ikke blot enkeltstående begivenheder,
men alt, hvad der sker. Salmedigteren for-
holder sig eksklusivt til Gud, fordi han er
afsenderen, der tilskikker såvel sorg som
glæde. Hele det sammensatte menneske-
liv, som er vores, er ikke styret af tilfæl-
digheder og har end ikke i detaljer områ-
der, hvor Gud er passiv. Det understreges
ofte, at vi ikke forstår, hvad Gud gør. Det
kobles sammen med troen på, at Gud har
en positiv opdragende hensigt med de til-
skikkelser, han lader ramme os. 
I udfoldelsen af forsynslæren er der

klare paralleller mellem DDS og de poe-
tiske skrifter i GT. Skal man nævne en
forskel, er det, at den antropocentriske
erfaring af tomhed, meningsløshed og
uretfærdighed, som får mund og mæle i
de tre skrifter, ikke er så udtalt i DDS.
Dette tema får først for alvor mund og
mæle i de nyere salmer, som så til gengæld
afsvækker temaet Guds forsyn.

5. Anvendelsen af forsynslæren i
forkyndelse og sjælesorg ved
dødsfald og begravelse
Guds forsyn og styre indebærer hans be -
skyttelse mod farer og hjælp gennem fa -
rer. Men hvad så, når ulykken sker og de
pårørende samles i kirken til begravelses-
handlingen og spørger, hvorfor Gud ikke
hjalp? Kan forsynslæren integreres i sjæ-
lesorg og forkyndelse i denne situation?
Jeg vover et svar med inddragelse af min
egen pastorale erfaring. 
Hvor er det moderne menneske i mø -

det med døden og sorgen? Lad mig tage

udgangspunkt i ansigter og livshistorier. I
mine tretten år som præst ved Emdrup
Kir ke, en del af Københavns Nordvest -
kvar ter, nåede jeg at bisætte eller begrave
cirka 1000 mennesker. De fleste havde
ingen eller en meget spinkel kontakt med
kirken. De mange personlige samtaler af -
dækkede nogle mønstre, der siger lidt om
det bagvedliggende livssyn. 
”Hvorfor skulle det ske netop nu?” De

fleste, som spørger sådan, sætter blot ord
på deres fortvivlelse. Men bag spørgsmå-
let lurer én eller anden fornemmelse af, at
der burde være en mening med det, som
sker. Andre vil fastholde en ren tilfældig-
hedstro. Mennesket er et produkt af en
til fældig udvikling i et tilfældigt opstået
univers. At spørge efter mening er en mis-
forståelse. Det handler om held eller
uheld i livets lotteri.
En talemåde, som er gået ind i mange

danskeres sprog, er, at ”så ville skæbnen,
at ..” Skæbnen kan være forklaringen på
såvel det, at man traf sit livs udkårne som
at man fik rygerlunger eller en blodprop.
For mange er det blot en talemåde og en
variation af tilfældighedstroen. Men for
nogen udtrykker det troen på, at der er
mere mellem himmel og jord. Måske tyr
man til horoskoper og stjernetegn, drøm-
metydning, fornemmelser og varsler.
Mennes kelivet er et stykke på vej styret af
magter og kræfter, som den enkelte ikke
er herre over.
En gruppe er præget af forskellige ny -

religiøse forestillinger. De kan kombine-
res med folkereligiøsitet og skæbnetro eller
kan være inspireret af hinduisme eller
bud dhisme. Så taler man om karma i ste-
det for skæbne, forbinder livet efter
døden med reinkarnation osv. 
Endelig er der en gruppe, som forhol-

der sig til Gud i mødet med lidelse og
død. For dem er tanken om Guds forsyn
en del af deres virkelighedsforståelse.
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Denne gruppe tilhører ofte den ældre
generation, som har lært en række slid -
stærke salmer i skolen. De vælger ofte en
af Gerhards, Kingos eller Brorsons salmer
til begravelsen. 
Som præst er min opgave i samtalen

med de pårørende at lytte til de mange
livshistorier og møde sorgens mange an -
sigter. Jeg lytter mig også ind på, hvad
den enkelte relaterer deres livserfaringer
til, hvad enten det er tilfældighedstro,
skæbnetro, karmatro eller kristen tro. Så
forsøger jeg, så langt det er muligt, at
bruge den enkeltes livssituation som et
udgangspunkt for en trinitarisk forkyn-
delse27 om skabelsens Gud, om frelsen i
Kristus og om livet under Åndens ledelse
og med evigheden som mål. Dermed har
jeg også markeret, at forkyndelsen af for-
synet aldrig kan stå alene, men må inte-
greres i hele troslæren med kristologi og
eskatologi.

a) Guds forsyn – skabelsesperspektivet
Temaet Guds forsyn er en del af første
tros artikel om Gud som den Almægtige
ska ber. Derfor kan det gøres gældende for
alle mennesker28 og ikke blot for den
inder kreds, som har en bevidst og formu-
leret tro på forsynet. Begravelsesfølget op -
lever sig måske i ukendte kræfters vold og
er rystet af den brutalitet, som ondskab,
lidelse og død kan forvolde. I den sam-
menhæng skal vi forkynde, at vores livs-
løb både i gode og onde dage er i Guds
hånd (Præd 3), og at intet sker uden Guds
vilje og virke. Selv det, som vi oplever
som tomhed, meningsløshed og uretfær-
dighed, kan i Guds hånd og virke tjene
hans skjulte plan. 
Den sjælesørgeriske intension med for-

kyndelsen af Guds forsyn er at flytte fo -
kus fra det hvorfor, som den lidende skri-
ger ud i det tomme mørke i mødet med
det meningsløse og uforståelige ved lidel-

sen, til det hvorfor Gud, som er det dir-
rende spørgsmål i Guds folks historie i
mødet med lidelse og ondskab gennem
hele det bibelske univers. 
Prædikenen skal altså både sætte fokus

på Guds almægtige virke og på den erfa-
ring af tomhed og uretfærdighed, som vi
mennesker oplever. Den skal endvidere
væ re bevidst om de lutherske sondring-
er29 og paradokser, så der sondres mel-
lem Guds fremmede gerning og hans
egentlige gerning, den skjulte Gud og den
åbenbarede Gud, Guds maske og Gud
selv, Guds evige vilje og hans forsynsvilje
m.v.30 At oversætte disse stringente teolo-
giske sond ringer til jævne danske ord og
sjælesørgeriske formuleringer er én af
begravelsestalens udfordringer. 
Nedtones eller forties forkyndelsen af

Guds forsyn, havner man i et livssyn, hvor
det onde sker tilfældigt eller har menne -
sket eller Satan alene som årsag. Det er
sandt, at ud fra almenmenneskelig erfa-
ring ser ulykker og lidelser ud til at have
tilfældige årsager. Det er også sandt, at
mennesker eller Satan er årsag eller kilde
til megen ondskab. Men rendyrkes dette
perspektiv, fornægtes Guds almagt og for-
syn og mennesket overlades til tilfældig-
hedstro, skæbnetro eller onde mennesker.
”Frikendes Gud for ethvert ansvar i lidel-
sen, bliver i virkeligheden alt taget fra os!
Klagen tages fra os – for hvem skulle man
rase ud over for … Trygheden tages fra os
– for hvordan skulle alle ting kunne sam-
virke til gode for os, hvis ikke alle ting
kommer fra den gode.”31

b) Frelsesperspektivet – Gud blev én af
os og døde til bedste for os
Jesu person rummer og samler det antro-
pocentriske og det teocentriske. Han er
den, som i sin almagt kan vække den
døde Lazarus af graven. Han er samtidig
den, som brister i gråd ved graven. Og
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endelig er han den, der præsenterer sig
som opstandelsen og livet, og som ved sit
ord kalder Lazarus ud af graven. Jesus
ken der den menneskelige vinkel i mødet
med lidelse, sorg og død. Han ”blev i et
og alt som sine brødre” (Hebr 2:17) og
samtidig er han Gud lig og ”den, som
bærer alt med sit mægtige ord” (Hebr
1:3).
Også NT giver masser af spalteplads til

den menneskelige reaktion på Guds ord
og handlen. Disciplenes spørgsmål, tvivl,
afmagt, vantro og utålmodighed ref lek -
teres på mange måder i evangelierne. Pau -
lus formidler i sine breve ikke blot sin
tolkning af Kristus-begivenheden, men
kæder den sammen med spørgsmål, ind-
vendinger og refleksioner fra menigheder-
ne. 
Her er for mig at se et vigtigt tema og

et vigtigt materiale til brug ved begravel-
sestaler. En begravelsesprædiken skal ikke
blot være et svar på spørgsmålet: Hvad
vil Gud sige til os, der er samlede i kirken
ved denne særlige anledning? Men for-
kynderen skal med støtte i det bibelske
vidnesbyrd sætte sig i tilhørernes sted og
sammen med dem sætte ord på sorg, tvivl
og klage i forhold til Gud32. Der er ikke ét
nutidigt spørgsmål eller udtryk for tvivl,
anklage, vrede, protest, som ikke kan
genfindes i det bibelske vidnesbyrd, ikke
mindst i Salmernes bog. At Gud blev kød
og blod og gennemlevede et menneskeliv
med dets glæder og sorger og erfarede
menneskelivets ultimative yderpunkter på
sin egen krop, det er et tema, som er vig-
tigt at have med i såvel den sjælesørgeris-
ke samtale som i forkyndelsen. 
Gud er ikke blot den Almægtige. Han

er den Afmægtige, der græder ved sin
vens grav og som bliver berørt og grebet
af al den lidelse og nød, som han mødte.
Der er dødsfald, der sker så pludseligt og
er så tragiske, at forkynderens opgave i

særlig grad er at stille sig sammen med de
pårørende, og hvor prædikenen bør sætte
ord på vores menneskelige vrede, sorg og
smerte over, at et nyfødt barn måtte dø,
en ung mor rives bort fra sin familie osv. 
I forkyndelsen af Gud som den på en

gang Almægtige og Afmægtige er møde -
stedet mellem begravelsesfølget og den
kristne forkyndelse. Dødsfaldet skete ikke
tilfældigt, men det enkelte menneske kan
opleve det som tilfældigt. Det var Guds
hånd, der styrede det, der skete. Men det
oplevedes som en lunefuld skæbne.
Erfaringen af onde dage og af døden er et
udtryk for Guds kollektive dom over
menneskeheden, at syndens løn er døden.
Men det kan opleves, som om Gud er ond
og vil mig og mine kære til livs. Under
solen, altså fra den menneskelige erfa-
rings vinkel, er der ikke nogen mening
med de onde dage og med døden. Det
opleves meningsløst og grusomt og er en
del af tomheden ved at leve uden for
Paradiset. Men vi er ikke de første, der
oplever det. Hele det bibelske univers
ånder af vidnesbyrd fra mennesker, der
udtrykker tomhed, smerte, vrede, tvivl,
anklage, vantro i mødet med ondskab og
død. Bibelens Gud rummer den smerte og
sætter selv ord på den i sin åbenbaring.
Og Guds søn blev kød og blod og erfare-
de denne smerte på sin egen krop. 
Nu som altid er Kristus-begivenheden

frelseshistoriens klimaks og centrum, og i
forkyndelsen af Kristus er påskebegiven-
heden centrum (1 Kor 1: 22ff). Korset
udtrykker menneskelig ondskab, grusom-
hed og satanisk mørke, når det er værst.
Men skjult for den almenmenneskelige
erfaring handlede Gud, da Kristus døde
og åbnede vejen til Paradis for det skyldi-
ge og lidende menneske. Korset er forso-
ningens sted, og er samtidig et mønster
for den kristnes liv i verden og for Guds
ageren gennem kors og lidelser. Gud er så
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suveræn i sit styre og i sin handlemåde, at
det, som er indbegrebet af ondskab, i hans
plan og vilje kan blive en port til paradis.
Det viser korset, og derfor må en indby-
delse til at komme med sin lidelse, sorg og
smerte til Kristus nu som altid være et
tema i forkyndelsen33. 

c) I Åndens værksted – fra det antropo-
centriske til det teocentriske
Tredje trosartikels temaer anvendt ved en
begravelsesprædiken handler om Ånden,
der gennem troen på Kristus binder os til
en medvandring med ham, som er dødens
overmand. Det handler om menigheden
som en kreds af medvandrede omkring
den, der sørger, og endelig handler det om
eskatologien og evighedsdimensionen ved
den kristne tro. 
Forkyndelsen ved begravelsen knytter

til ved den menneskelige erfaring af dø -
den og sorgen med al den smerte og tom-
hed, som følger med. Men forkyndelsen
skal ikke blive stående der. Indbydelsen til
at komme til Kristus med sin smerte i
bøn nens form, at gennemleve sorgen i me -
nig hedens fællesskab i stedet for i ensom-
hed og perspektivet om kødets opstandel-
se og det evige liv er også relevante tema-
er ved en kristen begravelse. 
Som Kristus er hos den sørgende som

menneskehedens bror og er et lyttende
øre til bønnens hjælpeløse sprog, er Kris -
tus og menigheden medvandrere sammen
med den sørgende og vil lede den sørgen-
de gennem lidelser til herlighed. Denne
bevægelse fra det antropocentriske til det
teocentriske er på mange måder at bevæ-
ge sig fra erfaringens rum til troens rum.
Døden og sorgen og den tvivl og smerte,
som følger med, er nok så håndgribelige
erfaringer. Troen på døden som en port til
livets land for den, som søger Guds hjælp,
er derimod udelukkende forankret i Guds
ord og løfte og trodser al menneskelig

erfaring. At selv ulykkens dag i Guds hånd
kan vendes til kærlig tugt og blive til et
gode for den enkelte, er også noget, vi må
tro og måske først efter mange år i efter-
tankens lys kan tage til os som en erfa-
ring.
Det er ikke alt, der skal formidles i den

korte, intense gudstjeneste, som en kirke-
lig bisættelse eller begravelse er. Der er en
tid til sorg og klage, og der er en tid til
nyorientering og perspektiv. Sådan er det
på det sociale plan, og sådan er det med
forkyndelse og sjælesorg. Ofte vil det
være vigtigere ved selve begravelsen at
sætte ord på sorgen og smerten, men i et
fortsat følgeskab at sætte ord på det gud-
dommelige perspektiv. Som troens funda-
ment og hvile er uden for os og forankret
i Kristusbegivenheden, sådan har det
hjælpeløse og sårbare menneske, der har
erfaret dødens magt, brug for en forank-
ring og et perspektiv i Guds ord og løfte.

6. Konklusion 
Guds almagt, styre og forsyn er et centralt
tema i de poetiske skrifter i GT, men fore-
nes på forskellig vis med, at der sættes
ord på det lidende menneskes erfaring af
tomhed, uret, klage og protest. I den lu -
th erske salmetradition har denne para-
doksale spænding mellem det teocentris-
ke og det antropocentriske fået mund og
mæle. I de sidste fem-seks årtier er temaet
Guds forsyn blevet nedtonet eller helt for-
tiet. Det er andre temaer, der er i fokus,
når kirken skal forkynde til lidende og
sørgende mennesker. 
Det er denne artikels tese, at hvis Guds

forsyn reduceres til Guds omsorg og
hjælp mod nød og fare, så overlades det
moderne menneske i mørke stunder til til-
fældighedstro, skæbnetro eller karmatro.
Derfor må den klassiske forsynslære
genoplives og formidles i forkyndelse og
undervisning, sådan at mennesker kan

283 Guds forsyn

Theofilos Supplement vol. 6 nr. 2 2014



hvile i, at de er i Guds hånd og undergivet
Guds styre og tilskikkelser i medgang og
modgang. Dette må gøres med de sprog-
lige og sjælesørgeriske nuancer, som lig-
ger i Luthers tale om den skjulte Gud,
sådan at den sørgende ikke sammenblan-
der Guds virke og styre med menneskelig
ondskab.
Specielt i forkyndelse og sjælesorg i

mødet med efterladte ved dødsfald og
begravelsesgudstjenesten skal kristen for-
kyndelse være bevidst om at inddrage
læren om forsynet. Det skal man gøre,
ikke blot når den sørgende er bevidst tro-
ende og har en forsynstro som en del af
sin kristne bagage. Men fordi Gud er alle
menneskers skaber, er han også fortsat
den, der opretholder hvert menneskeliv,
tilmåler det gode og onde dage og lader
det møde hans dom og nåde gennem
livets vilkår. Naturligvis vil det især være
den troende og bedende, der kan gribe
dette budskab. Men vi skal ikke af den
grund isolere forsynslæren til noget, der
kun gælder den inderkreds, der har denne
forståelse med som en del af deres børne-
lærdom.
Med dette afgrænser jeg mig ikke

mindst over for den direkte fornægtelse
eller nedtoning af forsynslæren, som præ-
ger dele af den moderne teologi. Jeg af -
grænser mig naturligvis også fra en hyper-
calvinistisk forsynslære, hvor Gud er
ansvarlig for det onde på samme måde
som han er ansvarlig for det gode. Jeg til-
rettelægger også forsynslæren noget ander -
 ledes end Jørgen Sejergaard, som er meget
tilbageholdende med at bruge forsynslæ-

ren til andet end at udtrykke Guds om -
sorg og beskærmelse fra nød og fare. I
mødet med ulykker eller menneskelig
ondskab gør han efter min mening Gud
for passiv. 
Trods stor inspiration fra Leif Ander -

sens bog: Gud hvorfor sover du? tilrette-
lægger jeg på visse punkter forsynslæren
på en anden måde end han. Leif Andersen
sondrer mellem, hvad forkynderen kan
sige til den troende og hvad han kan sige
til den ikke-troende. ”Den, der har lagt sit
liv i Guds hænder, kan vide, at Satan er
besejret, og at der kun kan ske mig det,
Gud har villet.”34 ”Guds børns særstilling
er et privilegium … Vi, der er omsluttet
forfra og bagfra, kan være vis på, at der
aldrig vil møde os andet end det, der
kommer fra Gud. Han er min ulykkes
ska ber.”35

I forhold til de ikke-troende vil han
derimod fastholde, at han ikke ved, om
Gud er med i ulykker eller menneskelig
ondskab. Til den gruppe kan han ikke
bruge forsynslæren. 
Det er en stor homiletisk og sjælesør-

gerisk udfordring at forkynde Guds styre
og forsyn ind i en kultur, der langt ind i
kirkens egne rækker er blevet fremmed
for troen på Gud som den almægtige ska-
ber, opretholder og som den, der styrer og
tilskikker medgang og modgang i men-
neskelivet. Samtidig er der et stort poten-
tiale til forkyndelse og sjælesorg at øse af
både i de poetiske skrifter i GT og i den
rige salmeskat i DDS, og det har været
denne artikels hovedpointe at pege på
det. 
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kendt som Open Theism (Peter Olsen, ’Open Theism on Providence and Theodicy. An Arminianized
Evangelisalism’ (PhD. Københavns Universitet 2009), 11).
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i stedet på de skrifter, der umiddelbart er lettest at inddrage som tekster i en begravelseskontekst.
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1. Problemstilling

Hvis man, som jeg gør det i denne
artikel, forudsætter, at NT’s skrif -
ter repræsenterer en teologisk

kohærent og konsistent enhed, må mindst
fire1 udsagn efter min mening fastholdes
samtidigt og uden indbyrdes at blive
brugt til at kompromittere hinanden, når
det gælder Guds suverænitet og det onde
i dette korpus: 1) Guds absolutte godhed.
2) Det ondes ”ondhed” og syndens abso-
lutte syndighed. 3) Menneskets ansvarlig-
hed. 4) Guds absolutte suverænitet.
En ideelt balanceret behandling af em -

net ”Guds almagt og det onde i NT” ville
derfor behandle alle fire udsagn grundigt,
måske særligt Guds absolutte godhed og
kærlighed. Af pladshensyn ser jeg mig
imid lertid nødsaget til her at fokusere
relativt snævert2 på kernespørgsmålet i
den debat, som artiklen er tænkt som et
indlæg i, nemlig debatten om forståelsen

af Guds forsyn, som har fundet sted i
konservative teologiske kredse i
Danmark de sidste to-tre år.3 I denne er
der ingen uenighed om de tre første punk-
ter. Uenig heden gælder spørgsmålet om,
hvorvidt Gud suverænt bestemmer og
styrer alt,4 og hvor detaljeret denne sty-
ring i givet fald er. Negativt formuleret: Er
der noget, som Guds styring ikke i sidste
ende bestemmer? Har Gud blot sat nogle
rammer, inden for hvilke han ikke har be -
stemt detaljerne (særligt, når de er onde
eller syndige)? Eller har han bestemt alt
ned i de mindste detaljer, også onde og
syndige ting5 – selvom han styrer disse på
en anden måde?6

Jeg vil betegne disse to forskellige for -
ståelser som henholdsvis ”rammesty-
ringsforståelsen” eller ”den minimalistis-
ke forståelse” på den ene side og på den
anden side ”detailstyringsforståelsen”
eller ”den maksimalistiske tolkning”. En
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moderat version af den minimalistiske
forståelse, som er blevet fremført i debat-
ten, siger, at Guds styring kan forstås
mak simalistisk, for så vidt som den
beskæftiger sig med ting, der vedrører
frelseshistorien, Guds pagtsfolk eller den
enkelte troende, men i alt øvrigt skal for -
stås minimalistisk.7

2. Tese
Det er min tese, at detaljestyringsforståel-
sen / den maksimalistiske forståelse er
den, der bedst redegør for de data, som vi
finder i NT, og den, der er i stand til at
fastholde alle de fire udsagn, mens ram-
meforståelsen / den minimalistiske tolk-
ning ikke fastholder Guds absolute og
uafhængige suverænitet uafkortet, sådan
som vi finder den fastholdt i NT.
Min forståelse af Guds suverænitet i

NT kan kaldes maksimalistisk, kompati-
bilistisk og asymmetrisk.
Jeg mener hermed: Guds detailstyren-

de og detailbestemmende suverænitet
fast holdes i NT – også hvad angår syndi-
ge og onde handlinger og begivenheder
(jf. maksimalistisk). Samtidigt fastholdes
de tre andre punkter som kompatible her-
med uden at kompromitteres af og uden
at kompromitere Guds detailbestemmen-
de og detailstyrende suverænitet (jf. kom-
patibilistisk). Endelig bør det huskes i alt
det følgende, at når det siges, at Gud også
detailstyrer onde og syndige ting, ”står
han ikke bag dem på samme måde, som
han står bag det gode”; der er en ”asym-
metri” mellem Guds ”fåen-det-gode-til-
at-ske og hans fåen-det-onde/syndige til
at ske”.8 Det sidste er noget fremmed,
”ikke af hjertet”, og der er ”sekundære
årsager” involveret. Og måske vigtigst:
Gud kan ikke med rette moralsk anklages
for det. Hans fuldstændige godhed er helt
uberørt. Man kan måske sige, at han
”mo ralsk set” ikke har gjort det. Ikke

desto mindre og kompatibelt hermed har
han på en eller anden måde, som vores
hjerner ikke kan gennemskue, bestemt og
detailstyret alt.
Min argumentation vil delvist, men

ikke udelukkende have kumulativ karak-
ter, og min tese vil fremstå som den enk-
leste model til forklaring af teksternes
data. 
NT forkynder Guds suveræne almagt

skabelsesteologisk, historieteologisk og
”korsteologisk”. Disse tre aspekter er ikke
adskilte. De supplerer, overlapper og be -
frugter hinanden. Men jeg skal anvende
en vis skelnen mellem dem for at struktu-
rere min gennemgang, og derfor vil jeg
behandle dem i omvendt rækkefølge og
altså begynde med korset.

3. NT’s forkyndelse af Guds
suverænitet i korset
Korset er ondt og syndigt. Vel det syn-
digste og ondeste i verdenshistorien.
Satan handlede i korset.9 De mennesker,
som fik Jesus dømt og korsfæstet, var
ikke marionetter, som blev tvunget. De
handlede med vilje og var moralsk
ansvarlige og nedkaldte Guds vrede over
sig for det.10 NT kan endda tale om kor-
set, som noget Gud tillader.11 Men NT
taler også klart om, at korset var villet,
detailplanlagt og bestemt af Gud og skete
på hans initiativ.

1.1. Korset og Guds beslutning og vilje
Locus classicus er ApG 4:27f. Apostlene
er i bøn til Gud og taler om Jesu død og
siger:12 “Ja, i sandhed, de har slået sig
sammen i denne by mod din hellige tjener
Jesus, som du har salvet, både Herodes og
Pontius Pilatus, sammen med folkene og
Israels stammer for at gøre alt, hvad din
hånd og beslutning/vilje forudbesluttede/
prædeterminerede skulle ske.”13 Guds
fjen der gjorde i korset, hvad Guds
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”hånd”, altså hans styring, virkende magt
og vilje, forud bestemte.14

Korset er for Paulus ”Guds hemmelige
visdom”, som var skjult, men ”som Gud
havde forudbesluttet / prædetermineret
før æonerne til vores herlighed” (ἣν
προώρισεν ὁ θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν
ἡμῶν. 1 Kor 2:7).15 Korset er videre den
visdom, som ”ingen af denne verdens
hers kere [har] kendt, for havde de kendt
den, ville de ikke have korsfæstet herlig-
hedens Herre” (1 Kor 2:8); det er, hvad
”intet øje har set og intet øre hørt, og
hvad der ikke er opstået i noget mennes-
kes hjerte, det, som Gud har beredt for
dem, der elsker ham” (2 Kor 2:9).16 Kor -
set er altså ikke reducerbart til Guds re-
aktion på syndefaldet eller lignende. Det
var forudbestemt “før tidernes begyndel-
se”.17 Gud ville og intenderede korset, før
mennesket eksisterede, endsige ville noget
som helst.
I evangelierne omtales Jesu lidelse og

død som “hvad Gud vil”. Jesus overgiver
sig til, hvad Gud vil, i Getsemane.18 Den
samme forståelse finder vi hos Paulus
(Gal 1:4), og Hebræerbrevet taler også
eksplicit om ofringen af Jesu Kristi legeme
som Guds vilje (Hebr 10:5-10).19 Og når
Peter ikke vil, hvad Gud vil (eller ordret:
attrår/vil Guds ting), er det Jesu lidelse og
død, der er tale om (Matt 16:23; Mark
8:33).20

Jesu lidelse og død, en syndig og ond
handling, beskrives altså i NT som villet,
detailplanlagt og bestemt af Gud.

1.2. Korset og profetierne
At Jesu lidelse og død, en syndig og ond
begivenhed, altså således er bestemt af
Gud og drevet af hans vilje og detailsty-
rende intention, kommer også tydeligt
frem i tekster, der taler om den som opfyl-
delse af profeti.
Sådan som NT’s forfattere læser GT,

bliver korset allerede her forkyndt som
Guds vilje og handling. Korset, hvorpå
Herrens tjener “knejser ... ophøjes og løf-
tes højt” (Es 52:13), er en åbenbaring af
“Herrens arm” (Es 53:1). Med rette “reg-
nede [vi] ham for en, der var ramt, slået
og plaget af Gud” (Es 53:4). “Det var
Herrens vilje at knuse ham med sygdom”
(Es 53:10). Eller tænk på Zak 13:7:
“Vågn op, sværd! imod min hyrde, mod
den mand, der står mig nær, siger Hær -
skarers Herre. Slå hyrden ned, så fårene
spredes, jeg vender min hånd mod de
mindste”. Bemærk her, hvordan NT gen-
giver stedet: “Jeg vil slå hyrden ned, så
fårene [i hjorden] spredes”.21 Med andre
ord: Når Jesus tages til fange og korsfæs-
tes, er det Gud den Almægtige,22 der slår
med sit sværd.
I det hele taget er Kristusbegivenheden

i NT med dens kulmination og klimaks i
korset og opstandelsen det sted, hvor
Guds evige frelsesråd og -beslutning bli-
ver opfyldt (se f.eks. 2 Kor 1:20). Og når
det siges, at ”ingen profeti . . . nogensinde
[har] lydt i kraft af et menneskes vilje,
men drevet af Helligånden har mennesker
sagt det, der kom fra Gud” (2 Pet 1:21),
er det altså Gud selv, der har ”opfundet”,
hvad der profetisk er forudsagt om kor-
set.
Gentagne gange siges det, at korset

eller en detalje i forbindelse med det er
nødvendigt, at det må ske,23 og han siger,
at “det sker, for at Skrifterne/Jesu ord skal
opfyldes” (f.eks. Mark 14:49; Joh 18:31f
(jf. 12:33); 19:24, 36). Det finale ”for at”
involverer et formål, en intention, nemlig
Guds. Det er klart mindst vanskeligt at
forstå dette sådan, at diverse personer i
sidste ende gør og siger, hvad de gør, fordi
Gud ville det og styrede dem til det, så
hans formål kunne blive opfyldt.24 Korset
er altså drevet af Guds intentionalitet,25

der her når sit mål med nødvendighed.
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Korset er altså Guds virkende Ords opfyl-
delse. Det sker, fordi Gud har villet og
sagt, at det skal ske. 

1.3. Korset og kompatibiliteten
Vi har nu set, at NT tænker på Jesu lidel-
se og død som en ond og syndig begiven-
hed, som ikke desto mindre var drevet af
Guds beslutning, vilje og intention.
Dette betyder, at hvis man nægter, at

Gud kan ville og bestemme og styre en
ond begivenhed og udføre den samtidig
med, at han selv er ubesmittet af det onde
i den, mens de handlende mennesker er
moralsk ansvarlige, så får man problemer
med at forstå selve Jesu Kristi kors, noget
absolut centralt i NT.26

Som D.A. Carson har sagt ved flere lej-
ligheder:27 Hvis de handlende mennesker
forstås som tvungne marionetter, der ikke
var moralsk ansvarlige og vil blive holdt
an svarlige for denne den ondeste hand-
ling i verdenshistorien, kan man så no -
gensinde holde nogen ansvarlige for noget
som helst? Og hvis man ikke kan det,
hvorfor skulle Jesus så overhovedet dø på
korset?28 Hvis man i stedet går i den an -
den grøft og nægter, at korset og de syn-
dige handlinger i det var villet af Gud og
skete på hans initiativ, så bliver vores frel-
ses centrum et sted, hvor Gud “blot”
vend te noget ondt til noget godt. Men det
er ganske enkelt ikke sådan, NT taler om
korset!
Det er gavnligt at stoppe op her og

overveje konsekvenserne af korset som
kompatibilistisk konfigureret begivenhed.
Der findes en begivenhed, om hvilken

flg. gælder om den ene og samme begi-
venhed:

1) Den var ond, og mennesker og Satan
handlede ondt og syndigt i den, og de
var moralsk ansvarlige for deres hand-
linger og synd.

2) Gud ville denne begivenhed og havde
bestemt den for evige tider siden, den
var detailstyret og drevet af hans be -
slutning.

3) Gud er stadig fuldstændigt ubesmittet
af det onde og syndige i den og kan
ikke med rette anklages moralsk for
den.

1.4. Kriteriologiske og argumentations-
mæssige konsekvenser
Dette har konsekvenser for, hvordan vi
kan og ikke kan argumentere:
1) Korset viser, at Gud kan ville og

detailstyre en ond/syndig begivenhed,
uden at det besmitter hans absolutte god-
hed (så han med rette skulle kunne ankla-
ges for noget ondt eller syndigt), og sam-
tidig med rette holde de mennesker, ved
hvis hånd en ond begivenhed sker, mo -
ralsk ansvarlige for den. Denne konstella-
tion må vi fra nu af regne som en mulig
konstellation i alle mulige andre begiven-
heder. Den kan ikke på forhånd udeluk-
kes. Vores frelse blev tilvejebragt i en
sådan konstellation.
2) Det forhold, at en begivenhed eller

handling er ond eller syndig, betyder altså
ikke nødvendigvis, at Gud ikke ville og
detailstyrede den. 
3) Det tilsvarende gælder om det for-

hold, at onde begivenheder kan skildres
som – og er – en reel kamp mellem Gud
og Djævelen eller andre mørke kræfter,
eller som forårsaget af, at Djævelen har
magt.29 Det betyder ikke, at Guds magt
over og bestemmelse og styring af disse
begivenheder er mindre suveræn eller
detal jeret. Netop som ”ham, der har dø -
dens magt”, blev Djævelen jo ødelagt
”gen nem døden” (Hebr 2:14), nemlig
Jesu korsdød, som var suverænt detail-
planlagt og styret af Gud selv. I korset er
Djævelen ”Guds djævel”, for nu at bruge
Luthers udtryk. Og hvis det gælder kor-
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set, kan det gælde alment – sådan som
Luther også mente det.
4) Det er muligt, at Gud i én forstand

vil og detailstyrer en handling/begivenhed
og i en anden forstand ikke vil den samme
begivenhed/handling.30 Ikke i den for -
stand at Gud ikke kan bestemme sig. Men
i den forstand, at han er et væsen, hvis
magts, viljes, væsens og handlens kom-
pleksitet overstiger vores hjerners kapaci-
teter! Hans domme er uransagelige og hans
veje usporlige, som Paulus siger (Rom
11:33). Der er en temmelig grundlæggen-
de og ret så omfattende forstand, i hvil-
ken vi ikke kender hans tanker og aldrig
vil ”kunne finde ud af ham”.31

1.5. Konsekvenser for theodicé og apo-
logetik
Dette har også konsekvenser for theodicé
og apologetik. Ikke mindst denne: Hvis
ens mål er at sikre, at Guds godhed ikke
kompromitteres, så har jeg svært ved at
se, hvad man overhovedet vinder ved et
skift fra maksimalisme til minimalisme i
forståelsen af Guds forsyn. Drabet på
Guds egen søn er nemlig i NT det syn-
digste og ondeste af alt (jf. f.eks. lignelser-
ne om utro forvaltere, der som klimaks
dræber Sønnen). Det betyder, at selvom vi
ville være i stand til at forklare Guds
detail styring og bestemmelse ud af alle
andre syndige og onde begivenheder, så
ville den syndigste og ondeste af dem alle
stadig stå tilbage. Det betyder videre, at
hvis Guds godhed kompromitteres af en
begivenhed eller handling, som er kompa-
tibilistisk konfigureret, så kompromitte-
res Guds godhed, uanset hvordan vi be -
skriver Guds forhold til alle andre begi-
venheder og handlinger i universet. Min
pointe er, at hvis man medgiver forekoms-
ten af kompatibilistisk konfigurerede
begivenheder, så har jeg svært ved at se,
hvad man overhovedet vinder ved ram-

mestyringsforståelsen/den minimalistiske
tolkning af Guds forsyn i forhold til at
undgå en problematisering af Guds god-
hed. Hvis man skraber blot en smule i
overfladen på den minimalistiske forståel-
se, står man ikke her med en mindre apo-
logetisk eller sjælesørgerisk udfordring, end
man gør ved den maksimalistiske forstå-
else af Guds forsyn. Vi har alle den ud -
fordring, så snart vores forståelse af kor-
set er kompatibilistisk.32

Lad os nu vende os til spørgmålet: Er
Guds suverænitet i korset en undtagelse,
et eksempel eller et paradigmatisk kli-
maks på et bibelsk mønster?

4. Er Guds suverænitet i korset
en undtagelse eller et paradig-
matisk klimaks på et bibelsk
mønster?
Der er tydeligt, i en forstand eller flere, i
hvilke korset er en undtagelse eller en en -
gangsbegivenhed i NT. Kristus døde i
vores sted for vore synder en gang for
alle. Aldrig før eller siden er Guds evige
helvedsvrede vældet ud over en stedfor-
træder. Samtidig er det tydeligt, at Kris tus -
 begivenheden med dens klimaks i kors og
opstandelse ses som kulmination på det
ene typologiske mønster efter det andet;
at korset og opstandelsen spiller sig ud i,
former og skal forme de troendes liv, og
på utallige måder former nytestamentlig
bibelteologi. Kristi kors og opstandelse
har for NT’s forfattere hermeneutisk nøg-
lestatus og fungerer paradigmatisk.
Men hvad siger teksterne om Guds

suverænitets rolle i korset? Er den rolle
også paradigmatisk? Vi har set, at Guds
suverænitet i korset beslutter, vil og styrer
selv det onde. Er korset en undtagelse, et
eksempel eller et paradigmatisk klimaks,
hvad dette forhold angår?33
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1.1. Korset som åbenbaring af Guds
væsen
Selvom det ikke i sig selv er afgørende, er
det ikke irrelevant, at korsets hermeneu-
tiske nøglestatus blandt andet betyder, at
for NT’s forfattere er korset den begiven-
hed, der frem for alle viser, hvem Gud er.
Åbenbaringerne af Guds godhed, kærlig-
hed, visdom, had til og vrede over synd,
hans retfærdighed og kraft osv. har alle
deres klimaks i kors og opstandelse. Dette
er ”stedet”, som først og fremmest bør
studeres, hvis disse guddommelige egen-
skaber skal forstås. I udgangspunktet er
det derfor naturligt at tænke, at det sam -
me er tilfældet med Guds suveræne al -
magt. Der forekommer i selve udgangs-
punktet at ligge en – om ikke inkonsistens
så i hvert fald – spænding mellem den her-
meneutiske og paradigmatiske nøglesta-
tus, korset har i NT på den ene side, og på
den anden side en fortolkningsstrategi,
der må gøre åbenbaringen af Guds suve-
ræne almagt i korset til en undtagelse.
Vi skal nu bevæge os ud fra korset ad

nogle af de linjer, som kulminerer dér, og
se, om Guds suverænitet så at sige ”følger
med”.

1.2. Guds suverænitet i korset er 
klimaks i mønsteret i Jesu lidelser og
fjendskabet imod ham
To begivenheder i relativ nærhed af, og
alligevel separate fra korset selv forstås
tydeligvis også kompatibilistisk som deta-
ilstyret af Guds vilje og bestemmelse.
a) Fænomenet med, at der anvendes δεῖ

til indføring af nødvendigheden af det,
der sker, eller at noget siges at ske ”for
at” skrifterne skal opfyldes, optræder
også i forbindelse med Judas’ forræderi.34

Judas forrådte Jesus, fordi det var nød-
vendigt at opfylde, hvad Gud i Skriften
havde sagt skulle ske.35

En af disse tekster rummer endda en

umiskendelig hentydning til to sigende
sam menhænge i GT. Jeg tænker på Joh
13:18: “Skriftens ord må gå i opfyldelse:
Den, der spiser brødet med mig, har løftet
hælen imod mig. Jeg siger jer det allerede
nu, inden det sker, for at I, når det er sket,
skal tro, at jeg er den, jeg er.” Orde ne ”jeg
er den, jeg er” alluderer til passagen om
Moses ved den brændende tornebusk i Ex
3, hvor Abrahams, Isaks og Jakobs Gud
identificerer sig med samme udtryk (Ex
3:14).36 Sammenhængen er én, i hvilken
Guds suveræne forsyn, inklusive hans
ekslusive stilling som den, der gør stum,
døv og blind (i tillæg til at gøre se ende og
give mennesket mund), understreges,37 og
Guds styring af menneskers vilje også
optræder.38 Ordene ”Jeg siger jer det alle-
rede nu, inden det sker, for at I, når det er
sket, skal tro” alluderer til Es 40-45,39 en
passage, i hvilken Guds eks klusive stilling
som den eneste Gud og frelser40 og hans
suveræne forsyn og historiestyring, ved
hvilke han giver og tager liv og skaber lys,
mørke, fred og ulykke,41 pensles ud, og
dokumenteres ved, at han som den eneste
kan sige, hvad der vil ske, længe før det
sker.42 Effekten af disse allusioner er en
understregning af Jesu egen suveræne sty-
ring og bestemmelse af Ju das’ forræderi.
Ikke desto mindre og kom patibelt hermed
er Judas, ikke Gud, den moralsk skyldige
(Mark 14:21).
b) På samme måde sker også Jesu til-

fangetagelse i Getsemane og disciplenes
flugt, begge dele syndige handlinger, for
at Skrifterne skal opfyldes (Matt 26:53-
56, 31f; jf. Mark 14:27).
Det synes i det hele taget at gælde

fjend skabet mod Jesus generelt: Es 53 ta -
ler i sig selv også om Jesu lidelser i hans
jordeliv generelt, ikke blot hans korslidel-
ser, når kapitlet taler om hans lidelser
som villet af Gud. Og NT fortsætter: “Hav -
 de jeg ikke gjort de gerninger iblandt
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dem, som ingen anden har gjort, havde de
ikke haft synd; men nu har de set, og dog
hader de både mig og min fader. Men det
er sket, for at det ord, som står skrevet i
de res lov, skal gå i opfyldelse: ‘De hadede
mig uden grund’” (Joh 15:24f).43

Og så er der det forhold, at ”Jesus af
Ånden [blev] ført ud i ørkenen for at blive
fristet af Djævelen” (Matt 4:1). Djæve -
lens forsøg på at forpurre Guds frelses-
plan og få Guds Søn til at synde er ondt,
syn digt og en del af Djævelens oprør mod
Gud. Og nej, Gud hverken frister eller
kan fristes (Jak 1:13). Ikke desto mindre
og kompatibelt hermed er fristelsen
Hellig åndens vilje og plan.44

Guds suverænitet i korset er altså kli-
maks i et mønster, der går ud på, at Gud
styrer Jesu lidelser og fjendskabet imod
ham. Korset er ikke en undtagelse, men i
stedet kulminationen på et mønster.

1.3 Guds suverænitet i korset er 
klimaks i mønsteret om, at Gud bruger
det onde til det gode
Korset er i Bibelen kulminationen på et
mønster, der handler om, at Gud bruger
det onde til det gode. Det er et væsentligt
tema, der trækker en massiv rød tråd igen -
nem hele Bibelen. Spørgsmålet er nu, om
dette mønster går ud på, at Gud ”blot”
bruger noget ondt, som er der i forvejen,
og vender det til noget godt, eller om
mønstret er det, vi finder i korset?
Et centralt eksempel på mønstret er

Josefs brødres ondskab mod Josef. Josef
siger to gange, at Gud sendte ham til
Egyp ten.45 Og i 1 Mos 50:20 står der ord-
ret: ”I udtænkte/intenderede ondt imod
mig, men Gud udtænkte/intenderede det
[NB: altså det onde] i henseende til godt”.
Som det er blevet gjort opmærksom på af
en stribe teologer, er der her netop ikke
tale om, at Gud vender noget ondt til

noget godt,46 men om, som D.A. Carson
ofte har udtrykt det, at ”i én og samme
begivenhed” intenderer mennesker noget
ondt, mens Gud intenderer netop det til
det gode. Det er altså korsets mønster, vi
har at gøre med her.
Så til Zak 13:7, som er værd at tænke

på igen: NT forstår teksten som opfyldt i
tilfangetagelsen af og drabet på Jesus.
Spro get med at Herren taler til sit sværd
og beordrer det til at udføre, hvad han vil,
er en del af samme mønster, som når der
andre steder tales om, at Herren fløjter af
bierne (Es 7:18f), afrager med en kniv,
han har lejet (Es 7:20), eller at han tager
sin hammer (Es 10:5.12.15), alle sammen
metaforer for Assyrien. Der er tale om et
mønster, som korset alt andet end står i
diskontinuitet med, men i stedet indgår
som klimaks i.
Mønstret fortsætter på den anden side

af korset: I 2 Kor 12:7 siger Paulus: ”Der -
for, for at jeg ikke skulle blive hovmodig,
blev der givet mig en torn i kødet, en
Satans engel, for at den skulle slå/pine
mig, for at jeg ikke skulle blive hovmo-
dig”. Når Satan og hans tjenere slår, så er
det ondt. Ikke desto mindre, er det tyde-
ligvis Gud selv, der er den implicit hand-
lende i det passive verbum ἐδόθη (”blev
gi vet”).47 Gud giver Paulus en Satans
engel. Guds formål er, at den skal slå/pine
Paulus. Gud bestemmer, vil og styrer
suve rænt, at Paulus bliver slået af en engel
fra Satan. Satans (engels) intention med at
slå/pine Paulus var ond og syndig. Men
Guds formål er det gode, at Paulus ikke
skal blive hovmodig. Samme mønster
som med Josef. Et mønster, hvis kulmina-
tion findes i korset.
Guds suverænitet i korset er altså ikke

en undtagelse, men klimaks i et mønster,
der går som en tråd igennem hele Skrif -
ten. 
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1.4. Guds suverænitet i korset er møns-
teret for de troendes lidelser
I Første Petersbrev er det et væsentligt
tema, at korset er mønsteret for de troen-
des lidelser. 
I 1 Pet 3:17-18 siges det: “For det er

bedre, om det er Guds vilje, at lide, når
man gør det gode, end når man gør det
onde. For også Kristus led én gang for
menneskers synder, som retfærdig led han
for uretfærdiges skyld for at føre jer til
Gud“. Den lidelse, der er tale om, er en
uretfærdig lidelse. De mennesker, der på -
fører de troende deres lidelser, synder og
vil blive holdt til regnskab. Ikke desto
mindre er de troendes lidelser eksplicit
Guds vilje48 – ligesom Kristi lidelser jo var.
1 Pet 4:12-19 fortsætter det: “I kære, I

skal ikke undre jer over den ildprøve, I er
ude for, som var det noget fremmed, der
skete med jer; men glæd jer, når I deler
Kristi lidelser ... For nu er det tiden, da
dommen tager sin begyndelse, og den be -
gynder med Guds hus ... Derfor skal de,
der efter Guds vilje må lide, stadig gøre
det gode og overlade deres sjæl til den
trofaste skaber”. Den onde lidelse, de tro-
ende udsættes for, er en ildprøve fra Gud,
ikke noget fremmed.49 Når de kristne li -
der, forstås det sådan, at de ”deler Kristi
lidelser”, og at det er ”efter Guds vilje”.50

Sammenfattende51 siger Peter i 5:6f:
“Yd  myg jer derfor under Guds stærke
hånd, så vil han ophøje jer, når tiden
kommer, og kast al jeres bekymring på
ham, for han har omsorg for jer.” De tro-
endes trængsler og lidelse er ond. Men
den er også ”Guds stærke hånd”,52 hvor -
under de skal ydmyge sig for senere at
ophøjes53 – fuldstændigt som det skete
med Kristus på korset.

Korset er skabelonen, inklusive Guds
suverænitets rolle.
Det er også derfor, at det ikke alene

kan fortælles, hvordan Jesus siger til Ana -

nias, at han ”vil vise [Paulus], hvor meget
det er nødvendigt (δει)͂ at han skal lide for
mit navns skyld” (ApG 9:16), men at
Paulus ligefrem kan sige, at ”hvad der
mang ler af Kristi trængsler, udfylder jeg
med min egen krop for hans legeme, som
er kirken” (Kol 1:24). Paulus’ lidelser er
Kristi lidelser. 54 Dette i sig selv indikerer,
at de er detailstyret af Gud. Dertil kom-
mer, at der er tale om ”Kristi trængslers
mangler” (τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ
Χριστοῦ). En mangel implicerer en måle -
stok, i forhold til hvilken manglen er konsti -
tueret. Denne målestok er her Guds plan.
Endelig er ApG 4:27f i sig selv interes-

sant her i sin kontekst (4:24-20). Bag -
grun den for bønnen er forfølgelse og tro-
endes lidelser ved fjenders oprør mod
Gud. Og der tænkes i konteksten i en
umiddelbar kontinuitet mellem korset og
det, de bedende selv er udsat for på den
ene side, og på den anden side mellem
korset og et typologisk mønster udtrykt i
det umiddelbart forudgående citat fra Sl 2
(om jordens kongers oprør). Det naturlige
er derfor at forstå logikken i konteksten
sådan, at den bygger på den tanke, at kor-
set er paradigmatisk, med andre ord alt
andet end en undtagelse.
Korset er altså ingen undtagelse. Det

er, inklusive Guds suverænitets rolle,
mønsteret for de troendes lidelser.

1.5. Det er Gud, der tager ikke blot
Jesu liv, men alle menneskers
Endelig bør det også nævnes, som vi skal
se under den skabelsesteologiske vinkel,
at det ikke er sådan, at alene Jesu død –
altså som en undtagelse - er forårsaget af
Gud. Det gælder alle dødsfald. 

1.6. Konklusion
Jesu lidelse og død er ikke en undtagelse,
men et paradigme. Også hvad Guds suve-
ræne detailstyring angår.
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5. NT’s forkyndelse af Guds for-
syn og suverænitet i historien
I NT styrer Gud suverænt historiens
gang. Han er ”æonernes konge” (1 Tim
1:17), som af egen magt har fastsat tider
og timer (ApG 1:7).55 Vi skal nu se, at
Guds styring af historien også gælder der,
hvor noget negativt sker, og hvor mennes-
kers syndige viljer er involveret. 

1.1. Nogle frelseshistoriske nøglepunk-
ter
Vi ser dette særligt klart i nogle frelseshis-
toriske centrale begivenheder.

1.1.1. Guds underlæggelse af skabning-
en under tomheden
I Rom 8:20 skriver Paulus: ”For også
skabningen selv blev underlagt tomhe-
den, ikke villigt, men ved56 ham som
underlagde [den], med håb.” De fleste
fortolkere er enige om, at den, der under-
lægger i denne tekst, er Gud.57 Den tom-
hed, der er tale om, involverer død og for-
gængelighed, altså onde ting, noget vi
træller under, og som får skabningen til at
sukke og vånde sig (Rom 8:21-23).

1.1.2. Guds forhærdelse af Farao
Paulus’ redegørelse for, at Gud uafhæn-
gigt af egenskaber eller gerninger fra no -
gens side elskede Jakob, men hadede Esau
(Rom 9:9-13), fremprovokerer spørgs må -
let, om Gud er uretfærdig (9:14). Paulus
svarer benægtende og fortsætter: ”[Gud]
siger jo til Moses: ’Jeg forbarmer mig,
over hvem jeg vil, og viser nåde, mod
hvem jeg vil.’ Så afhænger det altså ikke
af menneskers vilje eller stræben, men af
Guds barmhjertighed” (9:15-16). Og så
fremfører han endnu et eksempel: ”Skrif -
ten siger jo til Farao: ’Jeg har ladet dig
frem stå netop for at vise min magt på dig,
og for at mit navn kan blive forkyndt
over hele jorden.’ Så forbarmer han sig

altså, over hvem han vil, og forhærder,
hvem han vil” (9:17-18).
To observationer er væsentlige her:
i) Fortsættelsen er: ”Nu vil du sige:

Hvad har han så mere at bebrejde os? For
hvem står hans vilje imod?” (Rom 9:19).
Paulus’ imaginære læser har forstået det,
Paulus siger sådan, at Guds vilje alene er
den, der afgør, om han forbarmer sig eller
forhærder sig. Hvad mere er: Paulus sva-
rer ikke ved at sige: ”Nej! Det har du
altså misforstået!”58 Det stillede spørgsmål
følger logisk af det faktisk sagte,59 og Pau -
lus’ svar i v. 20-23 forudsætter, at den
imaginære læser har læst rigtigt, hvad
dette angår.60 Faraos forhærdelse er synd,
og han er ansvarlig.61 Kompatibelt her-
med er den bestemt og detailstyret af Gud,
hvis godhed og retfærdighed, Paulus næg-
ter, kan kompromitteres af det.
ii) Paulus udtrykker sig her helt al -

ment. Dette handler ikke bare om Farao.
Dermed er det ikke muligt at gøre forhær-
delsen af Farao til en undtagelse eller blot
et eksempel, der ikke gør en regel. Paulus
læser det som et – meget velvalgt – eksem-
pel, der har nogle egenskaber, der gør, at
dette eksempel i sin helbibelske kontekst
gør en regel.

1.1.3. Guds formål med loven i Paulus’
teologi
Ifølge Paulus var et af Guds formål62 med
lov givningen ”syndsforøgelse” eller
”synds fo rværring”.
Den måske væsentligste tekst for vores

emne er Rom 5:20: ”Men loven kom til,
for at faldet skulle blive større; og blev
synden større, er nåden blevet så meget
desto større.” Teksten betyder, at Guds
formål med lovgivningen var at forstørre
eller forøge synden, enten kvalitativt (den
transformative forståelse) eller kvantita-
tivt (den generative forståelse).63 Uanset
hvilken af de to fortolkninger, der er den
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rigtige, så siger teksten, at Guds formål
med loven var, at synden skulle blive stør-
re. Gud intenderede og styrede frelseshis-
torisk syndsforstørrelse.
Lovens syndsgenerative guddommelige

hensigt og effekt er en del af Paulus’ teo-
logi. Gud intenderede og sørgede ved
loven for, at synden netop ved loven frem-
provokerede synd.

1.1.4. Guds forhærdelse af Israel
Dette tema er bl.a. væsentligt i Rom 11. I
11:7 siges det, at ”[d]e andre blev forhær-
det”. De ”andre” er her dem, der ikke er
udvalgt. De er blevet forhærdet, ved at
”Gud har givet dem en søvnens ånd, øjne,
som ikke ser, og ører, som ikke hører, ind-
til den dag i dag”. Paulus citerer og allu-
derer til Es 6:10 og 29:10. Paulus forstår
disse tekster sådan, at der er tale om, at
Gud ved sit Ord forhærder Israel. For -
hær delsen er noget, Gud har bestemt, og
noget, han gør. Samtidigt og kompatibelt
hermed er det sandt, at Israel forhærder
sig og vil blive holdt til regnskab for sin
forhærdelse. 
Det fremgår af den følgende kontekst,

at Gud har haft flere etape-inddelte posi-
tive formål med Israels forhærdelse, nem-
lig at frelsen skulle komme til os hedning-
er, så Israel selv ægges til misundelse og
selv vender om (Rom 11:11-12.25-26), så
hele frelseshistorien bliver historien om
Guds barmhjertighed mod ulydige (11:30-
32). Ulydigheden er, samtidigt med men-
neskers ansvarlighed og Guds fuldstændi-
ge uberørthed af det onde, noget Gud har
bestemt og indesluttet alle under. Dette
leder Paulus til lovprisning af den uforstå-
elige, uransagelige Gud, hvis veje er
usporlige, og som ingen kan rådgive eller
kræve noget af. ”Thi fra ham og ved ham
og til ham er alle ting”64 (11:36).
I konteksten må ”alle ting” her inklu-

dere den ulydighed og forhærdelse, som
Gud har indesluttet ”alle” under (v. 32).65

Også dette er fra Gud, ud af ham. Gud
har ikke gjort det i moralsk forstand, så
han moralsk er berørt af det onde og syn-
dige. Vi mennesker er selv ansvarlige for
synd og forhærdelse. Det er os, der har gjort
det – også moralsk. Men forsynsmæssigt
har Gud bestemt og suverænt detaljesty-
ret forhærdelsen og indeslutningen under
ulydighed.
Denne forståelse bekræftes af andre

steder i NT, hvor Es 6:9f er i spil. Vi har
kun plads til at se på ét af disse her.
Teksten bliver af Johannes brugt til at

forklare folkets vantro trods Jesu tegn. I
Joh 12:37-38 siges det først, at jøderne
trods Jesu tegn ikke troede på ham, for at
(ἵνα) Esajas’ ord i Es 53:1 (”hvem troede 
. . .?”) skulle gå i opfyldelse. Dette invol-
verer en intention, nemlig Guds. Jødernes
syndige vantro beskrives altså som styret
af Guds intention.66 Men først nu kom-
mer det, der vedrører anvendelsen og for -
ståelsen af Es 6:9-10: ”Derfor”, fortsæt-
ter Johannes, ”kunne de ikke tro. For
igen siger Esajas: ’han har blindet deres
øjne og forhærdet deres hjerte, for at de
ikke skal se med øjnene og fatte med hjer-
tet og vende om, så jeg vil helbrede dem”.
Johannes forstår det sådan, at Gud havde
blindet og forhærdet jøderne med det for-
mål, at de ikke skulle omvende sig, og at
det er ”derfor”, at de ikke ”kunne” tro.67

Den efterfølgende kontekst viser samti-
digt, at Johannes forstår dette som fuldt
kompatibelt med, a) at jøderne vil blive
holdt til regnskab for deres forkastelse af
Jesus (12:48), og med b) den begrundelse
for deres vantro, at de ”elskede ære fra
mennesker frem for ære fra Gud”
(12:43).68
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1.2. Den sekulære historie
I GT69 transcenderer Guds suveræne sty-
ring af historien – også når noget ondt og
syndigt er involveret – det frelseshistoris-
ke og inkluderer sekulærhistorien. Det
sam me er tilfældet i NT.

1.1.1. Historien og Guds Ords og viljes
udførelse
Et grafisk billede af denne styring finder
vi i Åb 6:1-17. Bogrullen er drejebogen for
Guds føring af historien. Hver gang lam -
met bryder et segl, lyder befalingen
”Kom!” fra Guds trone, og på denne be -
faling kommer de forskellige heste frem.
Manden på den ildrøde hest får ”givet at
tage freden fra jorden, så folk myrder
hinanden” (6:4). Manden på den gusten-
gule hest ”hed Døden, og Dødsriget fulg-
te med ham. Og de fik givet magt over en
fjerdedel af jorden, til at dræbe med
sværd og sult og pest og jordens vilde
dyr” (6:8). Symbolikken er vanskelig at
tage fejl af. Befalingen om disse ting ud -
går også fra Guds trone.70 Noget lignende
kunne siges om basunernes (Åb 8-9) og
vredesskålenes (Åb 15-16) fremkaldelser
senere i bogen. Vi har tydeligvis med de ti
plagers Gud at gøre. Bemærk desuden, at
”sværd, sult og pest” går igen og igen i
profetlitteraturen om Guds sendelse af
disse ting over folkeslag.71 Der tænkes i
Åbenbaringsbogen i en kontinuitet på
tværs af Kristusbegivenheden og lande -
grænser, hvad dette angår.
Befalingernes udgang fra tronen i Åb 6

er en del af en helbibelsk tematik, der
handler om Guds Ords og viljes udførel-
se.72 I GT betyder Guds suverænitet og
almagt bl.a., at hans ord aldrig slår fejl,
men altid udfører hans vilje (Es 55:10-
11); at Gud gør alt, hvad han vil (Sl 115:
3; 135:6; Es 46:10); og at intet sker uden
Herrens befaling, men både lykke og
ulykke udgår af Guds mund (Klag 3:37f;

se endvidere f.eks. Jer 32:24). I NT er det
ligeledes utænkeligt, at Guds ord skulle
kunne slå fejl (Rom 9:6). Også i NT gen-
nemfører Gud ”alt efter sin viljes forsæt”
(Ef 1:11; jf. nedenfor). Guds ord og vilje
vil blive udført. I Hebr 1:3 siges det om
Kristus, at han ”bærer alt med sit mægti-
ge ord”. Som adskillige kommentatorer
har bemærket, skal denne ”bæren” ikke
forstås som blot opretholdende, men i
stedet som en førende ”bæren”. Kristus
ikke blot opretholder (det er selvfølgelig
også inkluderet), men bærer førende alt
til sin viljes mål. Når dette læses på bag-
grund af Bibelens billede af Gud som alle -
stedsnærværende og som den, der ”fylder
himmel og jord” (Jer 23:24),73 må man
konkludere, at der ikke findes det sted,
hvor Kristus ikke er med sit bærende og
førende ord, uanset hvor lille stedet er,
eller hvor meget det end må nøjes med
detaljestatus.
Igen giver Åb en stærk illustration af

tematikken om Guds Ords udførelse:74 I Åb
17:11-17 tales der om dyret og kongerne
forbundet med dets sataniske magt. Om
kongerne siges det i 17:17, at ”Gud har
indgivet dem at gøre hans vilje og at have
samme vilje og give dyret deres konge-
magt, indtil Guds ord er udført”. Hvad
der sker, sker fordi Guds har sagt, at det
skal ske.75 Guds ord vil blive udført.76

1.1.2. Gud udfører alt efter sin viljes
forsæt (Ef 1:11)
Helt generelt hedder det, som nævnt, hos
Paulus, at Gud ”virker alt efter sin viljes
forsæt” (Ef 1:11). Nogle forsøger at be -
græn se referencen af ”alt” til udelukkende
at gælde de frelsesrelaterede handlinger,
der tales om i konteksten.77 Dette er imid-
lertid ikke den mest sandsynlige læsning.
For det første har ”alt” i v.10 klart uni-
versel reference, og en pludselig ind -
skrænkning af referencen ville kræve
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nogle klare, men ikke-eksisterende, indi-
katorer. For det andet ville en sådan ind -
skrænkning føre til en meningsløs tauto-
logi i 1:11. Gud vil praktisk taget blive
be skrevet som den der udfører sin viljes
råd (= den indskrænkede reference af ”alt”)
ifølge sin viljes råd.78 For det tredje synes
pointen med beskrivelsen af Gud som
den, der virker alt, at være den forsikren-
de, at vores udvælgelse til at få del i arven
er en delmængde af en mere omfattende
styring hos ham, der virker alt.79 Så ”alt”
har universel reference. Et overvældende
flertal af fortolkere er i øvrigt enige om
dette.80 Der er andre måder, dette kom-
mer til udtryk på i NT, 81 men af plads-
hensyn iler vi videre.

1.1.3. Jesu forståelse af tragedier
I Luk 13:1-582 forekommer det mig, at det
forudsættes, at når et tårn styrter sam-
men, så er det i sidste ende på en eller an -
den måde Gud, der gør det, og at når en
forskruet magthaver begår uhyrligheder,
så står Gud også bag med sin detailsty-
ring.
For det første udgøres GT-baggrunden

ikke mindst af Klag 3:37-38 og Amos
3:3-6: Ingen taler, så det sker, uden at
Herren har befalet det; både ulykke og
lykke udgår af den Højestes mund; og der
sker ikke en ulykke, uden at Herren har
gjort det.83

For det andet: Hvad Jesus nægter, er
ikke, at det var Gud, der ved Pilatus’
hånd tog de galilæeres liv, hvis blod
Pilatus blandede med blodet fra deres
offerdyr, eller at det var Gud, der tog de
attens liv, som tårnet i Siloa styrtede ned
over og dræbte. Det synes heller ikke at
være tilfældet, at Jesus nægter, at Gud
gjorde dette med disse mennesker på
grund af deres synd. Hvad Jesus nægter
er, at Guds skulle have gjort dette med
disse mennesker, fordi de var større syn-

dere end andre.
For det tredje: Formålet med Jesu næg-

telse i det logiske tankeflow er ikke at
”cutte” forbindelsen mellem synd og de
pågældende dødsfald. Tværtimod er lo -
gik ken, at når Gud tog disse menneskers
liv, selvom de ikke var større syndere end
alle andre, vil han også tage tilhørernes liv
eller det, der er værre, med mindre de
omvender sig, for deres synder gør dem
ligeså værdige til dette, som dem, der blev
dræbt.
Under alle omstændigheder ser Jesus

sådanne ulykker og uhyrligheder som et
kald til omvendelse til os alle.84

Den delte forudsætning for hele samta-
len er altså, at Gud i sidste ende står bag.
Uenigheden går på, hvorforGud har gjort
det.
Tilsvarende gælder det, at selvom Jesus

i Joh 9:2-3 klart afviser disciplenes tanke
om, at den blindfødte mand er født sådan
som følge af en bestemt synd hos ham
selv eller forældrene, så forudsætter også
han, at Gud står bag det med sit gode for-
mål.
Min konklusion bliver, at NT’s histo-

rieforståelse indikerer, at Gud detailstyrer
og bestemmer hele historiens gang – også
de dele, der består i menneskers syndige
og onde handlinger, eller som på anden
vis er onde begivenheder. 

6. NT’s skabelsesteologiske 
forkyndelse af Guds forsyn 
og suverænitet
Nu vender vi os til det skabelsesteologi ske
aspekt. Alt består og holdes ifølge NT
sammen ved Kristus (Kol 1:17), som
førende bærer alt frem mod sit mål med
sit mægtige ord (Hebr 1:3). Flere steder
siges det, at alt er ud af Gud,85 og vi har
set i Rom 11:36, at dette også gælder
begivenheder. NT forudsætter GT’s ska-
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belsesteologi,86 og det skabelsesteologiske
aspekt af Guds forsyn i NT er for en
betragtelig del indflettet i den historiefor -
ståelse, som vi allerede har set på. Derfor
vælger jeg nu at zoome ind på den måske
væsentligste skabelsesteologiske begiven-
hedskategori for den nærværende diskus-
sion, nemlig døden.

1.1. Det er altid Gud, der giver og
tager liv
Døden er altid ond i NT. Den er og bliver
en fjende, indtil den er tilintetgjort (1 Kor
15:26.53-57). Ikke desto mindre er det
ligesom i GT87 også i NT altid Gud, der
giver (ApG 17:25b) og tager liv.

1.1.1. Det generelle billede
I NT lever mennesket – stadigvæk – af et -
h vert ord, der udgår af Gudsmund.88 Det
er i eller ved Gud, vi lever, ja bevæger os89

og er (ApG 17:28). Det er kun, ”[h]vis
Her ren vil”, at vi skal leve (Jak 4:15). Det
er så ledes Herren, der lader sin tjener
Sime on gå bort med fred (Luk 2:29); lige-
som det er Gud, der ”i nat” kræver den
rige bondes liv (Luk 12:20). Det er Jesu
vilje, der afgør, om Johannes, Zebedæus’
Søn, skal leve til han kommer eller ej; og
den i Joh 21 umiddelbart forudgående
forudsigelse af Peters død og dødsmåde er
i lyset heraf ikke at forstå som en simpel
forudsigelse, men som udtryk for Jesu
vilje (Joh 21:18-23); osv.90 Vi skal her til
sidst zoome ind på to vigtige tekster.

1.1.2. To vigtige tekster
1.1.1.1. Luk 12:4-5
Jesus siger: “Frygt ikke dem, der slår lege-
met ihjel og derefter ikke er i stand til at
gøre mere. Jeg vil vise jer, hvem I skal
fryg te: Frygt ham, som efter at have slået
ihjel har magt til at kaste i Helvede. Ja, jeg
siger jer: Ham skal I frygte” (Luk 12:4-5).
Det er ikke djævelen, der refereres til,

men Gud. Så her er der mennesker, der
slår ihjel. Og Gud slår ihjel.91

Nogle vil måske forsøge at forstå dette
”distributivt”, således at det nogle gange
er mennesker og andre gange Gud, der
slår ihjel. Dette er imidlertid umuligt. 
1) Den bagvedliggende gammeltesta-

mentlige skabelsesteologi falsificerer for-
tolkningen: ”Indse dog, at det er mig, kun
mig, der er ingen Gud ved siden af mig;
det er mig, der dræber og gør levende”,
som det hedder i 5 Mos 32:39. Det sam me
gælder den generelle nytestamentlige kon-
tekst, som jeg netop har skitseret.
2) Desuden ville ”distributionen”, hvis

vi i denne tekst havde en sådan, være den
absurde, at Gud stod bag ikke-troendes
død, mens andre agenter stod bag de tro-
endes.92

3) Endeligt problematiseres en ”distri-
butiv” forståelse af fortsættelsen her i
Lukasevangeliet: “Sælges ikke fem spurve
for to skilling? Og ikke én af dem er glemt
af Gud. Ja, selv alle jeres hovedhår er talt.
Frygt ikke, I er mere værd end mange
spurve” (Luk 12:6-7). Logikken er: Vi
skal ikke frygte, fordi vi på grund af vores
langt større værdi er så meget mindre
glemt end hver eneste spurv, at selv vore
hovedhår er talte. I denne logik betyder
det at være husket ikke blot at være i
Guds bevidsthed. Dette ville ikke i sig selv
kunne begrunde, at vi ikke skal frygte.
Guds engagerede vilje må være involve-
ret, når der her tales om ikke at glemme
og at tælle. Guds engagerede vilje bestem-
mer altså antallet af vore hovedhår. I det
samlede ”flow” fra Luk 12:4-7 fører en
”distributiv” forståelse dermed til, at jeg
godt nok kan regne med, at Gud styrer
detaljer som salg af spurve og antallet af
mine hår, men at han overlader det til
andre agenter, om jeg skal dø eller ej. En
sådan forståelse går således helt på tværs
af det logiske ”flow” i teksten og fungerer

299 Guds suverænitet og det onde i NT

Theofilos Supplement vol. 6 nr. 2 2014



ikke som begrundelse for ikke at frygte. 
Forholdet mellem menneskers og Guds

slåen ihjel her skal således ikke forstås
distributivt, men kompatibilistisk:93 I en
og samme begivenhed slår mennesker og
Gud ihjel.
1.1.1.2. Matt 10:29
Matt 10:29: “Sælges ikke to spurve for en
skilling? Og ikke én af dem falder til jor-
den, uden jeres fader er med den. Men på
jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor
ikke, I er mere værd end mange spurve”.
Rent sprogligt er mange fortolkninger

af ”uden jeres fader”94 mulige, og paral-
leller til dem kan demonstreres.95 Men
GT-konnotationerne indikerer, at der er
tale om Guds engagerede magt.96

Hvad mere er: Argumentationsflowet i
konteksten (et a fortiori argument (fra det
mindre til det større) for, at vi ikke skal
frygte) fungerer dårligt, hvis ”uden jeres
far” ikke indebærer hans engagerede
magt.97 Læg mærke til, at netop argumen -
tets a fortiori karakter indebærer, at slut-
ningen går fra Guds styring af små ting til
Guds styring af store ting – og ikke om -
vendt. Det er ikke sådan, at vi kan vide, at
Gud styrer de vigtige ting, men de mindre
væsentlige ved vi ikke, hvordan han for-
holder sig til. Tværtimod er det netop, for -
di vi ved, at Gud styrer ubetydelige detal-
jer, at vi kan vide, at han styrer de større
ting.98 Dette er et alvorligt problem for
rammestyringsforståelsen.
I NT’s skabelsesteologi udgår alt fra

Gud og detailstyres af ham, selv de
mindste detaljer. Ethvert græsstrå, enhver
blomst, ethvert hovedhår, enhver begiven-
hed styres af hans almægtige forsyn. Ikke
mindst netop derfor gælder det også livets
begyndelse og afslutning.

7. Sammenfatning
Min argumentation for den fremsatte tese
er hermed gennemført. Vi har set, at Guds

detailbestemmende suverænitet fastholdes
i NT – også hvad angår syndige og onde
handlinger og begivenheder. Den forstås
maksimalistisk. Samtidig fastholdes men-
neskers ansvarlighed, det ondes ”ondhed”
og Guds absolutte godhed som på en eller
anden måde kompatible hermed uden gen -
sidig kompromittering; og der er en asym-
metri mellem den måde, hvorpå Gud står
bag det gode, og den anderledes måde,
hvorpå han står bag det onde. Særligt vig-
tigt kan Gud ikke med rette moralsk an -
klages for det onde. Hans fuldstændige
godhed er helt uberørt. Ikke desto mindre
og kompatibelt hermed har han på en
eller anden måde, som vores hjerner ikke
kan gennemskue, bestemt og detailstyret
også det. Moralsk har Gud ikke gjort det.
Men forsynsmæssigt har han. Vi har set
dette i korset, den ondeste begivenhed af
alle, som ikke desto mindre var bestemt
og detailstyret af Gud til vores frelse. Vi
har set, at korset ikke er en undtagelse
eller et eksempel, men et paradigme. Kor -
set har hermeneutisk nøglestatus i NT.
Her ser vi, hvem Gud er. ”Korsets gåde”
og dens konsekvenser er en fordybelses-
påkaldende nøgle til ”forsynets gåde”.
Guds suverænitet i korset er klimaks i et
mønster, vi ser i Jesu lidelser og fjendska-
bet imod ham. Guds suverænitet i korset
er klimaks i mønsteret om, at Gud bruger
det onde til det gode, et mønster, der går
som en rød tråd igennem hele Bibelen. Og
Guds suverænitet i korset er mønsteret
for de troendes lidelser. Vi har videre set,
at historieforståelsen i NT indeholder en
maksimalistisk forståelse af Guds styring
af historien. Denne styring gælder også
der, hvor noget negativt eller ondt sker, og
hvor menneskers syndige viljer er involve-
ret. Dette ses særligt klart i en række frel-
seshistorisk væsentlige begivenheder, men
denne suveræne styring transcenderer det
frelseshistoriske og gælder også sekulær-
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Noter:
1. Henri Blocher, Evil and the Cross: An Analytical Look at the Problem of Pain (Kregel Publications, 2005), 85.
Når han ikke her nævner menneskets ansvarlighed skyldes det, at han regner den for en selvfølge.
2. Dette snævre fokus medfører således en vis ubalance i artiklen i forhold til en ideel behandling.
3. Debattens begyndelse var foranlediget af nogle formuleringer af Peter Olsen, som repræsenterer hvad jeg skal
kalde en maksimalistisk forsynsforståelse. For debattens begyndelse, se særligt Birger Reuss Schmidt, "Guds
straf over Norge", Tro og Mission, Maj 18, 2012; Peter Olsen, "Historien er Guds", interviewet af Birger Reuss
Schmidt, Tro og Mission, Maj 18, 2012; Tobias Stern Johansen, "Teologer: Gud står bag Breiviks massakre",
Kristeligt Dagblad,Maj 24, 2012; Børge Haahr Andersen, "Teolog uddyber: Sådan hænger Gud og Breivik sam-
men", Kristendom.dk, Maj 24, 2012, http://www.kristendom.dk/fra-bloggen/teolog-uddyber-sådan-hænger-
gud-og-breivik-sammen; Peter Olsen, "Ja, det er Gud, der tager mit liv, og ifølge den klassiske kristne forsyns -
tanke gælder det også, hvis Han gør det ved en morders hånd", Kristeligt Dagblad, Juni 6, 2012; Leif Andersen,
"Nej, Kristi forkyndelse og gerning er fraværende i Peter Olsens lidt for gammeltestamentlige udlægning af
begivenhederne på Utøya", Kristeligt Dagblad, Juni 6, 2012; Jens Peter Rejkjær og Carsten Skovgaard-Holm,
"Et evangelisk-luthersk paradoks: Gud er god og almægtig, men han lader ondt ske", Kristeligt Dagblad, Juni
13, 2012; Jens Peter Rejkjær og Carsten Skovgaard-Holm, "Kommentar til debatten om Gud og det onde", Tro
og Mission, Juni 15, 2012; Peter Olsen, "Gud står bag alt", interviewet af Birger Reuss Schmidt, Tro og Mission,
Juni 29, 2012; Carsten Skovgaard-Holm, "Nødvendigt at tage forbehold", interviewet af Birger Reuss Schmidt,
Tro og Mission, Juni 29, 2012; Mikkel Vigilius, "Peter Olsens falske lære?", Tro og Mission, Juni 29, 2012;
Carsten Skovgaard-Holm, "Gud og det onde - svar på læserbrev", Tro og Mission, August 17, 2012. Peter
Olsen var og er blandt andet ansat som ekstern lektor ved Dansk Bibel-Institut (DBI). Som konsekvens af, at
DBI’s styrelse fastholdt, at der på DBI var plads til både hvad jeg skal kalde den minimalistiske forståelse og
hvad jeg skal kalde den maksimalistiske (og dermed blandt andre Peter Olsen), valgte Jørgen Sejergaard at for-
lade DBI’s styrelse. I denne forbindelse tog debatten endnu en runde i avisen Tro og Mission. For denne, se
Birger Reuss Schmidt, "Forlader DBI’s styrelse efter debat om Guds forsyn", Tro og Mission, November 23,
2012; Jørgen Sejergaard, "Det har stor betydning, hvem der tager initiativ til det onde", Tro og Mission,
November 23, 2012; Jørgen Sejergaard, "Bibelen siger ikke, at Gud styrer alle vore beslutninger", Tro og
Mission, December 7, 2012; Børge Haahr Andersen, "Vi er i Guds hånd selv på ulykkens dag", Tro og Mission,
December 7, 2012; Finn Aa. Rønne, "Frihed til uenighed - på Bibelens og bekendelsens grund", Tro og Mission,
December 7, 2012; Poul Friis, "Opfordring til DBI’s styrelse: Genovervej svaret til Peter Olsen", Tro og Mission,
December 21, 2012; Peter Olsen, "Guds gode hånd i det onde", Tro og Mission, December 21, 2012; Mikkel
Vigilius, "Hvad siger Bibelen?", Tro og Mission, Januar 11, 2013. Spørgsmålet blev endvidere drøftet ved fors-
kerseminarer ved Fjellhaug Internationale Misjonshøgskole, afdeling Danmark (FIH-DK), blandt andet med
deltagelse af Jørgen Sejergaard, og endelig afholdtes der i DBI- og FIH-DK-regi i november 2013 en konference
om ”Guds forsyn og det onde”. Se Birger Reuss Schmidt, "Beslutter eller tillader Gud det onde?", Tro og
Mission, December 6, 2013; Birger Reuss Schmidt, "Debat må fortsætte", Tro og Mission, December 6, 2013.
Konferencens foredrag kan findes på http://moodle.dbi.edu/mod/folder/view.php?id=370 . Nærværende artikel
er en bearbejdet udgave af mit eget foredrag ved denne lejlighed. Senere er kommet f.eks. Jens Bruun Kofoed,
"Gud er god, men bruger det onde", Budskabet 150, nr. 1 (2014): 4–9; Børge Haahr Andersen, "Guds ord til
det lidende menneske", Budskabet 150, nr. 1 (2014): 10–13; Asger Chr. Højlund, "Luthersk syn på Guds
almagt og det onde", Budskabet 150, nr. 1 (2014): 14–17. 
4. Jørgen Sejergaard, "Tre udsagn om Gud og vore skridt" (præsenteret ved Forskerseminar ved FIH-DK,
København, 2012) synes ikke at være enig i, at Gud styrer alt.
5. Jørgen Sejergaard formulerer sig således: ”[M]ere specifikt drejer denne drøftelse sig om Guds forhold til det
onde i selve planlægningen. Planlægger Gud de ondes onde handlinger, eller gør han ikke?” (Jørgen Sejergaard,
"Gud og det onde - eksegetisk, dogmatisk og sjælesørgerisk" (præsenteret ved Forskerseminar ved FIH-DK,
København, 2012), 3
6. I en større teologihistorisk ramme indplacerer debatten sig i den diskussion af forsyns-, viljes- og nødvendig-
hedsbegreberne, inklusive dens mange berøringsflader med theodicé-problemet, som kan spores langt tilbage i
kirkens historie. For en kort teologihistorisk oversigt over forsynsforståelsen, se f.eks. Gregg Allison, Historical

historien, som også er båret og ført af
Guds mægtige Ord. Han som helt gene-
relt virker alt efter sin gode viljes forsæt.
Endelig har vi fra et skabelsesteologisk
aspekt set, at der netop sluttes fra Guds sty -
ring af detaljer til Guds styring af større
og væsentligere ting, ikke mindst døden.
Det er i NT altid Gud, der både giver og

tager alt liv. Alt er ”ud af/fra Gud” og
kommer – uanset hvilke kompatible rol-
ler andre moralsk ansvarlige agenter end
måtte spille i de forskellige begivenheder –
til os fra hans ene og alene gode hånd, den
som er blevet os åbenbaret i Kristus som
gennemboret.99
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Theology: An Introduction to Christian Doctrine (Zondervan, 2011), 277–297. Se også Wayne Grudem, Syste -
ma tic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine (Grand Rapids: IVP, 1994), 315–354 som også på s. 352-353
lister henvisninger til forskellige traditioners forskellige systematiske redegørelser. For et eksempel på nyere
debat om emnet blandt evangelikale, se f.eks. Dennis W. Jowers, red., Four Views on Divine Providence (Grand
Rapids, Mich: Zondervan, 2011). Nyere arbejder, der kan siges at repræsentere en tilgang til NT’s forsynslære,
som udgår fra, at NT’s forsynsteologi er kohærent, placerer sig typisk inden for den løbende diskussion mellem
calvinske og arminianske teologer. Mange af disse fremstillinger findes i værker, der ikke er strengt eksegetisk-
bibelteologiske, men mange rummer større eller mindre mængder af eksegetisk-bibelteologisk materiale om
emnet. Fra calvinsk side kan her nævnes John Feinberg, "God Ordains All Things", i Predestination and Free
Will, red. David Basinger og Randall Basinger (Downers Grove: Inter-Varsity Press, 1986), 19–43; John Fein -
berg, No One Like Him (Wheaton: Crossway Books, 2006), 677–734; Paul Kjoss Helseth, "God Causes All
Things", i Four Views on Divine Providence, red. Dennis W. Jowers (Grand Rapids: Zondervan, 2011), 25–52;
Paul Helm, The Providence of God (Leicester: IVP, 1993); D. A. Carson, Divine Sovereignty and Human Respon -
si bility: Biblical Perspective in Tension, 2. udg. (Eugene: Wipf & Stock Publishers, 1994); D. A. Carson, How
Long, O Lord?, 2. udg. (Baker Academic, 2006), 177–225. Generelt falder calvinske forståelser inden for det,
jeg skal kalde den ”maksimalistiske” forståelse. Fra arminiansk side kan her særligt nævnes Bruce Reichenbach,
"God Limits His Power", i Predestination and Free Will, red. David Basinger og Randall Basinger (Downers
Grove: Inter-Varsity Press, 1986), 101–124, samt en række artikler i Clark H. Pinnock, Grace Unlimited (Min -
nea polis: Bethany Fellowship, 1975) og i Clark H. Pinnock, The Grace of God and the Will of Man (Minnea -
polis: Bethany House Publishers, 1989), særligt Jack W. Cottrell, "The Nature of the Divine Sovereignty", i The
Grace of God and the Will of Man, red. Clark H. Pinnock (Minneapolis: Bethany House Publishers, 1989), 97–
119. Generelt falder ”klassisk”arminianske forståelser inden for det, jeg skal kalde den ”minimalistiske” fors-
tåelse, og er ofte kendetegnet ved, at Guds forsynsstyring opfattes som logisk reaktiv i forhold til menneskets
vilje, og at eksempler på Guds detailstyring betragtes som enkelttilfælde og undtagelser, der ikke er reglen (se
f.eks. Ibid., 107, 112–113). Ifølge en radikal aflægger af arminianismen, den såkaldte ”Open Theism”, er ikke
blot Guds styring af men også hans viden om fremtiden begrænset. For en indføring i denne forståelse, se f.eks.
Peter Olsen, "Open Theism on Providence and Theodicy: An Arminianized Evangelicalism" (København: Det
Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, 2009). For et eksempel på forsynsforståelsen I Open Theism, se
Gregory A. Boyd, ”God Limits His Control”, i Four Views on Divine Providence, red. Dennis W. Jowers (Grand
Rapids: Zondervan, 2011), 183–208. I den modsatte ende af det arminianske spektrum forsøger nogle armi-
nianere (og katolikker) via såkaldt molinisme og ”middle knowledge” at fastholde både en arminiansk forstå-
else af menneskets frihed og en maksimalistisk forståelse af Guds kontrol over alting ved den tese, at Gud på
baggrund af sin alvidenhed om alle mulige verdener og enhver skabnings frie valg i enhver mulig situation har
valgt at skabe netop den aktualiserede verden, i hvilken netop de aktualiserede begivenheder finder sted. For et
eksempel på en sådan tilgang, se William Lane Craig, "God Directs all Things", i Four Views on Divine
Providence, red. Dennis W. Jowers (Grand Rapids: Zondervan, 2011), 79–100. Jeg er ikke bekendt med eksi-
stensen af en nyere eksegetisk-bibelteologisk behandling af NT’s forsynslære fra luthersk side, hvor en teologisk
kohærens i NT antages. Leif Andersen, Gud, hvorfor sover du? (Fredericia: Lohse, 1987) indeholder en del
bibelteologi om emnet, men handler primært om theodicé-problemet og giver ikke en selvstændig behandling
af NT’s forsynslære. Når der ses bort fra Peter Olsens oven for nævnte ph.d.-afhandling, som er teologihistorisk
og fokuserer på ”Open Theism”, synes forsynsforståelsen ikke at have været genstand for koncentreret behand-
ling af lutherske teologer med et ”højt” skriftsyn inden for det sidste halve århundrede. Med mulige rødder i
forskellene mellem Luther selv og den ældre Melanchton, kan der blandt lutherske teologer findes repræsentan-
ter for både minimalistisk og maksimalistisk forsynsforståelse. Nærværende artikel repræsenterer sidstnævnte.
Den kompatibilistisk-maksimalistiske forståelse, som artiklen forsvarer, er i nyere tid måske bedst og grundigst
eksegetisk-bibelteologisk repræsenteret af D. A. Carson, hvorfor han figurerer relativt prominent i noteappara-
tet.
7. Jeg forstår Torben Kjær, "Gud og det onde i nytestamentligt perspektiv - en skitse" (præsenteret ved Forsker -
seminar ved FIH-DK, København, 2012) og Andersen, Gud, hvorfor sover du?, 29–33 samlæst med 40–43, som
eksempler på dette sidste.
8. De sidste tre formuleringer har jeg taget fra Carson, How Long, O Lord?, 189 og Frame (i en reference, jeg
ikke kan genfinde).
9. Luk 22:53; Hebr 2:14.
10. Se f.eks. 1 Thess 2:14-16.
11. Joh 19:10f.
12. Hvor citater afviger fra den danske autoriserede oversættelse fra 1992 (DO92), er oversættelserne mine
egne.
13. Andre tekster i ApG (2:23; 3:17-19), som også viser de handlende menneskers ansvarlighed, samtidig med
at de ser det hele som Guds handling og hans opfyldelse af Skriften, skal ses i sammenhæng hermed. Se f.eks.
David Peterson, Acts of the Apostles, The Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2009),
145–146. I lyset af ApG 4:27 negligeres således konteksten, når Jørgen Sejergaard om ApG 2:23 skriver: ‘Gud
udleverede Jesus til lovbryderes forgodtbefindende, men deres onde beslutning havde de i forvejen’ (Sejergaard,
"Gud og det onde - eksegetisk, dogmatisk og sjælesørgerisk", 8). Desuden kræver Sejergaards læsning, at det



kun var udleveringen, der skete ved Guds fastlagte bestemmelse og forudviden, mens Jesu korsfæstelse og død
ikke skulle være det. Dette kan måske rent syntaktisk lade sig gøre, men bestemt ikke i sammenhængen.
14. Se f.eks. Carson, How Long, O Lord?, 187–188; cf. også Charles K. Barrett, A Critical and Exegetical Com -
men tary on the Acts of the Apostles, bd. 1, International Critical Commentary (Edinburgh: T&T Clark, 1994),
247–248; Eckhard J. Schnabel, Acts (Grand Rapids: Zondervan, 2012), 257; R. C. H. Lenski, Interpretation of
the Acts of the Apostles (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1961), 181–182; Peterson, Acts of the
Apost les, 201; Darrell L. Bock, Acts (Grand Rapids, Mich: Baker Academic, Div of Baker Publishing Group,
2007), 208.
15. For korset, som identisk med eller indeholdt i Guds visdom i denne kontekst, se Archibald Robertson og
Alfred Plummer, A Critical and Exegetical Commentary on the First Epistle of St Paul to the Corinthians, 2nd
edition. (T&T Clark, Edinburgh, 1914), 38–39; David E. Garland, 1 Corinthians (Baker Academic, Div. of
Baker Publishing Group, 2003), 95. I tillæg til den forudgående kontekst fra 1:18 og frem ses dette også i det
centrale hemmelighedsbegreb (jf. λαουμ͂εν θεου ͂σοφιάν εν̓ μυστηριώ ͅτην̀ απ̓οκεκρυμμεν́ην, ἣν προωρ́ισεν κτλ.), som
hos Paulus og i den jødiske apokalyptik anvendes om Guds tidligere skjulte, men eskatologisk åbenbarede,
frelse(splan). For denne forståelse af begrebet, se f.eks. Roy E. Ciampa & Brian S. Rosner, The First Letter to
the Corinthians, The Pillar New Testament Commentary (Grand Rapids: Eerdmans, 2010), 125–126.
16. I lyset af, at Gud havde besluttet korset før tidernes begyndelse (v.7), er det ikke muligt at begrænse det,
som ikke er opstået i mennesker, til den åndelige anvendelse af korset til forskel fra korset selv og dets ondskab
og gru som jordisk begivenhed. Guds visdom rummer både korset selv og dets teologi. For at kende den må
man kende begge dele. Gud holdt korsets teologi skjult for denne verdens herskere, og bl.a. herved styrede han
dem til at gøre, hvad han før tidernes begyndelse havde forudbestemt. 
17. Jeg indikerer ikke hermed en stillingtagen til, om dette skal forstås infra- eller supralapsarisk (en logisk snarere
end en temporal distinktion). Min egen forståelse er infralapsarisk.
18. Matt 26:39; jf. Mark 14:36; Luk 22:42.
19. Hebr 10:5-10.
20. Endvidere vil nogle argumentere for, at præpositionsledet ”fra verdens grundlæggelse” i Åb 13:8 modifice-
rer participiet ”slagtet”. I så fald er Jesus lammet, ”slagtet fra verdens grundlæggelse”. Ligeledes siger 1 Pet
1:19-20, at Jesus, før verden blev grundlagt, var bestemt til med sit blod, som af et lam uden plet og lyde, at
løskøbe os.
21. Mark 14:27. Matt 26:31 tilføjer ”i hjorden”.
22. LXX Zak 13:7: λέγει κύριος παντοκράτωρ.
23. Der anvendes δεῖigen og igen (Matt 16:21; Mark 8:31; Luk 24:6b-7, 25f, 44-46). I en kommentar til Mark
8:31 skriver Morna Hooker: “The word must (δεῖ) is extremely emphatic: Jesus’ teaching implies an inevitabi-
lity about what is to happen, based on the will of God” (Morna D. Hooker, The Gospel according to Saint Mark,
Black’s New Testament Commentary (Continuum, 1991), 206). Cf. også f.eks. R. T. France, The Gospel of
Mark: A Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary (W.B. Eerdmans;
Paternoster Press, 2002), 334.
24. Se endvidere Joh 11:50-53, hvor Kajfas’ profeti beskrives som drevet frem og styret af Gud og som det, der
genererer rådetsbeslutning om at slå Jesus ihjel.
25. Blocher, Evil and the Cross, 94.
26. Som D.A. Carson udtrykker det: ”Christians who may deny compatibilism on front after front become
compatibilists (knowingly or otherwise) when they think about the cross. There is no alternative, except to deny
the faith. And if we are prepared to be compatibilists when we think about the cross . . . it is only a very small
step to understanding that compatibilism is taught or presupposed everywhere in the Bible” (Carson, How
Long, O Lord?, 188).
27. Jeg parafraserer og citerer her frit efter hukommelsen fra flere foredrag af Carson. Se indholdsmæssigt f.eks.
Ibid.
28. Man får i øvrigt samme problem, hvis man forsøger at sige, at korset ikke var ondt og syndigt.
29. Se f.eks. 2 Kor 4:4; Ef 6:10ff; 1 Joh 5:19; Hebr 2:14.
30. Se således også John Piper, "Are There Two Wills in God?", i Still Sovereign, red. Thomas R Schreiner og
Bruce A. Ware (Grand Rapids: Baker Books, 1995), 111–112.
31. Denne formulering har jeg taget fra Henrik Bartholdy i en e-mailudveksling.
32. Hvis det fremføres, at korset ikke udgør et problem, fordi det er helt enestående derved, at Gud her styrer,
at synd og ondskab begås mod sin egen søn, så at sige imod sig selv i stedet for andre, er det, i tillæg til det
tvivlsomme i selve denne logik, vigtigt at bemærke, at denne modargumentation forudsætter en exceptionel for -
ståelse, altså at korset er den eneste undtagelse (jf. næste note), og at der ikke findes flere eksempler. Som vi skal
se, er dette uholdbart.
33. Der er i tillæg til den kompatibilistisk-paradigmatiske forståelse, som jeg argumenterer for, logisk set grund-
læggende fire andre alternativer: 1) Den inkompatibilistiske forståelse: Korset skal ikke forstås kompatibilistisk.
2) Den exceptionelle forståelse: Korset er den eneste undtagelse, hvor en begivenhed skal forstås kompatibilis-
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tisk.3) Den eksemplifistiske forståelse: Korset er ét eksempel på en kompatibilistisk konfigureret begivenhed, og
der findes flere, men de gør ikke en regel. 4) Den eksemplifistisk-inkompatibalistiske forståelse: Der findes
eksempler, men korset er ikke et af dem, og eksempler gør ikke en regel. Jeg har allerede argumenteret imod nr.
1 og nr. 4. Nr. 2 er i kollision med en lavine af GT-eksempler, ikke mindst Es 45:7 uanset, hvordan man forstår
referencen af ”alt dette”.
34. ἵνα + konjunktiv: Joh 13:18; 17:12; δεῖ: Acta 1:16: ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν.
35. Se. f.eks. også J. H. Bernard, St. John: v. 2, International Critical Commentary (Edinburgh: T.& T.Clark Ltd,
1928), 467: “The treachery of Judas was foreordained in the eternal counsels of God; he was destined to deliver
up Jesus to the Jews”.
36. Flere kommentarer ser den implicitte jahve-kristologi i ordene εγ̓ω ̀ειμ̓ι og dermed explicit eller implicit allu-
sionen til Ex 3:14 enten direkte eller via udtrykkets forekomster i esajasteksterne. Således Gerald L. Borchert,
John 12–21, bd. 25B, The New American Commentary (Broadman & Holman Publishers, 2002), 89; J. Micha els,
John, 1st edition edition., New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids, Mich: William
B Eerdmans Publishing Co, 2010), 533–535, 743–744; R. Brown, The Gospel According to John, XIII-XXI
(New Haven, Conn.; London: Yale University Press, 1984), 554–555
37. Ex 4:11.
38. Ex 3:21.
39. Min pointe her er ikke afhængig af en bestemt forståelse blandt flere i en eksegetisk diskussion af Es 45:7.
Referencen er til gentagne tematikker i en flere kapitler lang passage og sammenhængen mellem disse og allu-
sionen til dem i omtalen af Judas’ forræderi i Joh 13:18. Flere kommentatorer ser allussionen til Esajas: Andrew
T. Lincoln, The Gospel according to Saint John, Black’s New Testament Commentary (Continuum, 2005), 374.
Brown, The Gospel According to John, XIII-XXI, 554, 571 ser også ekkoet af Es 48:5 og 43:10 foruden Ez
24:24. Således også Bernard, St.John, 468. Også Michaels, John, 743–744.
40. Se Es 42:8; 43:3, 10-12, 25; 44:6b; 8b; 45:14b-15, 18b, 21b-25.
41. Se Es 40:7, 23-24; 41:2, 4; 42:24a; 45:5-7, 9-12.
42. Se Es 40:21; 41:26-27; 42:9; 43:10-12; 45:21-22.
43. Cf. også Köstenberger’s kommentar på anvendelsen af salmetekterne her: “Jesus found a precedent for this
[the hatred against him] in the adversity and antagonism encountered by David, which in the ultimate analysis
were no “strange misfortune,” but rather David’s “own predestined lot”” (Andreas J. Köstenberger, "John", i
Commentary on the New Testament Use of the Old Testament, red. G. K. Beale og D. A. Carson (Grand Rapids:
Baker Academic, 2007), 495). For udtrykkene refererer han til D. Kidner, Psalms 1-72, Tyndale Old Testament
Commentaries (London: Inter-Varsity, 1973), 144.
44. Cf. David Turner, Matthew (Baker Academic, Div of Baker Publishing Group, 2008), 126 
45. 1 Mos 45:5.7.
46. DO92 (”I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode”) er således kritisabel her.
47. Cf. også Tom Holmén, "Theodocean Motifs in the New Testament. Response to the Death of Jesus", i
Theo dicy in the World of the Bible: The Goodness of God and the Problem of Evil, red. A. Laato og J. C. De Moor
(Leiden: Brill Academic Publishers, 2003), 641; Ralph P. Martin, 2 Corinthians, Word Biblical Commentary
(Dallas: Word, 1986), 412; V. P. Furnish, II Corinthians. Translated With Introduction, Notes and Commentary
(New York: Doubleday, 1984), 547; Margaret E. Thrall, The Second Epistle to the Corinthians. Volume II,
International Critical Commentary (Edinburgh: T&T Clark, 2000), 806. Se også Murray J. Harris, The Second
Epistle to the Corinthians. A Commentary on the Greek Text, The New International Greek Testament Commen -
tary (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 855–856, hvis forsøg på at ekskludere Gud fra formålet “at pine/slå”
dog ikke er overbevisende. I lyset af syntaksen, hvor ἵνα κολαφιζ́η ͅ er et af formålene med, at tornen εδ̓οθ́η til
Paulus, og hvor ”at slå/pine” som sit formål har, at Paulus ikke skal hovmode sig.
48. Cf. også Thomas R. Schreiner, 1, 2 Peter, Jude, The New American Commentary 37 (Nashville: Broadman
& Holman, 2003), 179; P. H. Davids, The First Epistle of Peter (Grand Rapids: Eerdmans, 1990), 134; R. C.
H. Lenski, The Interpretation of The Epistles of St. Peter, St. John and St. Jude (Minneapolis: Augsburg, 1966), 152.
49. Cf. også Michaels’ kommentar til ει ̓δεόν i 1:6 (J. R. Michaels, 1 Peter, Word Biblical Commentary Vol. 49
(Waco: Word, 1988), 28–29
50. Cf. også Schreiner, 1, 2 Peter, Jude, 229. Davids, The First Epistle of Peter, 173: ” That the suffering is accor-
ding to God’s will has been a theme of the epistle (1:6; 2:15; 3:17; 5:6); thus their persecution does not mean
that the world is out of control, but that God is working out his plan in their lives”; Lenski, St. Peter, St. John
and St. Jude, 213; Michaels, 1 Peter, 273.
51. Det er væsentligt at se, at 5:6-7 har sammenfattende karakter. Hvis man skulle være i tvivl om min forståelse
af de forudgående passager, er disse vers, særligt i kraft af deres opsummerende rolle, en væsentlig indikator
for, at den er rigtig.
52. Davids, The First Epistle of Peter, 186: “[Guds stærke hand] is also a good biblical image, deeply rooted in
the OT. It was this “hand” that delivered Israel from Egypt (e.g., Ex 3:19; 6:1; 13:3, 9, 14, 16; Deut 9:26, 29;
26:8; Jer 21:5; Ez 20:33–34), and it was this hand that was behind his works in the NT (Luke 1:66; Acts 4:28,
30; 11:21; 13:11), most of which are his signs and wonders, but some of which are his judgment (Acts 13:11),



including the death of Jesus (Acts 4:28), which for Peter is archetypal for the suffering of the church. Thus they
are to see God at work behind their suffering and submit, allowing themselves to be brought low, for his pur-
pose is that “he may exalt you in due time.””
53. Schreiner, 1, 2 Peter, Jude, 239: ” The humbling enjoined probably means that they are to accept the suffe-
ring God has ordained as his will instead of resisting and chafing against his will while suffering.” 
54. Dette ligger også under Rom 6:3.5; 8:17; 1 Kor 15:31; 2 Kor 4:10; Fil 3:10.
55. For en gennemgang af denne tematik i ApG med relevans for nærværende artikels spørgsmål, som jeg
desværre først opdagede efter færdiggørelse af den, se Michael A. Salmeier, Restoring the Kingdom: The Role of
God as the "Ordainer of Times and Seasons" in the Acts of the Apostles, Princeton Theological Monograph
Series 165 (Eugene, Oregon: Wipf & Stock Pub, 2011).
56. διάer ikke kausalt her, men indfører agens. Således Thomas R Schreiner, Romans, Baker Exegetical Com -
men tary on the New Testament 6 (Grand Rapids, Mich: Baker Books, 1998), 435.
57. Således flertallet af fortolkere. Se f.eks. Ibid. Ligeledes Holmén, "Theodocean Motifs in the New Testament.
Response to the Death of Jesus", 622 note 73 med videre reference; Douglas J Moo, The Epistle to the Romans,
The New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids, Mich: W.B. Eerdmans Pub. Co,
1996), 515–516; Schreiner, Romans, 435; C. E. B. Cranfield, The Epistle to the Romans. Volume I, International
Critical Commentary (Edinburgh: T.& T.Clark Ltd, 1975), 414; James Dunn, Romans 1-8, Word Biblical Com -
mentary (Dallas: Word, 1988), 471.
58. Det er ofte væsentligt at lægge mærke til de fejlslutninger (eller misforståelser) af Paulus, som hans udsagn
har forårsaget. Fortolkninger, der gør kendte misforståelser eller fejlslutninger nærliggende står fra en metodisk
betragtning stærkere, end fortolkninger, der gør det vanskeligt at forstå, hvordan en kendt fejlslutning eller mis-
forståelse er fremkommet.
59. Schreiner, Romans, 514–515; C. E. B. Cranfield, The Epistle to the Romans. Volume II, International Critical
Commentary (Edinburgh: T.& T.Clark Ltd, 1979), 489–490
60. Feinberg, No One Like Him, 711–712; James D. G. Dunn, Romans 9-16, Word Biblical Commentary
(Dallas: Word, 1988), 555–556. Cf. også Moo, The Epistle to the Romans, 600–601; cf. også John Piper, The
Justification of God: An Exegetical and Theological Study of Romans 9:1-23 (Grand Rapids: Baker Academic,
1983), 170–173.
61. Min pointe er således uafhængig af, hvad forhærdelsen forstås som værende en forhærdelse til. Cottrell,
"The Nature of the Divine Sovereignty", 115 forstår forhærdelsen som en tildeling af en bestemt og midlertidig
rolle i frelseshistorien. Se også Andersen, Gud, hvorfor sover du?, 187 note 125: ”Rom 9,18 handler for mig at
se om Guds styring af verdens- og frelseshistorien; intet har hindret Farao (v.17), Esau (v. 9-13) eller den enkelte
ægypter eller edomit i at omvende sig”. Jeg er usikker på, om disse fortolkninger kan redegøre tilfredsstillende
for tekstens data. Men uanset dette er mit argument uafhængigt af det.
62. Forskerne diskuterer fire potentielle, overordnede aspekter i Paulus’ forskellige udsagn om formålet med,
at loven blev givet: Det præventive (for at forhindre overtrædelser), det kognitive (for at bringe syndserkendelse),
det transformative (for at gøre synden værre, nemlig ved at den blev til overtrædelse af eksplicitte bud) og det
generative (for at fremprovokere overtrædelser). Mens man kan argumentere for, og jeg er enig i, at alle de fire
formål findes hos Paulus, så er det – bl.a. netop derved - vanskeligt at komme udenom, at de to sidste, det trans-
formative og det generative formål, faktisk er en del af Paulus’ teologi.
63. Det præventive aspekt er tydeligvis ikke det, som dette vers handler om. Konteksten viser også, at det er
tale om mere end det kognitive. ”Modus” i hele afsnittet fra 5:12 og frem er ”objektiv”. Og Paulus er nødt til
at tage en nærliggende, men illegitim slutning fra det, han siger, op i 6:1. At denne slutning er nærliggende, kan
ikke forklares, hvis 5:20 bare skal forstås kognitivt. Den transformative forståelse støttes af forudgående
udsagn i Rom 4:15 og 5:13. Det er dog et spørgsmål, om denne er i stand til at forklare den illegitime slutning
i 6:1. Og den generative forståelse støttes af udsagn, Paulus kommer med i den efterfølgende kontekst i Rom 7
(særligt 7:5.7-13). Bemærk i øvrigt, hvordan Paulus i samme kontekst kan tale om to tilsyneladende diametralt
modsatte formål, Gud har med loven. Budet var ”til liv”. Og Guds formål med budet var, at synden skulle
misbruge budet til at vække synd.
64. ὅτι εξ̓ αυτ̓ου ͂και ̀δι  ̓αυτ̓ου ̀και ̀εις̓ αυτ̓ον̀ τα ̀παν́τα
65. John M Frame, No Other God: A Response to Open Theism (Phillipsburg, N.J.: P&R, 2001), 87.
66. R. C. H Lenski, The Interpretation of St. John’s Gospel (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1961),
886–887: “[I]n other words, it was God’s own intent that the Jews should not believe”.
67. D. A. Carson, The Gospel According to John (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 447: ”[T]his unbelief was
not only foreseen by Scripture but on that very account necessitated by Scripture ... v. 39 insists that it was for
this reason that the people could not believe”. Andreas J. Köstenberger, John, Baker Exegetical Commentary on
the New Testament (Grand Rapids: Baker Academic, 2004), 391: “The present statement is unambiguously
predestinarian yet compatibilist”. Leon Morris, The Gospel According to John, The New International Com -
mentary on the New Testament (London: Marshall, Morgan & Scott, 1972), 604: “The divine sovereignty is
strongly insisted upon ... The present passage ascribes everything to the will of God. Unless His hand is in it
nothing is possible. But  ... he does not mean that the blinding takes place without the will or against the will
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of these people ... These men chose evil. It was their own deliberate choice, their own fault”. Cf. også R. Brown,
The Gospel According to John (I-XII), Anchor Bible Commentaries (New Haven: Yale University Press, 1966),
483. Lenski’s (Lenski, The Interpretation of St. John’s Gospel, 887) forsøg på at tage teksten som udtryk for, at
Gud forudser jødernes vantro og på grundlag af denne forudviden forårsager vantroen, fremtræder som en apolo -
getisk bortforklaring af teksten.
68. Carson, The Gospel According to John, 447. Cf. også Carsons bemærkninger Ibid., 448–449. Bl.a. flg:
”God’s judicial hardening is not presented as the capricious manipulation of an arbitrary potentate cursing
morally neutral or even morally pure beings, but as a holy condemnation of a guilty people who are condemned
to do and be what they themselves have chosen”.
69. I GT siges det en række steder, at Gud bestemmer eller gør, at onde og endda syndige ting (pest, sult og
sværd, f.eks.) skal komme over hans folk (eksemplerne er legio, se f.eks.:  Jer 14:12; 24:10; 29:17f; 44:13; Ez
5:12.17; 14:21). At Gud bestemmer sådanne ting kan ikke begrænses til hans handlinger med Israel, men gælder
helt alment (se Jer 27:8; Ez 14:13-20).
70. G. K. Beale, The Book of Revelation. (Eerdmans Pub Co, 1999), 374: ”The unloosing of the first seal by
Christ represents a decree from the throne room carried out by one of the throne attendants. The decree is
executed as one of the “living creatures” commands the first horseman to “come” forth (ἔρχου). That this com-
mand originates from the throne is emphasized by the description of the command “as a voice of thunder,”
which echoes 4:5, where the “voices (sounds) and thunders” arising “from the throne” are found in direct asso-
ciation with the four cherubim (cf. 4:6) In this light, the thunderous voices in 4:5 may be understood as the 
decree of God (or Christ) concerning tribulation now being carried out by the cherubim or anticipating their
work.” Arminianeren Grant Osborne ser også Guds suverænitet som temabærende i afsnittet. Se f.eks. Grant
R. Osborne, Revelation, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand Rapids, Mich: Baker
Academic, Div of Baker Publishing Group, 2002), 272, 278. Lutheraneren Brighton synes at nedtone den emfa-
tisk bydende tone i ordene ὡς φωνὴ βροντῆς· ἔρχου, når han nøjes med at tale om, at tingene er ”under the sove-
reign God’s permissive will” (Louis A. Brighton, Revelation (St. Louis, MO: Concordia Publishing House,
1999), 161).
71. Bemærk endvidere, at det er netop ”sværd, sult og pest og jordens vilde dyr” (6:8), som i Ez 14:21 (”sværd,
sult, rovdyr og pest”) af Gud bliver kaldt ”mine fire hårde straffe”.
72. Temaet er stærkt i Åb. Cf. f.eks. Anssi Simojoki, "The Book of Revelation", i Laato og De Moor Theodicy,
677: ”The structure and plot of the whole Book of Revelation can be presented in the following key-idiom: ‘All
God’s words must be fulfilled’”.
73. Jeg takker Peter Olsen for henvisningen til Jer 23:24 i denne forbindelse.
74. Cf. også Piper, "Are There Two Wills in God?", 112–113 for denne forståelse af Åb 17:17. Han siger bl.a.:
”God’s prophecies are not mere predictions that God knows will happen, but rather are divine intentions that
he makes sure will happen” (Ibid., 113; se også ibid., 118 note 24).
75. Beale, The Book of Revelation, 887: “This must be construed not as mere divine “permission” but as divine
causation”. Selv en arminiansk ekseget som Grant Osborne ser dette og udtrykker sig kompatibilistisk: ”In
short, in the earthly sense they are in complete accord with their own wicked plans, but in the cosmic sense they
are forced to “do God’s purpose.””(Osborne, Revelation, 627). Som konteksten viser, skal ordet “forced” ikke
misforstås i inkompatibilistisk deterministisk retning. Robert H. Mounce, The Book of Revelation, 3rd Revised
edition. (Grand Rapids, Mich: William B Eerdmans Publishing Co, 1977), 319–20 skriver i sin kommentar til
verset: ”This verse denies the existence of any ultimate dualism in the world. In the final analysis the powers of
evil serve the purposes of God”.
76. Jørgen Sejergaard læser Åb 17:17 som et “[e]nkelttilfælde, hvor Gud former menneskets vilje” (Sejergaard,
"Gud og det onde - eksegetisk, dogmatisk og sjælesørgerisk", 5–6). Dette er uholdbart. For det første har vi set
noget andet i overvejelserne om korset og dets karakter som paradigmatisk mønster – bl.a. for de troendes lidelser,
som det jo bl.a. handler om her. For det andet er der hele den kæde af steder, hvor vi møder Guds viljesstyrende
almagt i GT, som udgør en ikke uvæsentlig del af baggrunden, på hvilken teksten må forstås, f.eks.: Ex 4:21;
7:3; 8:15.32; 9:12.34; 10:20.27; 11:10; 14:4.8.17; Sl 105:24-25; Jos 11:20; Dom 9:23; 14:1-4; 1 Sam 2:25;
16:14 sammen med 19:9-10; 2 Sam 12:11-12 sammen med 16:22; 2 Sam 16:10; 2 Sam 24:1 sammen med
24:10; 1 Kong 22:21ff; Job 12:24; Sl 33:14f; Es 6:10; 63:17; Ordsp 21:1 (cf. Ezra 1:1; 6:22 som eksempler).
Til forskel fra, hvad der har været fremført om Ordsp 21:1, nemlig at kongens hjerte udelukkende er tænkt som
gavnligt, nærende vand i et errigationssystem, og at en ond eller syndig eller smertemedførende konge ligesom
ligger uden for horisonten, synes Ordsp 19:12, 20:2.8-9; 24:21-22; 25:1-5; 28:2.15.16a; 29:2.4.12 at modsige
dette. Desuden må det spørges for hvilken læser efter Saul, det kan siges at ligge uden for horisonten, at en konges
hjerte skulle vende sig til noget ondt eller syndigt? Endelig synes Clines’ forsøg på at nedskrive betydningen af
dette vers til, at Guds regeren ikke kan forpurres, ikke engang af konger, (David J. A. Clines, "Predestination
in the Old Testament", i Grace Unlimited, red. Clark H. Pinnock (Minneapolis: Bethany House, 1975), 116) at
kollidere med tekstens faktiske ordlyd.
77. Cottrell, "The Nature of the Divine Sovereignty", 115–116; Ernest Best, A Critical and Exegetical Com men -
tary on Ephesians, The International Critical Commentary (Edinburgh: T. & T. Clark, 1998), 146: “τα ̀παν́τα is
not of course ’creation’ as in 1.10”. Det er betegnende, at den begrænsende forståelse af τα ̀παν́τα bliver nødt til at



mene, at mens det samme udtryk i 1:10 har universel reference, indskrænkes denne pludselig i 1:11. En sådan
indsnævring er alt andet end selvfølgelig. Flemming Frøkjær-Jensen, Efeserbrevet, Credo kommentaren (Køben -
havn: Credo, 1993), 68 skriver: “Når det siges, at Gud gennemfører ’alt’ (gr. panta), så skal det naturligvis ikke
forstås panteistisk – at Gud virker alt muligt af enhver art. Der er tale om alt det, det drejer sig om i sammen-
hængen her. Paulus begrænser det jo også udtrykkeligt til det, der er i overensstemmelse med Guds viljes forsæt.
Og hvad det forsæt går ud på, har han udførligt skrevet om i det foregående”. Frøkjær-Jensen synes her at have
misforstået den fortolkning, han vil afvise. Den har intet at gøre med panteisme. Og det adverbielt fungerende
præpositionsled κατα ̀την̀ βουλην̀ του ͂θελημ́ατος αυτ̓οῦudtrykker ikke en begrænsning, men det ifølge hvilket Gud
gennemfører netop ”alt”. 
78. At påstå, at tekster som Ef 1:11 blot siger, at alt, hvad Gud gør, gør han i overensstemmelse med sin vilje,
er at reducere udsagnene til truismer (Carson, How Long, O Lord?, 194).
79. For de to sidste punkter, se Frame, No Other God, 86: ”The first part of verse 11 (’chosen,’ ’predestined’)
recapitulates the teaching of the earlier verses. But the reference to ‘the plan of him who works out everything’
must go beyond that recapitulation. It is unlikely that Paul would have said repetitively that we have been elec-
ted and predestined according to the plan of him who elects and predestines. Rather, Paul is saying that God’s
saving election and predestination are part of a larger program. Salvation is part of God’s overall control of the
world he has made. Salvation will certainly be consummated, because the Savior is the one who controls all
things”. Dette ses også af Joachim Gnilka, Der Epheserbrief, Herders Theologischer Kommentar zum Neuen
Testament (Freiburg: Herder, 1990), 82; Frank S. Thielman, Ephesians (Baker Academic, Div of Baker Pub li -
shing Group, 2010), 71 cf. også ibid., 74; Thomas R. Schreiner, New Testament Theology: Magnifying God in
Christ (Baker Academic, Div of Baker Publishing Group, 2008), 347; Bruce A. Ware, God’s Lesser Glory: A
Critique of Open Theism (Apollos, 2001), 155; Feinberg, "God Ordains All Things", 29–30; Feinberg, No One
Like Him, 681.
80. I tillæg til noten ovenfor, se Glenn Graham, An Exegetical Summary of Ephesians, 2nd. ed. (Dallas: SIL
International, 2008), 48: “Although some mention that others have taken this to be restricted to the things that
pertain to salvation, none of the commentaries consulted here, except possibly LJ and Lns, took such a view.
This phrase is taken to encompass everything there is in existence [Alf, Ba, Ea, EGT, Gd, Ho, IB, ISBE2, My,
NTC]. One commentator relates it primarily to God’s governing of the universe [NIC], which would seem to
agree with the view of another that the phrase must be restricted to effects and results only [Lns, although he
does not allow the phrase to denote objects as it does in 1:10]”. Se endvidere Chrysostomos’ kommentar; end-
videre Blocher, Evil and the Cross, 91; Wayne Grudem, Systematic theology: An Introduction to Biblical Doctrine
(Grand Rapids: IVP, 1994), 317; Heinrich August Wilhelm Meyer, Kritisch Exegetisches Handbuch über den
Brief an die Epheser, 3., verb. und verm. Aufl. (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1859), 47–48; F. F.
Bruce, Epistles to the Colossians, to Philemon and to the Ephesians, 2nd Revised edition. (William B Eerdmans
Publishing Co, 1983), 263–264; Andrew T. Lincoln, Ephesians (Dallas: Word, 1990), 36, 44; Peter T. O’Brien,
The Letter to the Ephesians, The Pillar New Testament Commentary (IVP, 1999), 117; J. P. Lange et al, A Com -
men tary on the Holy Scriptures (Bellingham: Logos Bible Software, 2008), 42; Carson, How Long, O Lord?,
164, 180, 194–195.
81. NT regner som en selvfølge med, at menneskers planer afhænger af Guds vilje. Se Rom 15:32; Hebr 6:3;
Jak 4:13-17. Gud har bestemt, hvor mennesker skal bo, og hvornår (ApG 17:26). Hvordan ender mennesker
med at bo, hvor de gør, når de gør det? Bl.a. ved deportationer, krige, bortførelser og den slags. Det vidste
enhver antik læser. Hvad mere er: Paulus formulerer her bibelteologi for hedninger, der bare ikke kender GT.
Derfor lader det sig ikke gøre at fortolke dette udsagn isoleret fra GT. Hvis GT inddrages, bliver det tydeligt,
at Guds bestemmelse over folkeslags historie ikke kan begrænses til positive stunder i denne. På baggrund af
f.eks. Job 12:23, er det ikke muligt at forstå ApG 17:26 sådan, at det ikke er Gud, der står bag, når et folk øde-
lægges eller føres i eksil (Bemærk i øvrigt, at denne styring for både Paulus og skriftets forfatter tænkes fuldt
kompatibelt med, at Gud ”tillod alle hedningerne/folkeslagene at gå deres egne veje” (ApG 14:16)). Ligeledes
Dan 4:31b-32: Gud handler, som han vil, med jordens beboere, uden at nogen kan hindre ham. Han gør ofte
dette på måder, der fremprovokerer menneskers indignation – som ikke desto mindre i sidste ende ikke er beret-
tiget, for han handler altid ret. Ligeledes skriver Paulus i Rom 13:1 til en menighed, hvor rædselsregimer som
Tiberius’ (inklusive Sejanus’) og Caligulas' var i frisk erindring, og hvor man snart skulle opleve, at Nero gik
amok. Paulus var også godt kendt med en række tekster i GT, ifølge hvilke Gud indsætter også onde konger og
styrer deres onde handlinger (se f.eks. 1 Kong 11:14, 23). Disse forhold øger problemerne forbundet med at
forstå sådanne eksempler som undtagelser, der ikke udtrykker en regel.
82. Luk 13:1-5: “På den tid kom nogle og fortalte ham om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med
blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem: ‘Mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden
det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Eller de atten,
som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte – mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem?
Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de”.
83. Der er i disse tekster tale om retoriske spørgsmål, som tydeligvis forventer negative svar.
84. Således også Carson, How Long, O Lord?, 60–62, som også peger på, at dette tema er udfoldet i Amos 4.
Se endvidere om Amos 4 ibid., 127–128. For det forhold, at Jesus ser og anvender tragedien som et kald til
omvendelse, se Luke Timothy Johnson, The Gospel of Luke, Sacra Pagina (Collegeville, Minn.: The Liturgical
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Press, 1991), 211; John Nolland, Luke 9:21-18:34, Word Biblical Commentary (Dallas: Word, 1993), 718;
Joseph A. Fitzmyer, Gospel According to Luke X-XXIV, Anchor Bible Commentaries (New York: Doubleday,
1985), 1005; Arthur A. Just, Luke 9:51-24:53 (St. Louis: Concordia Pub House, 1997), 533–534; I. Howard
Marshall, Gospel of Luke: A Commentary on the Greek Text (Exeter Eng.: Paternoster, 1978), 554; Darrell L.
Bock, Luke 9:51-24:53 (Grand Rapids, Mich: Baker Academic, Div of Baker Publishing Group, 1996), 1206.
85. 1 Kor 8:6: ἐξ οὗ τὰ πάντα. Rom 11:36: ἐξ αὐτοῦ καὶ διʼ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα.
86. Min forståelse af denne ligner Jens Bruun Kofoeds meget.
87. Se f.eks. 5 Mos 32:39; 1 Sam 2:6; Job 14:5; Sl 139; Sl 90.
88. Luk 4:4; Matt 4:4; cf. 5 Mos 8:3.
89. DO92 ”ånder”.
90. Se Fil 2:17; Åb 1:18 (i lyset af 9:1-3; 20:1-3). 
91. De fleste forstår det sådan, at det er Gud, der slår ihjel. Således også Nolland, LUKE VOL 35B HB, 678;
Francois Bovon, Das Evangelium nach Lukas. 2. Teilband. Lk 9, 51-14,35, Evangelisch-Katholischer
Kommentar zum Neuen Testament III/2 (Ostfildern: Neukirchener Verlag, 2008), 254 note 56; Just, Luke 9,
499. Det er mest naturligt at forstå det implicitte logiske subjekt til infinitiven (μετα ̀τὸ) απ̓οκτειν͂αι som refere-
rende til den samme som den akkusativ, der indrammer præpositionsledet, nemlig τον̀ . . . ἔχοντα, altså Gud. Det
er ikke sandsynligt eller sprogligt naturligt, at man skal tænke sig en implicit akkusativ med anden reference
som logisk subjekt. Konstruktionen μετα ̀τὸ+ infinitiv findes i NT foruden her også i Matt 26:32; Mark 1:14;
14:28; 16:19; Luk 22:20; ApG 1:3; 7:4; 10:41; 15:13; 19:21; 20:1; 1 Kor 11:25; Hebr 10:26. Og det tydelige
mønster er, at et implicit logisk subjekt til infinitiven altid er identisk med - eller indeholdt i (dette sker i Luk
22:20 og 1 Kor 11:25) - det logiske subjekt til det syntaktisk overordnede verbalelement. En eksklusiv forskel
i referencen for de to logiske subjekter synes at kræve eksplicitet. Kontra f.eks. Fitzmyer, Gospel According to
St. Luke, 959.
92. Hvis forholdet forstås distributivt, bliver fordelingen altså den stik modsatte af den, der lægges op til i de
løsningsmodeller til vores problemkompleks, ifølge hvilke Gud ganske vist detailstyrer troendes liv, men ikke
de ikke-troendes. Teksten taler nemlig om det som muligt at blive slået ihjel af Gud og derefter blive kastet i
helvede. Dette er ifølge NT ikke muligt for den, som dør i en sand tro på Kristus. Derfor ville ”distributionen”
være den, at Gud står bag ikke-troendes død, mens andre agenter står bag de troendes.
93. Sålede også John Nolland, Luke 9:21-18:34, Word Biblical Commentary (Dallas: Word, 1993), 678: “Luke
thinks in terms of a dual causality”.
94. Der finds en række forskellige fortolkninger: 1) Uden Guds viden (Torben Kjær; Jeffrey A. Gibbs, red.,
Matthew 1:1-11:1: A Theological Exposition of Sacred Scripture (Concordia Publishing House, 2006), 531;
Turner, Matthew, 279–280.). 2) Uden Guds omsorg/nærvær (Daniel J. Harrington, The Gospel of Matthew
(Liturgical Press, 2008), 150. Der argumenters med, at dette indikeres af 12:30-31 (ibid.). Min argumentation
ovenfor ang. Luk 12:4-6 imødegår også denne fortolkning). 3) Uden Guds vilje. 3a) Denne begrænses af nogle
til at være en koncessiv vilje, Guds tilladelse. (Bernhard Weiss, Das Matthäus-Evangelium, Kritisch-Exegetischer
Kommentar über das Neue Testament (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1910), 206–207; W. D. Davies
og Dale C. Allison Jr, Matthew 8-18: A Commentary (T.& T.Clark Ltd, 1991), 208; John Nolland, The Gospel
of Matthew (Authentic Media, 2005), 437–438; Murray J. Harris, Prepositions and Theology in Greek NT HB
(Zondervan, 2012), 254; Craig L. Blomberg, NAC NT MATTHEW (Broadman & Holman, 1992), 178). 3b)
Andre forstår den involverede vilje som en ”aktiv” vilje, ikke ”blot” koncessiv (D.A. Carson, Matthew 1-12,
The Expositor’s Bible Commentary (Grand Rapids: Zondervan, 1995), 255; Schreiner, New Testament Theo -
logy, 124). Som det fremgår, tilslutter jeg mig de sidstnævnte. Tilsyneladende også Andersen, Gud, hvorfor sover
du?, 15. Det er ikke helt klart, om Lenski begrænser udtrykkets reference til Guds koncessive vilje eller inklu-
derer hans aktive vilje. Se R. C. H. Lenski, The Interpretation of St. Matthew’s Gospel (Augsburg Publishing,
1964), 411: ”except by the will and the permission of ’your father’”. 
95. Nolland, The Gospel of Matthew, 438. For videre litteratur, se Harris, Prepositions and Theology in Greek
NT HB, 253–255; J. G. Cook, "The Sparrow’s Fall in Mt 10:29b", Zeitschrift für die Neutestamentliche
Wissenschaft und Kunde der Älteren Kirche 79 (1988): 138–144; T. Hirunuma, «ἄνευ του ͂πατρος́ ‘Without (of)
the Father’», Filologia Neotestamentaria 3 (1990): 53–62; B. Newman og P. Stine, A Translator’s Handbook on
the Gospel of Matthew (New York: UBS, 1988), 317; D. C. Allison, "Matthew 10:26-31 and the Problem of
Evil", St. Vladimir’s Theological Quarterly (1988): 293–308; D. C. Allison, "‘The Hairs of Your Head Are All
Numbered’", Expository Times 101 (1990): 334–36. Se f.eks. Blomberg 178 note 34 for øvrige artikler.
96. Se særligt Am 3:5-6; Sl 104:27-30.
97. Når tankeflowet læses i konteksten, synes i hvert fald de to første muligheder, som er listet i noten ovenfor,
at være utilstrækkelige. ”The context – reassuring the disciples and promising them protection – shows that it
is a question of God’s control of situations, not merely his knowledge of them. W. F. Arndt and F. W. Gingrich,
A Greek-English Lexicon of the New Testament (Cambridge University Press, 4th edn. 1957), give for aneu ‘without
the knowledge and consent of’. Heinrich A. W. Meyer, Kritisch exegetisches Handbuch über das Evangelium des
Matthäus (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1858), p. 239, gave an excellent comment on this: ‘The rea-
ding aneu tês boulês tou patros hymôn is an ancient and accurate gloss. See the classical aneu theou and sine
Diis.’ The Lukan parallel, i.e. Lk. 12:6, does not carry a different meaning; for ‘to forget’ and ‘to remember’,



when God is the subject, refer to his efficacious action” (Blocher, Evil and the Cross, 146 note 9).
98. Carson, Matthew 1-12, 255. Han siger bl.a.: ”People say that God cares about the big things but not about
little details. But Jesus says that God’s sovereignty over the tiniest detail should give us confidence that he also
superintends the larger matters”.
99. Ligesom det relativt snævre fokus har medført en vis ubalance i nærværende artikel (jf. indledningen), er
jeg heller ikke gået ind på en behandling af de sjælesørgeriske aspekter af problemstillingen. Nogle af disse tages
op i andre artikler, f.eks. Børge Haahr Andersens i nærværende tidsskrift. Lad det imidlertid være sagt, at
næppe nogen af de forskellige forståelser af problemstillingen står uden repræsentanter, som har erfaret stor
lidelse og ondskab på nært hold, og for hvem dette er alt andet end skrivebordsteologi. Som et eksempel på
dette hos en repræsentant for den maksimalistisk-kompatibilistiske forståelse, som jeg argumenterer for i denne
artikel, se John S. Feinberg, "A Journey in Suffering. Personal Reflections on the Religious Problem of Evil", i
Suffering and the Goodness of God, red. Christopher W. Morgan og Robert A. Person, Theology in Community
1 (Wheaton: Crossway Books, 2008).
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Ett problem

En antik tradition argumenterar mot
Guds existens från förekomsten av
ondska. Argumentet lyder att lik-

som en god människa skulle förhindra
den ondska hon kan förhindra, så skulle
Gud – en god varelse med oändlig makt
och vilja – förhindra all ondska. Nu finns
det emellertid ondska och därför finns
inte Gud. David Hume (1711-1776) for-
mulerar denna invändning mot Guds exi-
stens så här: ”Epikuros gamla frågor
kvarstår. Vill han förhindra ondska, men
kan inte? Då är han maktlös. Kan han,
men vill inte? Då är han illvillig. Både kan
och vill han? Varifrån är då ondskan?”
Om ”gudomens moraliska attribut, rätt-
färdighet, välvilja, barmhärtighet och
rättrådighet, är av sam ma natur som
dessa dygder hos människor” och hans
makt och vishet ”oändlig”, så skulle Gud
likt goda människor förhindra ondska,
men eftersom det finns ondska så finns
inte Gud. Många senare filosofer har
antagit denna formulering.1 T.ex. försva-
rar Richard Swinburne att Gud, ”en icke-
kroppslig person”, låter ”onda ting tjäna
godare ting.”2

I den här kortfattade uppsatsen argu-

menterar jag att problemformuleringen
förleder oss till ett antagande att moralis-
ka attribut kan tillskrivas Gud och män-
niskor på samma sätt. Jag hävdar att det
problemet kan lösas genom att klargöra
språkbruket. Orden ”god” och ”ond” lär
vi oss att använda först om ting som sin-
nena omvittnar, om ting av något slag i
världen och om handlingar, uppförande
och karaktärer. Nämnda problem upp-
kommer av att vi tar dessa predikat ur sitt
sammanhang och använder dem i ett sam -
manhang där ”Gud” är subjekt. Detta
missgrepp behöver vi lösgöra oss från.
Avsikten är således inte någon teodicé
eller försvar, utan ett kort försök att pro-
blematisera den nu allmänna diskussio-
nen i ämnet. Läsaren behöver ihågkom-
ma denna snäva avsikt kring problemfor-
muleringens språkbruk för att förstå upp-
satsens betydelse. ”Filosofin är en kamp
mot förhäxandet av vårt förstånd genom
vårt språk.”3

Det goda och det onda
Låt oss i korthet börja med den alldagliga
användningen av nyckeltermerna ”god”
och ”ond”. 
Vi lär oss först att använda ordet
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Den här uppsatsen behandlar invändningen att om Gud finns, så skulle
det inte finnas ondska emedan Gud likt goda människor inte skulle
tillåta ondska, men eftersom det finns ondska så finns inte Gud. Upp -
sat sen argumenterar att problemformuleringen förleder oss till ett an -
tagande att moraliska attribut kan tillskrivas Gud och människor på
samma sätt, och klargör att moraliska attribut har tagits ur sitt sam-
manhang när de utsägs om Gud. 

Nyckelord: godhet, ondska, Gud, orsak.



”god” (med avledningar och synonymer)
om det som sinnena omvittnar: det be -
hag liga vi berör, det angenäma vi smakar,
det ljuvliga vi doftar, det sköna vi ser och
det härliga vi hör. Vi lär oss vidare att
använda ”god” om ting av något slag i
världen: sten, banan, katt, osv. Dessa ting
är goda såtillvida som deras säregna för-
måga förverkligats: det är gott att stenen
är sten, gott att bananen är banan och gott
att katten är katt, o.s.v. Bland levande
ting utmärks människan av att hon för-
mår föra sig inte bara likt djuren med sin-
neskunskap utan också med förstånds-
kunskap, d.v.s. med kunskap som kan ut -
tryckas i påståenden. Människor vet ting
inte bara under ett bestämt antal förnim-
melser och varseblivningar, utan under ett
obestämt antal beskrivningar. Termer
såsom ”kan”, ”kan inte”, ”alla”, ”vissa”
och ”därför” skiljer inte bara människor
från djur, utan uttrycker också deras
säregna rörelseförmåga. Denna säregna
förmåga att använda konventionella tec-
ken ger människor frihet att bedöma om
de skall handla i enlighet med eller inte i
en lig het med deras (sanna eller falska)
påståenden om vad som är gott. Denna
viljeförmåga gör också att människor kan
förverkliga ett särskilt slags godhet och
föranleder en utsträckt användning av
”god”, nämligen för moralisk godhet. Den
säregna förståndsförmågan och den mo -
raliska godheten förverkligas emellertid
inte blott i att händelsevis utan också i
synnerhet att stadigt leva väl. Hållningar
som stadigt böjer en människa att uppfö-
ra sig i enlighet med och förverkliga sin
säregna förmåga är goda och kallas ”dyg-
der”: klokhet hos förståndet, måttlighet
hos attraktionskänslan, mod hos aggres-
sionskänslan och rättfärdighet hos viljan.4

Vi lär oss först att använda ordet
”ond” eller ”dålig” (med avledningar och
synonymer) om det som sinnena omvitt-

nar: det obehagliga vi berör, det äckliga vi
smakar, det skämda vi doftar, det otäcka
vi ser och det läskiga vi hör. Vi lär oss
vidare att använda ”ond” och ”dålig” om
ting av något slag i världen vars säregna
förmåga är fördärvad: den krossade ste-
nen, den ruttna bananen, den sjuka kat-
ten, o.s.v. Dessa ting är fördärvade såtill-
vida som de saknar något; det är något
hos dem som inte är men som skulle vara.
Vad som skulle finnas där, men som inte
finns där, är det dåliga eller onda. Onds -
kan infinner sig där bara för att något
kommer till korta i något avseende. Bland
levande ting utmärks människan av att
hon kan fördärva sin säregna förmåga att
föra sig i enlighet med sina (sanna eller
falska) påståenden om det goda. Detta är
ett särskilt fördärv som kallas ”moralisk
ondska” och som infinner sig inte blott i
att händelsevis utan också i synnerhet att
stadigt leva illa. Hållningar som stadigt
böjer en människa att uppföra sig i strid
med och fördärva sin säregna förmåga är
onda och kallas ”laster”: slughet och dår-
skap hos förståndet, liderlighet och likgil-
tighet hos attraktionskänslan, hybris och
feghet hos aggressionskänslan samt girig-
het och slösaktighet hos viljan. 
Från förekomsten av ting med och

utan viljeförmåga kan vi klargöra vilken
ondska vi talar om. ”Ty på två sätt bru-
kar vi yttra ’ond’: å ena sidan när vi säger
att någon har utfört ondska och å andra
sidan när något har lidit ondska.”5 Det
som drabbas av ondska gör det utan egen
vilja; det som begår ondska gör det med
vilja. Vi kallar det ena för ”lidande” det
andra för ”missgärning”. 
Vi kan börja med lidande. Lidande

kan inte jämställas med smärta, eftersom
li dande är avsaknaden eller frånvaron av
ett tings fullhet och en blomma kan t.ex.
lida brist på ståndare även om den inte
kan känna smärta. Vidare är materiella
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ting föränderliga ting och i all förändring
blir någonting till på bekostnad av att
någon ting annat förgår; all förändring är
någontings vinning och någontings för-
lust. Syre och väte går under när vatten
bildas, spermie och ägg går under när
emb ryot bildas, rådjuret går under när lo -
djuret slukar det, kikärterna går under
när jag äter min egenhändiga falafel, o.s.v.
Det som fördärvar gräset när rådjuret
äter och som gör att gräset lider brist, är
just det som förverkligar rådjuret och gör
så att rådjuret fungerar väl. Rådjuret skul-
le sakna eller lida brist på sin näringsför-
måga om det inte åt gräs och till slut gå
under. Det är för att rådjuret är gott –
gott på att vara rådjur – som rådjuret äter
gräs och orsakar lidande hos gräset. Det
som sedan fördärvar rådjuret när lodjuret
slukar det och som gör att rådjuret lider,
är just det som förverkligar lodjuret och
gör så att lodjuret fungerar väl. Lodjuret
skulle sakna sin näringsförmåga eller lida
brist på näring om det inte åt rådjur. Det
är för att lodjuret är gott – gott på att
vara lodjur – som lodjuret äter rådjur och
orsakar lidande hos rådjur. Det är givetvis
dåligt eller ont för rådjuret när lodjuret
fyller sig med rådjuret, eftersom det för-
därvar vad det är att vara ett rådjur. Det
är bra eller gott för lodjuret när rådjuret
upp fyller det, eftersom det förverkligar
vad det är att vara ett lodjur. På så vis för -
orsakas varje tings lidande av ett annat
tings förverkligande. Lika många materi-
ella ting lider brist och får sin säregna för-
måga fördärvad som det finns andra
materiella ting som njuter till fullo och
förverkligar sin säregna förmåga. Smär -
tan, lidandet och döden ingår helt enkelt
i och uppehåller ekosystemet. Förlusten
för de drabbade är förstås ond, men för-
verkligandet hos den som tillfogar det är
gott. 
I den andra användningen av ”ond”

handlar varelser med förnuftsförmåga. Vid
fall av missgärning är ondskan inte skild
utan oskiljaktig från förövaren. Att rådju-
ret drabbas av lidande är en nödvändig
följd av att lodjuret förverkligar sitt goda,
men att en människa begår missgärning är
inte en nödvändig följd av att hon förverk -
ligar sitt goda. Givetvis kan onda hand-
lingar få goda konsekvenser liksom goda
handlingar kan få onda konsekvenser, men
konsekvenserna förändrar inte vad för
slags handling det är. Skulle tiggaren
köpa knark för pengarna, så förändrar
det inte att allmosan hör till det generösa
slaget av handlande. Ordern att fälla
bomber över Hiroshima och Nagasaki kan
ha haft kon sekvensen att andra världskri-
get fick sitt slut, men det förändrar inte
att massmord beordrades. Oavsett konse-
kvenserna för oss själva och andra, för-
därvar vi först och främst oss själva med
vårt onda hand lande. Vi brister i att för-
verkliga oss själva när vi begår missgär-
ning – med gär ningen missar vi att vi leva
för den skull att vi skall vara människor.
En moraliskt ond handling är som sådan
en frånvaro av att förverkliga den säregna
förmågan – i själva förnuftet, i känslorna
och i viljan. Vi fördärvar oss själva genom
vår dumhet, genom liderlighet ifråga om
föda och sex, genom vekhet ifråga om
svårigheter och faror, och genom rov av
sådant som andra förtjänar. Vårt kloka,
måttliga, mo diga och rättfärdiga uppfö-
rande saknas helt enkelt därför att våra
förståndsakter, attraktionskänslor, aggres-
sionskänslor och viljeyttringar är för-
därvliga. Varje miss gärning är m.a.o. ett
misslyckande att leva helt mänskligt. Det
finns lika mycket moralisk ondska som
det finns förnuftiga varelser som fördär-
var sin säregna förmåga. 
Såsom avslutning på det här avsnittet

och övergång till nästa kan vi kort reflek-
tera över vårt språkbruk. Vi möter många

Sebastian Rehnman 312

Theofilos Supplement vol. 6 nr. 2 2014



goda ting och många onda ting, men ald-
rig godhet såsom godhet och inte ondska
såsom ondska, d.v.s. inte såsom slag av
ting i världen. M.a.o. skulle inte godhet
och ondska ingå i uppteckningen av alla
(slags) ting som finns. Adjektiven ”god”
och ”ond” är istället (såsom Peter Geach
argumenterar) alltid logiskt attributiva
och aldrig logiskt predikativa,6 d.v.s. ”det
där lodjuret är gott” kan inte uppdelas i
de två påståendena ”det där är ett lodjur”
och ”det där är gott” utan är ett enda på -
stående. ”Även när ’god’ och ’dålig’ står
för sig själva såsom predikat, och sålunda
är grammatiskt predikativa, måste något
substantiv underförstås; det finns inte nå -
got sådant ting som att bara vara god
eller ond, endast att vara god eller ond si
och så.7 Betydelsen hos orden ”god” och
”ond” är m.a.o. helt beroende av betydel-
sen hos det subjekt som det bestämmer.
Detta innebär att varje slags ting är gott
på sitt sätt och varje slags ting är ont (eller
dåligt) på sitt sätt. Predikaten ”att vara
god” och ”att vara ond” utsägs därför ana -
logt, d.v.s. med konsekvent olika betydel-
ser i olika kontexter för olika subjekt.
Från ”Dynan är blå” och ”Duken har sam -
ma färg som dynan” följer att ”Duken är
blå”, men från ”Dynan är dålig” och ”Du -
ken är dålig” följer inte att de brister på
samma sätt. Dynan är dålig för att den
tappar fyllning medan en duk vare sig
kan sägas ha eller inte ha fyllning. Från
”goda lodjur är köttätande” följer inte
”goda rådjur är köttätande” än mindre
”Gud är köttätande”. 

Gud
Så här långt har vi kikat på hur vi använ-
der ”god” och ”ond” utan hänvisning till
”Gud”. Det är rätt och riktigt, eftersom
om Gud finns så skulle vi inte kunna tala
om Gud annat än utifrån allt annat som
finns, och vi använder just ”gott” och

”ont” utifrån vad som finns. Men varför
använda ”Gud”?
Om vi har användning för ”Gud”, så

är det för att redogöra för att det finns
någonting istället för ingenting.8 Ty Gud
antas frambringa eller orsaka att varje
annan orsak finns och består överhuvud-
taget. Detta innebär att det ursprungliga
frambringandet av allt som finns inte är
en förändring, eftersom vadhelst som
finns är en följd av det ursprungliga fram-
bringandet. Förändring orsakas istället av
det som finns till följd av det ursprungliga
frambringandet. Frambringade ting kan
förändras till det bättre eller till det sämre
och de kan fungera väl eller dåligt i enlig-
het med vad de är, men detta förutsätter
att de finns. Det ursprungliga frambring-
andet innebär däremot ingen förändring,
utan är det som gör vilkensomhelst för-
ändring möjlig. Detta innebär i sin tur att
det är omöjligt att ursprungligen fram-
bringa väl eller dåligt. Något kan tillver-
kas väl eller dåligt såvida det redan finns
något material av vilket och en mall enligt
vilken det kan bildas. Före det ursprung-
liga frambringandet fanns det emellertid
inte något av och enligt vilket allting blev
till. Det är först efter det ursprungliga
frambringandet av alla existerande ting
som dessa kan bedömas huruvida de till-
verkats väl eller dåligt av material och
enligt mall. Likaså kan en handling utfö-
ras väl eller dåligt såvida det finns någon-
ting som kan välja att utföra en handling
dåligt eller väl i enlighet med vad det är,
men det är först efter det ursprungliga
frambringandet som det finns sådana
ting. Gud kan alltså vare sig sägas ha till-
verkat eller utfört det ursprungliga fram-
bringandet väl eller dåligt. 
Gud frambringar de goda ting som är

gräs, rådjur, lodjur, o.s.v. Gud frambring-
ar också näringsförmågan hos gräset,
rådjuret och lodjuret, och utan den skulle
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de inte kunna förverkliga sitt slags god-
het. Om Gud skall frambringa ett för -
verk ligat lodjur, så kan han inte annat än
tillåta ett fördärvat rådjur. Det är lika litet
brist hos Guds allmakt att Gud inte kan
frambringa goda lodjur utan att tillåta
då liga rådjur, som att Gud inte kan lugga
en flintskallig. Gud frambringade alla
slags ting som finns och varje slags ting
som är förverkligat är gott, men något
slags ting är dåligt eller ont för vad det
inte är. Gud frambringar allt det goda
men kan inte frambringa det onda efter-
som det vare sig är ett ting bland andra
ting eller en egenskap hos något, utan vad
som saknas eller brister hos något. Vid
lidande frambringar Gud det goda tingets
förverkligande som tillfogar lidandet. 
Gud frambringar människor med den

säregna förmågan att de kan välja det
(verkligt eller skenbart) goda. Men Gud
frambringar ingenting när människor be -
går missgärning, eftersom det inte finns
något gott alls i eller med missgärningen
(förutom kanske tillfälligtvis). När läkare
av bristande förståelse injicerar blodför-
tunnande medel istället för mässlingsvac-
cin, när Julian Assanges sexualdrift är
miss riktad, när storstadsmänniskan sak-
nar civilkurage och Stalin gör orätt, då
frambringar inte Gud deras misslyckande
att förverkliga sin mänskliga förmåga,
eftersom deras misslyckande inte är för-
verkligande utan fördärv. Vid missgär-
ning frambringar Gud ingenting, efter-
som det blott är ett misslyckat försök att
vara människa.
Dock kan inte det som frambringat all-

ting vara såsom allting, d.v.s. Gud kan
inte vara materiell, föränderlig, ändlig,
timlig, o.s.v. som varje frambringat ting.
Vore Gud inte annorlunda allt som har
frambringats, så skulle Gud inte kunna
frambringa allt som har frambringats.
Eftersom Gud är orsaken bortom allt som

finns och består, måste Gud vara annor-
lunda. Gud kan därför inte vara samman-
satt, föränderlig, timlig och ändlig som allt
frambringat. Detta summeras ofta med
”den fulländade oföränderlighet och
enkel het, som alla sanna teister tillskriver
gudomen.”9 Gudomlig enkelhet är mot-
satt varje fysisk, metafysik och logisk
sammansättning, sådant att Gud inte kan
ha något attribut i vanlig mening.  
Guds enkelhet utesluter givetvis att

”gudomens moraliska attribut […] är av
samma natur som dessa dygder hos män-
niskor” (även om det beaktas att de förra
är ”oändliga”). Vi kan förstå vad det inne -
bär att en människa är god utifrån erfa-
renheten av goda människor och vår
användning av ”god” kommer att vara
genomsyrad av det mänskliga sättet att
vara god. Sokrates sätt att vara god är
sammansatt, föränderligt och ofullkom-
ligt, eftersom han är god såtillvida som
han förvärvat goda hållningar och håll-
ningar tillhör endast sammansatta och
föränderliga ting. Detta måste vi skilja
från gudomlig godhet. Ty Gud kan inte
förverkliga sin särartade förmåga eller
för värva hållningar, eftersom Gud är
orsaken bortom all förändring och kan
inte vara sammansatt av substans och
hållningar utan är det enda som är fullt
Förverkligande. Guds sätt att vara god är
odelbart, oföränderligt och fullkomligt.
Vi kan således inte fatta eller säga på vil-
ket sätt Gud är god. Ty vi använder ”god”
med en betydelse som är bunden till det
mänskliga sättet att veta, eftersom vi inte
kan veta på något annat sätt än det
mänskliga sättet. Vi kan endast bejaka
attribut hos Gud genom att använda
begrepp om människor på sätt som gäller
för människor om ett förverkligande hos
människor. När emellertid Gud tillskrivs
”god” måste både det mänskliga beteck-
nandesättet och adjektivets grund förne-
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kas och endast det betecknade tinget,
Guds fulländning, bejakas. Ty vi kan inte
begripa vad det innebär att Gud är god.
Vi kan inte begripa vad det innebär att
godhet är en oändlig perfektion identisk
med gudomen. Vi kan endast veta att
mänsklig godhet har sitt ursprung i Gud,
men vi kan inte fatta hur godhet är Guds
sanna och egentliga fulländning. Vi kan
fortfarande sant utsäga ”god” om ”Gud”
men Guds godhet är inte en särskild egen-
skap, inte heller är den ändlig eller tillfäl-
lig. Därför utbrister Anselm: ”O omätliga
godhet, som så övergår all förståelse.”10

M.a.o. kan inte mänsklig godhet och 
gu domlig godhet sägas vara ”av samma
natur”. När ”god” används om Sokrates
och Gud så används den med olika men
förbundna betydelser; godhet finns först
hos Gud men vi förstår först godhet hos
människor. Godhet tillskrivs dem därför
analogt, eftersom det betecknade tinget
avses på två sätt.11

Varifrån kommer då den förvirrade
och förvirrande problemformulering som
jag inledde med? Hume formulerade den
såsom en invändning mot ”antropomor-
fism”.12 Hume, till skillnad från såväl hans
teistiska som ateistiska efterföljare, iden-
tifierade dock inte teism med den antro-
pomorfistiska (av)arten. Vad som ursprung -
ligen var ett motargument mot en avart
har sedan av vissa ateister gjorts till en
(förmodat) generisk invändning och
denna förtjänar enligt vissa antropomor-
fister en (förmodat) generisk vederlägg-
ning. Den här uppsatsen har försökt visa
varför vi inte behöver lida av sådan villfa-
relse. Vi kan inte tillskriva Gud de dygder
och plikter som vi tillskriver människor.
Om vi gör det, så har vi förhäxats av
språket och förleder oss själva till att för-
söka tala på ett sätt som vi inte kan tala.
Humes problemformulering gäller dock
inte för ”sanna teister” utan för ”antro-
pomorfister”.13

Avslutning 
Den problemformulering jag undersökt i
den här lilla uppsatsen antar att Gud och
människor kan tillskrivas moraliska attri-
but på samma sätt, bortsett från att Guds
är oändliga. Jag har argumenterat för att
vi använder ”god” och ”ond” för de ting
vi möter. Vi använder ”god” och ”ond”
om ting som sinnena omvittnar, om ting
av något slag i världen och om handling-
ar, uppförande och karaktärer. Den ovan-
stående invändningen från ondska mot
Gud uppkommer av att vi tar dessa pre-
dikat ur sitt sammanhang och använder
dem i ett sammanhang där ”Gud” är sub-
jekt. Vi förleds då att sammanblanda vad
vi menar med mänsklig godhet och vad vi
kan säga om Guds godhet. Vi kan endast
veta att godhet hos alla frambringade ting
har sitt ursprung i Gud, men vi kan inte
begripa vad det innebär att godhet är en
oändlig perfektion identisk med gudo-
men. Gud orsakar det goda hos vadhelst
som frambringats, men inte det onda
eftersom det är en brist hos det som finns.
Dock förblir ondska ett hemskt myste-

rium trots klargörandet av hur vi talar om
Gud. Ty (traditionellt) Gud kunde med
oändlig makt och vilja ha frambringat all-
ting som finns utan att något led ont, ge -
nom att vara den tillräckliga och nödvän-
diga orsaken till vad som sker med varje
ting varje ögonblick. Gud skulle emel -
lertid då frambringa en ständigt pågående
räcka av underverk och inte en värld med
ting som samverkar i ett orsakssamman-
hang. Gud kunde dessutom med oändlig
makt och vilja ha frambringat intelligenta
varelser utan att någon betedde sig ont,
men att påstå att Gud borde förhindrat
all denna ondska antar förvirrat att Gud
har plikt eller skyldighet att frambringa
en annan värld än denna. Vi kan emeller-
tid inte begripa varför Gud inte fram-
bringade en värld utan lidande och miss-
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gärning, men det obegripliga är inte det-
samma som det overkliga. Vi står inför en
ofattbar Verklighet, på grund av vilken

och för vilkens skull allting finns istället
för ingenting. ”Filosofin”, skriver Wittgen -
stein, ”lämnar allt som det är.”14
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Philosopher John Schellenberg develops an argument against those
claim ing, when faced with the existence of so much evil in the world,
that the existence of libertarian free will makes belief in the existence of
a perfectly good and almighty God rational. If there is a perfectly good
and almighty God who wanted to give human beings libertarian free
will, he would have waited until later in the process of (human) evolu-
tion. The existence of libertarian free will is thus a defense of atheism,
rather than a defense of God. In this article the authors presents a theo-
dicy that avoids Schellenberg’s criticism. While this theodicy includes
the notion of libertarian free will as one of its constitutive elements, its
focus is not on the inherent value of libertarian free will. Its focus is rat-
her on the value of a universe that is independent and indetermined
from the outset. We end up showing how this framework of thinking
makes it unreasonable to assume that God could have waited to give
human beings libertarian free will later in the process of evolution.

Keywords: free will offense; theodicy; evolution; Schellenberg; indeter-
minism

Introduction

In the course of two thought provo-king articles, philosopher John Schel -
len berg develops an argument against

those claiming, when faced with the exis -
tence of so much evil in the world, that
the existence of libertarian free will ma -
kes belief in the existence of a perfectly
good and almighty God rational.1 Since evo-
lution is likely to go on for a very long time,
Schellenberg finds it very plausible that
human lifeforms would have used their
free wills better if they had received it at a
more mature stage in their evolution. Thus
if there is a perfectly good and almighty
God who wanted to give human beings
libertarian free will, he would have wai-
ted until later in the process of (human)
evolution. Human beings could have had
compatibilist free will for a long period of

time in a world where everything was de -
termined to be good, before developing
libertarian free will. The existence of
libertarian free will is thus a defense of
atheism, rather than a defense of God.
In part one of this article we will pre-

sent a theodicy that avoids Schellenberg’s
criticism. While this theodicy includes the
notion of libertarian free will as one of its
constitutive elements, its focus is not on
the inherent value of libertarian free will.
Its focus is rather on the value of a univer-
se that is independent and indetermined
from the outset. In part two we discuss
the claim that God took a morally un -
accep table risk when creating a universe
with the possibility of horrendous suffe-
ring to occur. While we agree with Schel -
lenberg that another kind of universe
could have been better, we still find it



morally justifiable for a perfectly good
and almighty God to create such a world
for the sake of actualizing certain unique
values. With this difference in emphasis
on the role of libertarian free will,
Schellenberg is wrong in claiming that
libertarian free will counts against the
existence of God. In part three we end up
showing how this framework of thinking
makes it unreasonable to assume that
God could have waited to give human
beings libertarian free will later in the
pro cess of evolution.

I
The theodicy that our critique is based
upon has been worked out by Keith Ward,
and further developed by Atle Ottesen
Søvik.2 As noted, the main point in this
kind of theodicy is not that God wanted
to give people free will, but that God
wan ted to create an independent world.3

An independent world is a world not go -
verned in detail by God, rather it contains
genuine indeterminism, which means that
events may happen that not even God has
foreseen.4 Such a world  is a world with
an inherent and extensive capacity for
self-creation. In the words of Michael
Murray, in creating our world God did
not create a machine, but a machine-
making machine.5 From the outset God
fine-tuned a universe capable of bringing
forth life with certain potentialities with -
out determining which ones would be
actualized. Although it could still be clai-
med that God had/has certain aims that
he wanted/wants to actualize within the
universe, God acted more like a creative
artist than someone wanting to plan and
control details within the developing uni-
verse.
By wanting to create an independent

universe, Ward envisions God as having
different kinds of overarching aims. One

such aim was to provide ontological con-
ditions for the development of unique
struc tures that was not determined by
God but created by an indetermined self-
creating universe: galaxies, dinosaurs,
and flowers (etc.). Another overarching
aim would be the existence of indepen-
dent life-forms with which God could
have a unique kind of relationship.6 It
would be unique in virtue of being a rela-
tionship with individuals who are more
independent than if God had not created
such an independent world. God would
know that a self-creating universe fine-
tuned for life would plausibly bring forth
beings complex enough for this aim to be
fulfilled,7 yet without knowing exactly
when and how. Thus, even if willed by
God human beings are partly the creation
of the natural world itself, and a kind of
independent being with whom God can
enter into a unique (communicative) rela-
tionship. Creating a world with this uni-
que potential is good insofar as God by
doing so lays the ground for certain valu-
es to be potentially actualized that could
not have been so in a less independent
world. In creating an independent world
God sets the scene for self-conscious life-
forms to develop with which he would
have to share his creative power. Giving
self-creative capacity to the natural world
amounts to giving self-conscious life-
forms greater responsibility, and so God
expresses an element of trust that would
not be otherwise actualized. These values
could not have been actualized in a less
independent world.
Even if the feeling of love is not some -

thing one chooses, one does in fact choo-
se how to express one’s love as concrete
actions. Life-forms independently choo-
sing to be in a relationship with God, is
good for God in the same way as it is good
for us that those we love choose being
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with and for us. Actualizing this second
goal has a price, however. Genuine inde-
pendence requires genuine indetermi-
nism. It would be inconsistent to say that
God could have created an independent
world that is determined, i.e. a world in
which only one future is possible. Having
said that, it would perhaps be necessary
to anticipate some misunderstandings of
what we have been saying so far. 
We are not saying that indeterminism

is a sufficient condition for the develop-
ment of libertarian free will. What we are
saying is that indeterminism is a necessary
condition for the development of liberta-
rian free will and independence. Nor are
we saying that libertarian free will is
neces sary for love to be possible among
humans, or that God would be manipula-
ting us if we did not have libertarian free
will. Our point is simply that genuine
independence requires that God does not
actively control developmental processes
within the universe in detail. Having crea-
ted an independent and indetermined
world, not even God will know exactly
what is going to happen.  Indeterminism
is a basic metaphysical structure in the
world, which not even God can undo if he
wants the world to stay highly indepen-
dent.9 Devastating storms, genetic muta-
tions resulting in diseases, moral agents
misusing their independence to hurt oth -
ers; all these natural and moral evils were
at the outset possible consequences of this
basic indeterminism. Although God did
not want such evils to happen, he did not
know which potentialities would be
actualized in the created world. Yet he
would have known the risk he was
taking. The question is then why did not
God create a risk-free world instead?

II
Ward argues that God could not have

brought us (as token individuals of this
world) into a risk-free world, since we
who inhabit this world are the products
of this world only. Wanting to be born in
another world is like wanting to have
other parents. If two persons other than
your actual parents had gotten a child, it
would not have been you, but someone
else. Likewise, if God had created another
world, he could not have created you
there, but someone else.10

This claim that God could only have
created the token individuals of this
world in this world presupposes that one
does rely on a substance ontology where
individuals are substances with haecceity
making them the individuals they are
independent of their relations. Rather, our
view presupposes a relational (or structu-
ral) ontology where the identity of an
individual is determined by its relations
only.11

Even if one accepts that individuals in
different world are different, a reasonable
follow-up question would be why God
did not create less independent beings in
a risk-free world, instead of creating us in
a high-risk world. Atle Ottesen Søvik
agrees with Schellenberg that a world
with less freedom and less independence
would have been a better world overall. If
God had to choose between either ma -
king a world with less independence and
without the possibility of suffering – or
making a world with more independence
and greater risk for suffering, he should
have created one with less independence
and less suffering. But Søvik suggests that
God has created a world with at least two
phases: one risk-free phase, which is what
many Christians call ”heaven” – and one
high-risk phase, namely our universe (or
multiverse).12

That God created a world with both
phases is a good thing, for reasons already
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noted. First, our high-risk world actuali-
zes unique values connected to indepen-
dence, and makes it possible for God to
enter into relationships with independent
beings. Secondly, it is also good for us
who live in this high-risk world because
first becoming who we are in this world is
the only opportunity for the token indi-
viduals of this world to live forever with
God and other created beings. Thirdly,
while God took a risk in creating us the
risk was acceptable, because an almighty
God knew he could compensate for suffe-
ring by offering eternal bliss.13 Even hor-
rendous suffering becomes merely a mic-
roscopic drop in the sea of eternity. One
may object that even if God compensates
for suffering, God lets people suffer wit-
hout their consent. But God could not ask
us before we were born, so he had to
make the choice for us. This is similar to
how parents choose to have children who
have not been asked to be born, taking
the choice for them that they will hope-
fully appreciate the gift of life. Since God
knew that this was the only possibility for
the token individuals of this world to
experience eternal bliss, it was morally
good for God to create our universe. 

III
How then, does this theodicy avoid Schel -
len berg’s critique that God should have
given us libertarian free will later in evo-
lution?14 First of all, Schellenberg only
takes two alternatives into account: either
we have compatibilist free will in a deter-
mined world, or we have libertarian free
will in an indetermined world. What we
have attempted to develop above is a third
alternative, namely a world genuinely in -
determined and independent at the out-
set. Here libertarian free will is an ontolo-
gical trait that has gradually actualized

itself through evolution, as the ability for
us to create an increasingly independent
self which can causally influence its own
choices in light of experience and reflec-
tion, and it has brought forth more inde-
pendent beings than if the world had not
been genuinely indetermined from the
outset.15 A necessary (but not sufficient)
requirement for having libertarian free
will is that the world is indetermined. As
noted above, indeterminism is the ontolo-
gical condition of evil in our world. One
could imagine different kinds of limited
indeterminism, or indeterminism in ”sa -
fer” surroundings as Schellenberg does,
but the main point remains: God wanted
a genuinely independent world from the
outset, and thus created an indetermined
world from day one with a high-risk for
evil to happen. Even if another universe
could have been better, this does not
make it morally unacceptable for God to
create a unique universe with libertarian
freedom being actualized at the particular
point in time when it in fact was. 
The reason why it is good for God to

create this unique universe, is that it is
good for God to actualize qualitatively
different values. God could have of course
have restricted himself to creating only
one kind of individual experiencing only
one kind of value, and then created many
of the same. But we argue with Keith
Ward that God is a God who wants many
different values to be actualized.16 The
existence of this unique world is good
thing as long as God in addition has crea-
ted at least one other world without the
possibility of suffering and moral evil,
and insofar as there are unique goods that
can only be actualized in our kind of
world and not in a universe of the kind
Schellenberg envisions as the better alter-
native.17
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Conclusion
The value of libertarian free will is not
what makes it morally acceptable that
God created our world. Rather, it is the
uniqueness of this world which actualizes
other values in addition to those that
already exist. It is good for God to actua-
lize qualitatively different kinds of values
than those that already exist, as long as

the world he creates is on balance good.
While we agree with Schellenberg that a
different kind of universe could have been
better compared to the one we live in, we
still think that it was good of God to crea-
te both a universe without the possibility
of suffering and moral evil and a universe
in which the risk for suffering and moral
evil to take place was high.
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Indledende resumé
Er Guds almagt så total, at han virker alt
det, der sker i verden? Dette er et grund -
spørgsmål, der har såvel systematiske som
sjælesørgeriske implikationer af betyde-
ligt omfang. Og det er blevet aktualiseret
dels ved udgivelsen af Peter Olsens af hand -
ling ”Open theism on providence and the -
o dicy: an arminianized evangelicalism,”1

dels ved den omfattende debat i dansk
presse i 2012, der blev udløst i forlængel-
se heraf.
Jeg vil forsøge ved en gennemgang af

såvel Peter Olsens afhandling som et
bibelsk materiale at komme med et bud
på, hvordan dette kan gennemarbejdes i
en systematisk og sjælesørgerisk kon-
tekst.

Indledning
Dette er en meget mærkelig situation.
Plud selig befinder jeg mig på den anden
side af en streg, som jeg er vant til, går et
helt andet sted. Lidt, ligesom når man på
motorvejen er optaget af at holde øje med
trafikken ude fra venstre, og så pludselig
bliver overhalet fra højre. Endda helt ude
i nødsporet. 
Lige siden jeg på en nytårslejr som ny

KFS-sekretær skulle holde bibeltime over
Hannas lovsang (1 Sam 2), siden jeg be -
gyndte som bibelskolelærer, og siden jeg

begyndte på min bog Gud, hvorfor sover
du?, har det været et omdrejningspunkt, at
Gud er den, der skaber min ulykke (Es 45,7).

Herren dræber, og han gør levende,
han sender ned i dødsriget, og han
henter op derfra;  
Herren gør fattig, og han gør rig,
han ydmyger, og han ophøjer 
(1 Sam 2,6f).

Det er ikke blot et systematisk-teologisk
omdrejningspunkt; det har siden stået for
mig som en nøgle til sjælesørgerisk trøst
(Jeg må samtidig erkende, at den tanke,
der har været bærende for mig selv og
min sjælesørgeriske virksomhed, har
været ubærlig for andre, ganske enkelt –
det vil jeg vende tilbage til).
Umiddelbart kunne dette omdrejnings-

punkt læses i forlængelse af de markant
monistiske udsagn, Peter Olsen fremsatte
i pressen i 2012, og som gav anledning til
så omfattende protest og debat: at ”Gud
handlede ved Breiviks hånd” etc.
Så jeg vil tro, at det, rigtig mange rea-

gerede imod i Peter Olsens første formu-
leringer,2 måske ikke først og fremmest
var det, der (ifølge min opfattelse) ikke
var rigtigt. De fleste reagerede måske først
og fremmest imod det, der trods alt var
rigtigt: at en almægtig Gud ikke uden
videre kunne frakendes ansvar for det,



der skete i hans verden!
Denne reaktion hang igen sikkert sam-

men med, at mange i dag ikke vil finde sig
i Guds farlighed. Gud er blevet spagfær-
dig og ufarlig. Og han skal kende sin
plads.
Alligevel er det ikke korrekt, når nogle

har villet forstå mig som stående for en
skarptskåren monisme. For det første: Jeg
har netop i min Gud, hvorfor sover du?
(og flere andre steder) lagt afstand til en
ensidig monisme.3

Jeg regner hverken med en bibelsk dua -
lisme eller en bibelsk monisme; og det er
det, jeg gerne vil udvikle her. 

Det værste og det vigtigste
For det andet: Det absolut værste, der
kan ske, når man taler om Gud som ulyk-
kes skaber, er, at Gud bliver opfattet som
grusom. Den fare lurer hele tiden – og jeg
ved positivt, at jeg heller ikke altid selv
har undgået den (det vil jeg også vende
tilbage til).
Det værste, der kan ske, er, at folk får

det indtryk, at Gud kan være andet end
kærlig. For det er det vigtigste, vi ved om
ham: at han er kærlighed. Og – uanset
om folk så i forvejen tror på Bibelens Gud
eller ikke – hvis de efter vores udlægning-
er, efter vores forklaringer og efter vores
prædikener sidder tilbage med det ind -
tryk, at Gud alligevel ikke var helt så kær-
lig, som de havde troet og håbet, skulle vi
hellere helt have holdt mund. Så er det
mislykkedes.
De må gerne miste tilliden til Guds

ufarlige mildhed og til hans afmægtige
rarhed. Men de må ikke miste tilliden til
hans magtfulde og frygtindgydende, blø-
dende kærlighed.
Jeg behøver næppe udfolde, at jeg med

“Guds kærlighed” jo ikke mener, at han
så hverken kan være vred eller farlig, eller
at han altid er mild og velvillig. Guds far-

lige hellighed er også indeholdt i hans
kærlighed!
Det er bare så afgørende, at uanset

hvad vi taler om, og uanset hvordan vi
taler om det, så skal og må mennesker
sidde tilbage med det billede af Gud, at
han så alligevel var endnu mere kær-lig,
end de først havde troet og håbet.
Vi vil aftegne det billede af Gud, at han

er livets Gud og glædens Gud. Vi vil sige,
at Gud hader det, der blev gjort imod dig.
Og, som Klagesangene udtrykker det:
Hvis han så alligevel “mishandler og kuer
mennesker”, så “er det ikke af hjertet”.
Det er hans fremmede vilje; det er den
grædende Guds gerning. 
Denne tillid er ikke en sekundær detalje.

Og vores indædte længsel og søgen efter
denne tillid er ikke et udtryk for forkælel-
se eller for et fladt eller moderne billede af
Gud!

Ikke min vilje, men din
Et afsæt: Når jeg beder for andre mennes-
kers liv og lykke, beder jeg med fortegnet:
“Dog ske ikke min vilje, men din.” For jeg
ved ikke, hvad Guds vilje er. Jeg ved blot,
at den er bedre end min. Også når den
som for Kristus fører hen imod ulykke og
død.
Men det fortegn har jeg ikke med, når

jeg beder om, at andre mennesker må
komme til tro. For det behøver jeg ikke.
Jeg ved, at dér vil Gud og jeg det samme.
Han vil, at alle mennesker skal frelses.
At mennesker forbliver hårde og van-

tro imod Kristus, er ikke noget, Gud vil.
Ikke i nogen som helst betydning af
“Guds vilje”. 
Hvorfor tager vi afsæt her? Fordi det

siger os, at der i denne verden kan ske
andet end den Almægtiges vilje. Der kan
ske noget, Gud ikke vil. Guds eneherre-
dømme i verden er ikke fuld-stændigt.
Det er det, islam aldrig vil kunne begribe.
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For det vigtigste, muslimen ved om Gud,
er at han er almægtig. I den Almægtiges
ver den kan der ikke ske noget, Gud ikke
vil. Selv det ondeste, selv de vantros van-
tro er alt sammen Guds vilje. 

fra suraen Hulen (Quran 18,39):
“Hvad Gud vil! 
Der findes ingen magt 
undtagen hos Gud.”4

fra fadervor:
“… ske din vilje som i himlen 
således også på jorden.”

De to udsagn lyder næsten ens. Men der
er en verden til forskel på dem. I Koranen
er det en besværgende underkastelse: Hvad
end Gud vil, bøjer jeg mig under det. For
der er ikke anden magt i verden end Guds
magt. Og min stræben er at bøje mig for
det. 
Men i fadervor er det en reel bøn. En

bøn om, at Guds vilje må ske. Netop
fordi Guds vilje ikke altid sker! En bøn
om, at Guds vilje må sejre i kampen.
Fordi der består en reel kamp mellem
Gud og hans modstander. 

Mere end ét svar
Vores problem er derfor slet ikke, at der i
Skriften ikke er noget svar. Vores problem
er, at der i Skriften er mere end et svar. Vi
står i et spændingsfelt mellem en monis-
tisk betoning og en dualistisk betoning.
(fig 1).

Man kan da meget overveje, om vi her
endda har at gøre med et helt ægte para-
doks. Men det er jeg ikke sikker på. Der
er snarere tale om markante betonings-
forskelle. Bibelen er hverken rent monis-
tisk eller rent dualistisk. Men man kan
finde tekster med en monistisk grundtone,
og man kan finde tekster med en dualis-
tisk grundtone. 
Det er også det, der gør, at kristendom-

men som den eneste religion aldrig har
kunnet give et enkelt, teologisk og klart
svar på lidelsens problem. Havde den væ -
ret rent dualistisk, så havde vi haft et klart
svar. Havde den været rent monistisk, så
havde vi haft et klart svar. Sådan løser de
andre religioner det. 
At vi efter 2000 års arbejde med de

nytestamentlige tekster stadig ikke har
kunnet formulere et enkelt, teologisk og
klart svar, er i virkeligheden ikke en fejl.
Det er en del af vores svar, at vi ikke kan
svare. Forsvaret for Gud, retfærdiggørel-
sen af Gud, teodicé, har aldrig været en
del af løsningen; det er en del af proble-
met. Fordi klare og enkle svar på fortviv-
lede menneskers råb altid vil være et nyt
overgreb. Og fordi vreden mod Gud og
vreden mod døden og lidelsen aldrig må
knebles.
Derfor bør ovennævnte spektrum i vir-

keligheden se således ud: (fig. 2)
For vi står med et helt kontinuum af
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tekster med forskellige betoningstyngder.

To eksempler i NT: 
Det første eksempel er den besynderlige
lille forskel på Markus’ og Matthæus’
udgave af Jesu bøn i Getsemane: “Abba,
fader, alt er muligt for dig (pa,nta dunata,
soi). Tag dette bæger fra mig. Dog, ikke
hvad jeg vil, men hvad du vil” (Mark
14,36). Dette understreger Guds styrke,
den monistiske betoning: Alt er muligt for
Gud.
“Min fader, hvis det ikke er muligt (eiv

ouv du,natai), at dette bæger går mig for -
bi, men jeg skal drikke det, så ske din
vilje” (Matt 26,42). “Hvis det ikke er mu -
ligt” står jo – rent sprogligt-formelt – i
skarp kontrast til “Alt er muligt for dig”,
fordi det går ud fra, at ikke alt er muligt
for Gud. Det var jo også det, der reelt ske -
te: Bægeret gik ikke Kristus forbi, for det
var ikke muligt. Ikke engang for den Al -
mæg tige! Dette understreger dermed
Guds svaghed, den dualistiske betoning.
Rent sprogligt-formelt hører de to

udgaver altså til i hver sin ende af spekt -
ret. Men i reelt indhold ligger de så tæt på
hinanden, at de tilhører samme “betyd-
ningssky”, der hviler over hele spektret –
uden at opløse spændingen! For naturlig-
vis dækker de samme virkelighed: Den
ene tekst fastholder, at for Guds svaghed
er det umuligt. Den anden tekst fastholder,
at for Guds styrke er det muligt. (fig. 3)

Djævelens magt, Kristi magt
Det andet eksempel er to forskellige be -
ret ninger: dels Satans fristelse af Jesus if.
Lu kas, dels Jesu missionsbefaling if. Mat -

thæus.
“Så førte Djævelen ham højt op og

viste ham i ét nu alle jordens riger og
sagde til ham: ‘Dig vil jeg give al denne
magt (evxousi,an tau,thn a[pasan) og her-
lighed, for den er overgivet til mig (evmoi.
parade,dotai), og jeg giver den, til hvem
jeg vil’” (Luk 4,5f).
Det er selvfølgelig ikke ren dualisme.

Satan er ikke en evig antigud, med en
egen iboende almagt. Eller halvmagt. Skab -
ningen er af Gud blevet underlagt tomhe-
den, siger Rom 8. Gud har overgivet mag-
ten til Satan.
Men det har han jo så til gengæld altså

også! I en grad, så Paulus kalder Satan for
denne verdens Gud (2 Kor 4,4), og Jesus
kalder Satan for denne verdens fyrste (Joh
12,31f; 16,11).
I spændingsfyldt kontrast står Jesu ord

til disciplene på himmelfartens dag næs-
ten enslydende med ordene om Satan –
men nu om Kristus: “Mig er givet al magt
(evdo,qh moi pa/sa evxousi,a) i himlen og
på jorden” (Matt 28,18).
Det vigtigste, der er at sige om disse to

ord, er, at der imellem dem står et blodigt
kors og en sprængt grav. Men selv med
det in mente er spændingen mellem dem
ganske voldsom!
Jeg skylder en uddybning af, hvad der

menes med “Guds svaghed”. For det er
afgørende, at der med dette menes noget
helt andet end den grasserende post-teis-
mes fornægtelse af Guds almagt. Her
betyder Guds svaghed simpelt hen, at det
er op til os at virkeliggøre Gud. Gud er
slet ikke en vilje eller overhovedet en per-
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son længere, men reduceres til en tydning
af store relationer og store begivenheder:5

Thorkild Grosbøll: En sten i skoen
Don Cupitt: Efter Gud
Gianni Vattimo: Jeg tror at jeg tror
John Shelby Spong: En ny kristen-
dom i en ny verden
Lars Qvortrup: Paradokshåndtering
og ritualproduktion
Lars Sandbeck: De gudsforladtes 
Gud

De har simpelt hen gjort kål på Guds
almagt ved at reducere ham! Guds svag-
hed er afmagt, ganske enkelt. Gud er
svag, og vi er stærke. Og hvis ikke vi vir-
keliggør Gud i verden, får han bogstave-
ligt talt ikke et ben til jorden.6 Gud er
svag, simpelt hen fordi noget andet er
stærkere end Gud!
Den snak er for øvrigt også grunden

til, at jeg slet ikke bryder mig om ordet
forsyn. Jeg benægter ikke, at tanken om
Guds forudviden findes og er stærk i
Skrif ten. Men som kode for hans styren-
de bestemmelse får det en ubehagelig mis-
lyd af skæbne: Hvad Gud ved, er også,
hvad Gud vil. Hvad der ligger forude, er
dermed lige så uforanderligt som det, der
ligger bagude. Fremtiden ligger lige så fast
som fortiden; og det kan ikke engang
Gud ændre på. Hvilket jo indebærer, at
tidens løb og skæbnen er stærkere end
Gud (ganske som skæbnemagterne i my -
to lo gierne endog var stærkere end guderne).
Men Guds vilje er ikke skæbne! Han

ved forud også det, han ikke selv vil eller
bestemmer. Og han er endog så almægtig,
at han kan angre! Han kan ændre sin plan
på menneskers bøn (Es 38,1ff. Jer 18,1ff).
Sommetider. Og hvordan det kan stemme
med Guds forudviden, det ved vi ikke. Vi
kan blot konstatere, at det faktisk er
sådan, bøn fungerer. 
Guds svaghed er i Skriften noget helt,

helt andet end afmagt! Den er kenosis,

ud tøm ning (Fil 2,7) – en suverænt valgt
og villet svaghed. Den viser sig i Kristus.
Gud som barn, Gud som tjener, Gud som
korsfæstet!
Det er også derfor, det altid viser sig, at

taler vi om dette uden at tale om Kristus,
så går det galt. Hver gang.
Guds svaghed er ikke afmagt – den er

kærlighed. “For Guds dårskab er visere end
mennesker, og Guds svaghed er stærkere
end mennesker” 7 (1 Kor 1,25). Gud “har
en svaghed”; han har en svaghed for os. 
At Guds kenosis i Kristus indebærer en

frivilligt valgt svaghed, har derfor heller
intet at gøre med Open Theism, som
antager en begrænsning i Guds væsen
siden skabelsen.8

Centrum
Nu kommer noget af det vigtigste: En for -
udsætning for, at Guds enehandlen og
ene herredømme kan opleves som en be -
fri else, er, at man allerede har en grund-
muret vished om hans kærlighed.
Har man ikke det, vil det være ren gru-

somhed, at Gud tager ens glæde, tager ens
helbred, tager ens børn eller tager ens
arbejde. Uanset, om han selv gør det, eller
han blot tillader det – i fortvivlelsens
syns vinkel gør det i virkeligheden ikke
den store forskel; for hvorfor forhindrede
han det ikke?
Megen kristen sjælesorg er desværre

islamisk i sit væsen. Den appellerer og for -
maner til lydighed og underkastelse. Det
kan også være vigtigt. Men den kristnes
grundrelation til Gud er ikke underkastel-
se, men tro: Vi helmer ikke, før vi igen
skimter en ny tillid til Guds kærlighed og
nåde. Underkastelse uden tillid er afguds-
dyrkelse! Derfor bliver vi ved med at
kæmpe med Gud og med teksterne, til i
det mindste håbet om en dag at kunne
hvile i tillid til hans kærlighed begynder at
dæmre. I al kamp med Gud er det vishe-
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den om hans kærlighed, vi søger!
Og det er nu engang kun i Kristi liden-

de, medlidende ansigt, vi får grund til på
ny at fæste tillid til Guds kærlighed.
“Jerusalem, Jerusalem! du, som slår

profeterne ihjel og stener dem, der er
sendt til dig. Hvor ofte ville jeg ikke samle
dine børn, som en høne samler sine kyl-
linger under vingerne, men I ville ikke. Se,
jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og
tomt. For jeg siger jer: Fra nu af skal I
ikke se mig, før I siger: Velsignet være
han, som kommer, i Herrens navn!”
(Matt 23,37-39).
Her viser Guds svaghed sig i Kristus!

For her er det ikke blot mennesket Jesus,
der taler, men Israels Gud, der har kæm-
pet med sit folk i hele dets historie: “Hvor
ofte ville jeg ikke …”
Og det indlysende udkomme af en

sådan strid mellem menneskers vilje og
Guds vilje ville jo være, at den Almæg ti -
ges vilje måtte ske og sejre – men det
modsatte sker: Menneskers vilje sker; og
Gud må se hjælpeløst til.
I Kristus viser Gud sig som en græden-

de Gud – en tjener-Gud, der ikke kan
tvinge historien og hjerterne til at følge
den rette vej. Ikke fordi noget er stærkere
end Gud, men fordi han har valgt ikke at
kunne. (fig. 4)
Og derfor er Satan meget vigtigere i

NT end i GT. I GT er Satan stort set kun
Guds lænkehund, som Luther siger det,
og i langt de fleste skrifter er han overho-
vedet ikke nævnt. Men i NT er Satan en
reel modstander af Gud, og der består en
reel kamp mellem Satan og Gud. På kor-
set hugger Slangen Gud i hælen og slår
ham ihjel. Men fordi det er kærlighedens
Gud, der dør, var det i virkeligheden
Slangen, der blev knust.
Han, som ved syndefaldet havde over-

givet magten i verden til Satan, erobrer nu
magten tilbage! Og derfor kan Kristus, ved
begyndelsen på sin tjeneste, først lade Fris -
teren påstå uimodsagt, at al magt i verden
er overgivet til ham, og derefter på him-
melfartens dag – ved afslutningen på sin
tjeneste – forkynde, at al magt er givet
ham!
Det er samme Gud i GT som i NT. NT

korrigerer aldrig GT’s gudsbillede! Men
NT føjer nyt til og tolker GT’s billede af
Gud i Kristus-lyset.
I Kristus lærer vi Gud at kende som en

grædende Gud – en svag Gud, der må se
mennesker gøre mod sig selv og mod
hinanden, hvad Gud aldrig har villet. For
vi er ikke blot ting og viljeløse objekter,
men skabt af Gud som billeder af ham
med magt til modstand mod Gud og magt
til at ville og handle imod Guds vilje. (fig. 5)
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Verdenshistorie og frelseshistorie
Det skal understreges, at dette først og
frem mest handler om Guds fremadskri-
dende åbenbaring. Det er sandt, at det
virke  liggøres i verdenshistorien – det er en
pagtshistorisk begivenhed med et før og
et efter – men det er også en åbenbarings-
sekvens, hvor Guds frelseshistorie lang-
somt afdækker hemmelighed på hemme-
lighed i Guds frelsesråd og i Guds eget
væsen.
Vores spektrum er ikke et forsøg på at

finde forskellige mellemting, balancer eller
kompromiser. Gud er ikke forskellige ste-
der i Skriften halvmægtig eller halvsvag –
han viser sig blot fra forskellige sider.
Gud viser sig i GT som stærk og mæg-

tig; han viser sig i NT som svag og ud -
tømt og kæmpende, men mere betyder det
ikke. Vi har jo også i GT klare tekster om
Guds svaghed – for eksempel i Herrens
engels kamp med Jakob, hvor han faktisk
ikke kan få bugt med Jakob, men for at
besejre ham i en brydekamp må gribe til
ulovlige kneb som et slag på hoften. Ikke
fordi Jakob i virkeligheden er stærkere end
Gud, men fordi Gud her og nu vælger at
være svag. 
Så vi må ikke lægge for meget i det his-

toriske “før og efter”. Det giver sig selv,
at Satan ikke uden videre har haft al magt
i verden før Jesu opstandelse, mens Jesus
uden videre skulle have al magt i verden
efter opstandelsen. Begge udsagn gælder i
et eller andet omfang både før og efter
opstandelsen. Det er åbenbaringshistorie,
ikke verdenshistorie. 
Det svarer til, at vi jo heller ikke må

lægge for meget i, at GT er lovens skrifter,
og NT er evangeliets skrifter – både loven
og evangeliet er til stede i såvel GT som
NT. Også i GT er Guds nåde virkelighed,
nemlig i kraft af Kristi forsoningsværk på
et senere tidspunkt i historien. Fordi han

som ypperstepræst i historien “én gang
for alle” gik ind i Guds helligdom og dér
vandt “evig forløsning” (Hebr 9,12),
rækker forløsningen bagud i tiden og gør
det muligt for Abraham at retfærdiggøres
ved tro. I kraft af Kristi soningsværk er
det muligt for David – århundreder forin-
den! – at bede sine bodssalmer i håb om
tilgivelse. 
Og på samme måde er både Guds

magt og Guds svaghed til stede i såvel GT
som NT. Men betoningen er markant
forskellig. 
For en del år siden var jeg inviteret af

et sogn i København til at holde en sogne-
aften med emnet: “Hvorfor sover Gud,
når mennesker lider?” Jeg gjorde en del
ud af, at vi ikke kan frakende den Almæg -
tige ansvaret for, hvad der sker i hans ver-
den; og jeg kom med en del skriftsteder til
støtte for det – Hannas lovsang, Es 45,7-
9 osv. 
Under drøftelsen bagefter udbrød en af

sognets tre præster, om ikke det var jøde-
dom, jeg var kommet med! Først tabte jeg
underkæben; dén havde jeg ikke lige hørt
før. Men så forstod jeg: Jeg havde udeluk-
kende citeret tekster fra GT. Og det var i
hendes forståelse jo altså ensbetydende
med jødedom …
Så selv om hendes formulering var tos-

set, havde hun en pointe. Det er nemlig
ikke nær så let at finde lige så monistiske
betoninger i NT. 
“Jeg er Herren, der er ingen anden, der

er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner
dig, skønt du ikke kender mig, for at de
skal vide i øst og i vest, at der ikke er
nogen anden end mig, jeg er Herren, der
er ingen anden! Jeg danner lys og skaber
mørke, jeg frembringer fred og skaber
ulykke, jeg, Herren, frembringer alt
dette” (Es 45,5-7).
“Indse dog, at det er mig, kun mig, der

er ingen Gud ved siden af mig; det er mig,
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der dræber og gør levende, har jeg knust,
er det mig, der læger; ingen kan rive
nogen ud af min hånd” (5 Mos 32,39).
“Da sagde Herren til ham: ‘Hvem gav

mennesket en mund? Hvem gør stum
eller døv, seende eller blind? Er det ikke
mig, Herren? …’” (2 Mos 4,11).
I GT er det en rød tråd. Men den er

ikke nær så tydeligt fremme i NT. Jeg hus-
ker, da jeg skrev bogen Gud, hvorfor so -
ver du?, at jeg faktisk var lidt frustreret
over, hvor svært jeg havde ved at finde
NT-tekster, der bakkede mig op i min ho -
vedpointe, at Gud var ulykkes skaber
(hvil ket sikkert kan anes: Andersen 1987:
15)! Men det er altså ikke noget tilfælde,
som om man lige så godt kunne have byg-
get denne pointe op på NT-tekster. Det
kan man faktisk ikke!
Som systematiker kan man godt ærgre

sig lidt over, at det, der tilsyneladende er
så enkelt og entydigt i GT, virker mere
tvetydigt og endda uldent i NT. Og det
kan da godt være, at der i Guds fremad-
skridende åbenbaring tabes noget i syste-
matisk enkelhed og klarhed – men det
vindes så til gengæld i sjælesørgerisk dyb -
de! 
“Sælges ikke to spurve for en skilling?

Og ikke én af dem falder til jorden, uden
at jeres fader er med den” (Matt 10,29).
Det er et meget mærkeligt ord. Det er,
som om det rummer hele spektret på en
gang. Det ligger som en lysende sky hen
over alle vore systematiske forsøg på
smalle definitioner. 
Som bekendt står der hos Matthæus

blot: “… uden jeres far”. Men det er
typisk, at oversættere og fortolkere har
forsøgt at snævre det ind, så det bliver
mere præcist: “uden jeres fars vilje”
(sådan lød det fx i 1907, hvor Gud endnu
var stærk); “uden at jeres far er med den”
(sådan lyder det siden 1992, hvor Gud er
blevet mere afmægtig).

Hvorfor har vi dette behov for at
hælde præciserende tilføjelser på? Fordi
vi så gerne vil placere teksten på ét sted på
det her spektrum og sømme den fast til et
bestemt punkt: Er teksten monistisk, eller
er den dualistisk? Sker spurvens fald efter
Guds vilje (1907) – eller sker spurvens
fald blot med hans stiltiende accept, hans
medlidende og mere eller mindre afmæg-
tige iagttagelse (1992)?
Og så er sagen snarere den, at Jesu

meget minimalistiske formulering er en
omfattende, dækkende betydningssky, hvis
mening ikke kan sømme markøren fast et
bestemt sted på spektret, men rummer he le
spændingsfeltet. Og, som vi skal se senere,
dermed rummer hver eneste af os. Uan set
hvor vi selv befinder os på det spektrum.
Bestemt er der tekster i NT, der lader

ane, at også lidelsen er bestemt af Gud: Den
blindfødte er født blind, “for at Guds ger-
ninger skal åbenbares på ham” (Joh 9,3);
og Lazarus’ sygdom skal tjene til Guds
herlighed (Joh 11,4). Kristus opfordrer os
til at tage lidelsen op som et kors i efter-
følgelsen af ham; Peters Første Brev taler
om dem, der ifølge Guds vilje må lide osv.
Ikke mindst taler Johannes’ Åbenbaring
om fordærvsmagterne, der får magt, till-
ladelse og tider givet af Gud. 
Men ingen af disse eksempler er mar-

kant monistiske. De implicerer blot, at
Gud i et eller andet omfang virker med i
lidelsen. Vægten i NT ligger slet ikke på
det monistiske. 
Men teologerne hiver og haler fra hver

sin side i markøren for at få den rykket
over i den betoning, man selv tror på og
brænder for og trøstes af – og for at få
den væk fra de andres formentlige farlige
betoning! Og så er sandheden snarere
den, at det slet ikke er en markør, der skal
stå et bestemt sted som et bestemt kom-
promis mellem monisme og dualisme.
Det er en betydningssky af spænding og

331 At søge Guds kærlighed

Theofilos Supplement vol. 6 nr. 2 2014



af mening, der ligger hen over hele Guds
frelsesråd; hen over hele Guds åbenba-
ring.

Hverken-eller, men …
Bibelens syn på Guds almagt er hverken
monistisk eller dualistisk, men dynamisk9.
Dramaet lyder sådan her:

Guds skaberalmagt ⇒
Guds svaghed i Kristus ⇒
Guds sejr over Satan i Kristus 

Jeg prøver virkelig på at undgå modeor-
det narrativ her, for det er både misbrugt
og misforståeligt. Men det ligger faktisk
lige på tungen: Forholdet mellem Guds
forsyn og det onde har Gud ikke åbenba-
ret som en statisk balance, men som et
frelsesdrama – som Guds frelsesfortæl-
ling.
“Siden børnene alle er af kød og blod,

måtte han også blive det ligesom de, for
at han med sin død skulle gøre ham mag-
tesløs, som har dødens magt, nemlig Djæ -
velen, og befri alle dem, som af frygt for
døden hele livet igennem havde været
holdt nede i trældom” (Hebr 2,14f). 
Dette er ikke blot et “narrativ” som i

pædagogisk formidling. Dramaet er, at
Gud overgav dødens magt til Satan; men
i Kristi død har han generobret den. 
Og dette er ikke blot en slags “frem og

tilbage er lige langt”, så vi alligevel er lan-
det, hvor vi begyndte: Fordi Guds almagt
nu viser sig, ikke i hans skabermagt, men
i hans kærlige svaghed, i Kristi kærlige an -
sigt, har hans almagt fuldstændig skiftet
karakter. Den kan ikke længere forveksles
med en despotisk kongemagt, der måske,
måske ikke, kan være velvillig og nedla-
dende – den er en kærlighedsmagt, der
aldrig kan være andet end kærlig og
omsorgsfuld.

Guds skaberalmagt ⇒
Guds svaghed i Kristus ⇒
Guds sejr over Satan i Kristus ⇒
Guds herredømme i sine børns liv

Det er altså for så vidt sandt nok, at Guds
eneherredømme godt kan blive til trøst
for Guds lidende børn – men ikke uden
en evangelisk mellemregning, som ikke er
at spøge med! En mellemregning af
Job’ske dimensioner, som jeg positivt véd,
at jeg sommetider selv har sjusket med.
At gå direkte og uformidlet fra Guds

almagt til trøst for den lidende, svarer til
at ville trøste fortvivlede mennesker med
lovens ord. Der er ingen genvej uden om
Guds åbenbaringssekvens:
I mødet med Guds fadersind i Kristus

bliver det muligt for den fortvivlede og
den lidende at vende tilbage til forsyns-
teksterne om Guds almagt – og nu nytol-
ke dem. Hvilket vil sige: at læse dem på
ny i Kristus-lyset.
Netop de sider af Gud, der i første

omgang måske virkede skræmmende eller
grusomme, bliver i Kristi omsorg til en ny
tryghed – også selv om den konkrete li -
del se måske aldrig hører op. Netop når
den aldrig hører op …
Derfor møder vi i NT et helt andet syn

på lidelsen end i GT. I GT er Guds børns
lidelse en gåde – en uretfærdighed, som
selv den troende fortvivler over og endda
raser imod. I NT er Guds børns lidelse et
kors. En byrde, man bærer i efterfølgelsen
af Kristus. Den er en nåde (Fil 1,29). 
(fig. 6).
Ikke mindst på dette punkt er det vig-

tigt, at vi taler om betoningsforskelle –
ikke om et historisk spring! Vi lever sta-
dig i en spænding mellem fortvivlelse og
tillid; og ingen af os oplever umiddelbart
lidelse som en nåde! Gjorde vi det, var
den ikke lidelse. Derfor er GT’s klagesal-
mer stadig helligskrift og autentisk, reel
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bøn også for os – uanset hvor fortrolige vi
er med NT’s tillid til Guds fadersind!
Også i GT kender man til, at lidelsen

kan være et paradoksalt udtryk for Guds
godhed; også i NT kender man til fortviv-
lelsen over det gådefulde i lidelsen.
Selv Kristus, der levede hele sit liv i til-

lid til Guds godhed – og vidste, at hans li -
delse var Guds vilje! – bad fortvivlet sin
far om at slippe. At søge tillid til, at lidel-
sen i sidste ende er en nåde, er altså ikke
noget, man bare kan oplyses om; det er en
livskamp. Det er i dén grad at tro, hvad
man ikke kan se.
Det er også på dette punkt, vi måske

tydeligst ser nødvendigheden af den klas-
siske skelnen mellem allerede / endnu ikke:
Gud har allerede sejret i Kristus – men
denne sejr er endnu ikke brudt tydeligt og
endeligt igennem. 
Guds rige er allerede midt iblandt os!

Men endnu er det skjult. Derfor tror vi,
hvad vi ikke kan se – og lever i håb, ikke
i skuen.
“Derfor skal de, der efter Guds vilje

må lide, stadig gøre det gode og overlade
deres sjæl til den trofaste skaber” (1 Pet
4,19). “Vi priser os lykkelige over vore
trængsler” (Rom 5,3 – jeg foretrækker
langt denne ældre gengivelse af
kauca,omai; oversættelsen “at være stolt
af sine trængsler” virker ganske utiltalen-
de). 
Her skal det siges, at mange af disse

tekster om Guds børns lidelse for Kristi
skyld først og fremmest handler om for-
følgelsen og forhånelsen for evangeliets
skyld. Men, så vidt jeg kan se det, ikke
udelukkende. For det første er der i NT

ikke en udtrykkelig skelnen mellem prø-
velserne for evangeliets skyld og alle
andre sorger og trængsler. 
For det andet: Når Skriften taler om

Messias’ solidariske lidelse med os og for
os, omfatter den udtrykkeligt al mennes-
kelig lidelse, alle prøvelser – inklusive syg-
dom, smerter, fristelser, sult og tørst, en -
somhed, sorg ved en vens grav, træthed.
Alle syndefaldets konsekvenser bærer han
som en medfølende ypperstepræst (Hebr
4,15). Derfor ville det være mærkeligt,
om denne omfattende, solidariske lige-
dannelse kun skulle gå den ene vej: fra os
til Messias, og ikke den anden vej: fra
Messias til os.
“Vi ved, at alt virker sammen til gode

for dem, der elsker Gud, og som efter
hans beslutning er kaldet. For dem, han
forud har kendt, har han også forud
bestemt til at formes efter sin søns bil-
lede, så at han er den førstefødte blandt
mange brødre” (Rom 8,28f). I dette ube-
gribelige, at alt virker sammen til gode for
dem, der elsker Gud, ligger altså også en
mystisk forening med Kristus. En ligedan-
nelse med ham, hvor vi formes efter hans
billede. Al lidelse kan derfor, så vidt jeg
kan se det, betragtes som et kors i efter-
følgelsen af ham.10

Søren Kierkegaard i Lidelsernes Evan -
gelium: 

Tro, at Aaget er Dig gavnligt. Dette
gavnlige Aag er Christi Aag. Men
hvilket er da Aaget? Ja, det kan
være yderst forskjelligt, men kun
det er Christi Aag, om hvilket den
Lidende troer, at det er ham gavn-
ligt. Det er altsaa ikke saaledes, at
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den Christne er fritagen for de men-
neskelige Lidelser, som disse ere
kjendte i Verden; nei, men Den,
som bærer Lidelsen saaledes, at han
troer, at Aaget er gavnligt, han
bærer Christi Aag. Der er, mennes-
keligt talt, ingen ny Lidelse kom-
men til, men heller ingen gammel
tagen bort; forsaavidt er Alt ufor -
and ret; og dog er den nu given,
den ne store Tanke, og dog er det nu
fundet Stedet udenfor Jorden: Tro en.
Det er ikke Klogskabens Opfin del -
se, ikke dens smaalige og snaksom-
me Geskæftighed om det Gavnlige
og det Gavnlige; nei, det er den
ordknappe Tro, der troer Gavn lig -
heden. Man kan ved Hjælp af Klog -
skaben krybe gjennem Verden, liste
sig fra mange Gjenvordigheder,
snak ke sig fra nogle, hitte Raad for
nogle; men alt dette er lige saa lidet
Troen, som det er – at flytte Bjerge.11

Derfor gælder hele NT’s tale om korset
som en efterfølgelse af Kristus, en nåde,
en glæde, en gavnlig byrde osv. Altså en
fuldstændig omtolkning af de klassiske
forsynstekster! – en evangelisk mellem-
regning, der forvandler lidelsen radikalt
til et “lidelsernes evangelium”.

Barnets privilegium
Det er stadig sandt, at i verden kan der ske
noget, Gud ikke vil. Men, så vidt jeg kan
se det, ikke i børnenes liv.12 Guds børn
har et enestående privilegium – som ikke
be står i, at vi lider mindre, men som be -
står i, at intet nu kan ramme os, som Gud
ikke bestemmer. Vi er ikke brikker i skæb -
nens eller Satans spil; vi er børn i Guds
hånd.
En tillid af den kaliber kan intet men-

neske blot gribe ud af den blå luft. Ikke
engang ud fra hellige skrifter alene! Og
slet ikke ud fra den rene forsynstro. Den
forudsætter et møde med den grædende,
lidende og døende Gud. 
Knivskarpe, dogmatiske distinktioner

kan være både gode og nødvendige. Men
den rette rækkefølge er langt vigtigere:
Først må tilliden til Guds kærlighed være
vundet! – derudfra kan så (måske) hans
almagt blive til trøst.
Faktisk er det sådan, at så snart trøsten

i Guds almagt er blevet et aspekt, jeg skal
forsvare, så er kæden allerede hoppet af.
Så er det ikke blevet den befrielse og den
tryghed, vi havde håbet på.
Man kan vel ikke udelukke, at Gud

sommetider får sin vilje gennem mennes-
kers ondskab. – Da Kristeligt Dagblad 6.
juni 2012 satte Peter Olsens kronik og min
kronik op på samme side, var det under
det sammenfattende spørgsmål: “Stod Gud
bag Anders Breivik under Utøya-massak-
ren?”
Peter Olsens kronik havde KD givet

overskriften: “Ja, det er Gud, der tager
mit liv, og ifølge den klassiske kristne for-
synstanke gælder det også, hvis Han gør
det ved en morders hånd.” Og det er sik-
kert en korrekt sammenfatning.
Men min egen kronik havde KD givet

overskriften: “Nej, Kristi forkyndelse og
gerning er fraværende i Peter Olsens lidt
for gammeltestamentlige udlægning af be -
givenhederne på Utøya.” Men det er ikke
en korrekt sammenfatning. Jeg ville ald-
rig13 svare “Nej” på det spørgsmål, men
derimod: “Det ved jeg ikke noget om.”

Peter Olsens position
Man kan bestemt ikke udelukke en slags
“kompatibilitet” i Guds styring af histori-
en (at ting både kan være Guds ansvar og
menneskers ansvar) – nemlig når det er
gode viljer, der virker sammen med Guds
gerning. 
Men at gøre det til en altgældende lov,

endda en lov om Guds detailstyring i alle
ting, også i ugerninger, overgreb og for -
brydelser, det er der mildest talt ikke
bibelsk bilæg for.  
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Problemet skulle åbenbart være at
hævde Guds detailstyrende micro-mana-
gement i alt, hvad der sker, og samtidig
hævde menneskets fuldstændige ansvar
for alt, hvad det gør. Det er så forsøgt løst
ved hjælp af “kompatibilismen”14 – at de
to aspekter virkelig er kompatible. 
Men lige så lidt som en diagnose hel -

bre der en sygdom, løser det en teologisk
eller filosofisk konflikt, at man giver den
et navn. Paradokserne er der både før og
efter indføringen af kompatibilitetsmo-
dellen.15 Man besvarer ikke et spørgsmål
ved blot at omformulere det. 
Og jeg læser da også Skriften anderle-

des: Der findes åbenbart tilfælde, hvor Gud
har fået sin vilje gennem begivenheder og
synder, som han ikke selv har taget initia-
tiv til! – og som han ikke selv har be -
stemt!
Det er Satan, der “farer i Judas” (Luk

22,3) – ikke Gud! Og alligevel har Kristus
vidst det forud. Længere er den ikke. Og
mere ved vi ikke. At det skulle nødvendig-
gøre, at “Gud står bag” de syndige hand-
linger eller “tager initiativ til” dem, er
logikmageri. 
“Jeg ville … men I ville ikke”, siger

Kristus til Jerusalem (Matt 23,37). – No -
get af det, vi med størst klarhed ved om
Gud, er, at han vil, at alle mennesker skal
frelses (1 Tim 2,4). Når mennesker forbli-
ver vantro, er det ikke Guds vilje, der sker.
Hvilket vel også må omfatte deres livsfø-
relse og handlinger: at de ikke lever i bøn,
at de fravælger gudstjenesten og det krist-
ne fællesskab osv. Hvordan kan man da
tale om detailstyring af det vantro liv?16

Og derfor: Ganske vist er Peter Olsens
afhandling en dogmehistorisk og  systema -
tisk øvelse og ikke først og fremmest en
eksegetisk sådan. Men den inddrager dog
i overvældende grad eksegetisk materiale,
diskuterer det – og tager markant person-
lig stilling, inddrager egne skriftsteder

osv.! Derfor må den forvente kommenta-
rer også til de eksegetiske argumenter
(hvil ket vel også stemmer med Peter Ol -
sens egen klassiske forståelse af dogma-
tikken, idet der netop ustandselig refere-
res til ”a biblical worldview”).

God’s foreknowledge and predesti-
nation impose necessity on every -
thing that happens … God works
compatibilistically in, with, and
through nature and all the players
of human history working good
through good wills and evil
through evil will, God even turns
evil wills into good wills. But when
doing so, God does not coerce the
will. He works in, with, and
through the will in such a way that
the agent itself is doing the willing.
As Philippians 2:13 puts it: ‘It is God
who works in you to will and to
act.’  

Men vent et øjeblik! Dette ord af Paulus
handler helt entydigt om Guds værk i den
troende til frelse. Hvordan i alverden kan
det så udvides til også at handle om Guds
værk i den onde til det onde?!
Efter dette udsagn tilføjer Olsen: “How

God is doing this remains, however, an
impenetrable mystery.” Ja. Netop. Og der -
for skulle han – længe før han kom hertil
– have ladet være med at forsøge at
trænge ind i det. 
Det er ganske sandt, at det er Guds

vilje, at Jesus måtte dø, og at han modta-
ger sin søns død som et sonoffer. Men vi
finder aldrig i Skriften antydning af, at
Gud påbød nogen: “Slå min søn ihjel!” 
El ler udtryk som: “Gud handlede ved
ypperste  præsternes og romernes hånd.”
Eller: “Gud dræbte sin søn.” 
Det er også sandt, at “ham fik I udle-

veret efter Guds fastlagte bestemmelse og
forudviden, og ved lovbryderes hånd nag-
lede I ham til korset og dræbte ham”
(ApG 2,23). Men der står jo da ikke, at
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“ved lovbryderes hånd naglede Gud ham
til korset og dræbte ham”.
Gud påbyder og forbyder ikke på én

gang. Så hvordan Gud kan få sin vilje
igennem menneskers handlinger, som han
hverken har påbudt dem eller taget initia-
tiv til, det er og bliver en gåde.
Og det er mig et komplet mysterium,

hvordan nogen mener at kunne trænge
længere ind i dette mysterium end dértil!
Vi kan blot konstatere, at Gud forud ved
om ting, han ikke har påbudt, og at han
får sin vilje gennem ting, han ikke har
taget initiativ til. Mere ved vi ikke. 

Den Augsburgske Bekendelse artikel 19
siger: 

Om syndens årsag lærer de [luth -
erske menigheder], at selvom Gud
skaber og opholder naturen, så er
syndens årsag dog at søge i viljen
hos de onde, det vil sige Djævelen
og de ugudelige. Når Gud ikke står
dem bi, vender de sig fra ham, som
Kristus siger i Joh 8: ‘Når han taler
løgn, taler han af sit eget’.

Gud opholder alle menneskers liv. Også
Breiviks. Men han får dem ikke til at
synde! Så hvordan Gud får sin vilje gen-
nem synder, han ikke selv får folk til, det
er en gåde. Det har altid været en gåde
(på niveau med syndefaldet, som Gud
også har vidst forud, men ikke styret) – en
spænding i Skriften, som kompatibilis-
men har ekstrapoleret til at være et alt-
forklarende system. 
Det er derfor ikke sagligt, når enhver

form for indvending overalt i Peter Ol -
sens afhandling skildres som en slope, en
glidebane, en åbning for arminianisme og
synergisme, et generelt teologisk forfald
og en opløsning af bibelsyn og frelsesfors-
tåelse (sic!). Til tesen om Guds microma-
nagement og styring af onde menneskers
onde handlinger kender denne afhandling
kun ét alternativ: at man har forskrevet

sig til en art ”Open Theism”.18

Men jeg vil i hvert fald for min del
hævde Guds absolutte forudviden i alle
ting – uden at hævde Guds initiativ til
onde handlinger. Derimod aner jeg intet
om, hvordan det kan hænge sammen; og
det er mig faktisk en gåde, hvordan nogen
teolog overhovedet mener at kunne sætte
det på formel. 
Olsen anvender gentagne gange den

besynderlige analogi, ligefrem som et
”ob vious link”,19 at Skriftens inspiration
jo sker “concursivt”, dvs. gennem Ån -
dens fuldkomne kontrol og gennem men-
neskers frie og spontane aktivitet – hvor-
for det vel tilsvarende også kan forsvares
at tale om Guds detailstyring af onde
menneskers onde handlinger uden ophæ-
velse af deres eget ansvar!20

Det er næsten uhyggeligt, at han slet
ikke ser, hvilken kløft der er mellem tan-
ken om Guds gode virke i gode viljer
(som i for eksempel Skriftens inspiration),
og tanken om Guds onde (evil) virke i
onde mennesker! Problemet er virkelig
ikke, hvordan Guds og menneskers viljer
samvirker concursivt (selv om det er det
spørgsmål, Olsens afhandling endevender
igen og igen) – problemet er, hvordan dog
den gode Gud skulle virke ondt (work
evil) i mennesker!
Men dette egentlige problem er Olsen

overhovedet ikke inde på – fordi det ikke
er Guds godhed, der optager ham, men
udelukkende Guds almagt. Der er ud mær -
kede afsnit om Luthers korsteologi: hvor-
dan Gud skjuler sin egentlige gerning bag
sin fremmede gerning, men det løser in-
tet, når det overhovedet ikke overvejes,
hvordan Guds kærlighed endog skulle
kunne udvirke – ja, endog tage initiativ til
– det moralsk onde!
“… God works sin through sinful hu -

mans (and angels) by way of their sinful
will”21 – dette er bibelsk kompatibilisme
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if. Olsen! At Gud er vores kærlige far, “…
forhindrer Ham ikke i at være den
almægtige Skaber og Herre, der virker alt
i alle – også synden i det ugudelige men-
neske”. 22

Det går meget langt over grænsen til,
hvad vi ikke kan vide noget om for at
udforske landskabet dér – og undervejs
tabes det af syne, som vi virkelig ved om
Gud: “Men ingen, som bliver fristet, må
sige: ‘Jeg bliver fristet af Gud;’ for Gud
kan ikke fristes af det onde, og selv frister
han ingen” (Jak 1,13).
Det er altså ganske sandt, at der her er

en gåde, endda en uløst spænding i Skrif -
ten. Men den ligger et helt andet sted, end
Olsen forsøger sig med. 

1. God has revealed Himself to us
as the primary cause behind everyt-
hing that happens, including natu-
ral and moral evil, But 2. God has
not revealed how such pancausality
is compatible with the power of evil
and the condemnation of evil per-
sons.23

Men problemet er jo slet ikke, hvordan
Guds enevirke af onde menneskers onde
handlinger kan forenes med menneskets
frihed eller med straffen af onde mennes-
ker, men: Hvordan skal den kunne fore-
nes med Guds kærlighed og godhed?
Det skulle altså gælde overalt i tilvæ-

relsen, i alt, hvad der sker: “God causes
my will and my action.”24

Hvordan Gud virker godt gennem go -
de viljer uden at sætte viljen ud af kraft,
er vel kun et teoretisk problem. Knap nok
et problem overhovedet; det er jo bare en
art ubegribelighed. Men at Gud skulle vir -
ke ondt (work evil) gennem onde viljer,
det er ikke bare ubegribeligt, det er dybt
problematisk for et bibelsk gudsbillede.
At han, som en opus alienum, somme-

tider har bestemt sorg og død, det er evi-
dent i Skriften. Men at han skulle have

taget initiativ til og udvirket onde hand-
linger, det ligger i en helt anden boldgade. 

Luther never explains just how
Satan is moved into willing and
choosing. But since God works all
in all, even the evil deeds in the
godless, somehow God works com-
patibilistically from within the will
of Satan in such a way that Satan
works compatibilistically from with -
in the will of godless human beings
in such a way that they themselves
choose what is evil!25

Denne stadige anvendelse af 1 Kor 12,6:
at Gud “virker alt i alle”, er, uanset hvor
meget den så er hentet fra Luther, et klart
misbrug af et klart skriftord: At Gud “vir-
ker alt i alle”, handler jo om hans nåde-
gaver, ikke om hans skaberalmagt. Og da
slet ikke om hans magt til det onde!
“Når I rækker hænderne frem imod

mig, lukker jeg øjnene; hvor meget I end
beder, hører jeg det ikke. Jeres hænder er
fulde af blod, vask jer, rens jer! Fjern jeres
onde gerninger fra mine øjne, hold op med
at handle ondt, lær at handle godt! Stræb
efter ret, hjælp den undertrykte, skaf den
faderløse ret, før enkens sag!” (Es 1). Det
giver ingen mening, at Gud skulle rase
fortvivlet og appellerende mod blodige
ugerninger mod de undertrykte og mod
ud bytning af enker og faderløse, og så selv
tage initiativ til selvsamme ugerninger og
udbytninger …
Nej, en ægte kompatibilitet finder vi

snarere udtrykt i det stik modsatte para-
doks: Når mennesker frit vælger at kom -
me til Kristus, frit vælger at gøre godt –
og samtidig i dette er helt og holdent ledet
og fyldt af Guds Ånd! Eller når forfattere
til Skriften frit bruger hovedet og fornuf-
ten – og Guds Ånd samtidig har inspireret
dem og fået sin vilje med teksterne! En til-
svarende kompatibilitet finder vi aldrig
udtrykt om syndefaldet, om vantroen, om
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overtrædelserne af Guds lov eller om
udbytningerne af de svage. Gud står altid
på ofrenes side og hader det, der bliver
gjort imod dem. 
Hvorfor gennemgår afhandlingen over -

hovedet ikke de bibelske tekster om Guds
svaghed, om Guds ikke-eneherredømme?
Hvorfor gennemgås ikke Satans fristelse
af Kristus? – Hebræerbrevets skildring af
Satan som den, der har dødens magt? –
Guds fortvivlelse i GT over folkets uly-
dighed og udbytning af de svage? – Kristi
hjælpeløshed over for Jerusalems vilje? –
Faderens og Sønnens modstridende viljer i
Getsemane? – Udtrykket: “selv frister han
ingen” – Guds bekæmpelse af både lidel-
sen og ondskaben osv. Hvor skildres posi-
tivt Guds kamp med modstanderen, med
Satan? – Eller de kristnes kamp med Sa -
tan og alle hans gerninger og alt hans væ -
sen?
Denne anden side af det bibelske guds-

billede forbigås i total tavshed – hvilket er
helt utilstedeligt for en afhandling, der på -
tager sig et kontroversielt defensorat for
Guds eneherredømme og detailstyring af
alle ting. I stedet koncentrerer afhandling-
en sig udelukkende om de bibeltekster,
der støtter tesen om Guds eneherredøm-
me!
Alle dualistiske betoninger i Skriften for -

bigås ganske enkelt i tavshed.
Overalt ses Satan udelukkende som

Guds agent. Selv hvor Olsen vedgår, at
der i Skriften også er tale om en dæmo-
nisk virkelighed, konkluderer han: 

To be in tune with the biblical
material, Christian tradition should
have stressed more the compatibi-
listic way God works in, with, and
through created agents as He
governs this world. He even works
in, with, and through evil agents.
He does so as a hardening power.
The reprobate human or demon
God actively hardens, thereby secu-

ring the final obduracy and con-
demnation of this individual.
Indirectly, then, God is behind the
evil that transpires in the world.26

Og vigtigst: Man savner virkelig en inkar-
natorisk dimension i Olsens forsyns- og
al magtslære! Hvordan bærer man sig ad
med at gå fuldstændig uden om Guds ke -
nosis i Kristus, som om den var uden be -
tydning for forståelsen af Guds almagt?
Faktisk omtales Guds kenosis udelukken-
de for at lægge afstand til misbruget
deraf.27

Peter Olsens forsyns- og almagtslære
mangler simpelt hen et inkarnatorisk fun-
dament. Kristologiske aspekter strejfes
udelukkende for at markere, at de ingen
forskel gør for forsyns- og almagtslæren!
I indledningen stilles en række program -

matiske spørgsmål, heriblandt: “What is
the relation between the Word of God
found in the Bible and Jesus Christ as the
final Word of God?” Godt og afgørende
spørgsmål! Knap så godt er det, at det
faktisk aldrig tages op igen …
Det måske mest påfaldende ved Peter

Olsens dobbeltforedrag på konferencen
var, at han – halvandet år efter den første
debat i medierne – stadig var tavs om
såvel Satan som om Kristus. 
Dette er så meget mere alvorligt, som

at “Ingen har nogen sinde set Gud; den
Enbårne, som selv er Gud, og som er i
Faderens favn, han er blevet hans tolk”
(Joh 1,18). Kender vi ikke Gud gennem
Kristus, kender vi ham ikke. Hvis ikke
Kristus oversætter ham for os, bliver det
blot til et religionsfilosofisk morads, uan-
set hvor mange skriftsteder der er i spil.
At det dermed er selve gudsbilledet,

der står på spil, viser sig med påfaldende
tydelighed, hvor Don Carsons klassiske
skelnen mellem Guds kærlighed (som er
hans inderste, evige væsen) og Guds vrede
(som er hans aktuelle reaktion på synden)
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faktisk afvises:28

I stedet er både Guds kærlighed og
Guds vrede udtryk for (expressions of) “den
fortærende ild”, som konstant bræn der i
Gud – hvorfor Guds kærlighed kun om -
fatter hans børn, mens kun Guds vrede
omfatter hans fjender!
At Gud er kærlighed, forekommer, så

vidt jeg har kunnet finde det, i denne af -
handling udelukkende hos de liberale og
procesteologiske modstandere.29

Om profetisk mandat
Selv om man så mener at kunne læse
bibelteksterne kompatibilistisk, giver det
ikke mandat til også at læse historienmed
indsigt i Guds hensigt! – ved for eksempel30

at udnævne andres katastrofer, ulykker
og ugerninger til at være Guds små straffe -
domme, der skal advare mennesker mod
den store straffedom på den yderste dag.
Det er sandt, at der er en vis kirkelig

tradition for sligt – eksemplificeret i Bror -
sons forfærdelige læredigt fra 1755: Lissa -
bons ynkelige Undergang ved Jordskiælv.
Men den slags tolkninger, hvor man anta-
ger en form for indsigt i Guds hensigt, er
altid et overgreb. Både et overgreb mod
Guds suverænitet og skjulthed og et over -
greb mod menneskers fortvivlelse. 
Dertil kommer: Det er svært fuldstæn-

dig at se bort fra, at der vel nærmest ikke
er nogen ikke-kristne overhovedet, der af
en sådan forkyndelse bliver drevet i arme-
ne på dommens Gud i anger og tro. Det
er der i hvert fald ikke i dag; og jeg har
endnu til gode at se vidnesbyrd fra histo-
rien om, at det nogensinde er sket. Det
foregår kun i prædikantens hoved.31

Det er sandt, at det ofte er sådan, pro-
feterne i GT fortolker krige og ulykker,
jordskælv og hungersnød. Men vi har ikke
en lignende profetisk indsigt i Guds hen-
sigt. Og vi har ikke deres mandat. (Der for
skal vi generelt heller ikke begynde på at

proklamere eller blot spekulere i Guds
hensigt med det, der sker i andre mennes-
kers liv. Det går altid galt!) 
Også derfor må den kristne forkyndel-

se aldrig tale om Guds eneherredømme
uden gennem Kristus. Taler vi om Gud og
det onde uden at tale om Satan, eller taler
vi om Guds sendelse af lidelsen uden at
tale om den lidende, grædende og døende
Gud i Kristus, vil lidelsen uvægerligt blive
tolket som Guds straf for synd – præcis
den slags kalkulationer, Kristus eksplicit
afviser i Luk 13 og Joh 9!
I kraft af Kristi sejr over Satan kan den

bedende begynde at betragte sin lidelse
som et kors i Kristi efterfølgelse. Kristi
sejr gør GT’s gådefulde tale om lidelsen til
en magtfuld trøst, en tillid til Guds fader-
sind. Den nytolker Guds eneherredømme
som et evangelium til den lidende. I ste-
det for en tilværelsesforklaring bliver det
barnekår.
Måske har den moderne kompatibilis-

me blot taget helt fejl af det problem, der
skal løses: Det store problem ved den rene
forsynslære er ikke at forene logisk (eller
paradoksalt), hvordan Gud kan være ene-
herskende og detailstyrende, og mennes-
ket på samme tid kan være fuldt ansvar-
ligt. Det er kun en petitesse – ikke meget
anderledes end de paradokser, vi ellers
navigerer i. 
Problemet er ikke, om mennesket skulle

blive ansvarsløst, men at den rene for -
syns lære bliver Kristus-løs. Udvikler man
en lære om Guds forsyn og almagt, hvor-
til Kristus og Kristus-begivenheden blot
kan føjes til som en overbygning, uden
det egentlig ændrer fundamentalt ved for-
synslæren, så er den kørt af sporet allere-
de fra start.
Og så sker dernæst dette: at en for-

synsforståelse, der måske egentlig i afsæt-
tet var tænkt som sjælesørgerisk og trøs-
terig, bliver dybt problematisk.
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Noget af det farligste – i mine øjne fak-
tisk det mest destruktive, og dét uanset
hvilken teologi man har omkring Gud og
det onde – kan være at forsøge at læse
me ning ind i det meningsløse. Det kan vel
ske, at man kan skimte et eller andet me -
ningsfuldt. Men oftest ikke. Og aldrig på
andres vegne! Selv forsigtige forslag til,
hvad meningen kunne være, kan tænde et
ubændigt raseri i folk! Nogle gange er det
selve meningsløsheden, der er lidelsens in -
derste mening.
Det er derfor et alvorligt problem, hvis

man (også, når det sker fra mit eget
anderledes afsæt) taler om lidelsen som
Guds bestemmelse, at det så høres, som
om man dermed postulerer en eller anden
begribelig mening med den.
Den eneste begribelige mening, der står

tilbage, er og bliver Kristus.
Hvis man – som jeg selv – vil indføre

en grundlæggende skelnen mellem Guds
magt i verden og Guds magt i gudsriget,
ville det være nærliggende at gætte på, at
så ville Gud vel være ulykkes skaber i ver-
den og bestemt ikke i gudsriget. For så ville
gudsbarnets privilegium dermed være, at
det oplevede færre ulykker end verdens
børn. 
Men også i dette er Guds rige “det

omvendte rige”. Det forholder sig stik
modsat: Vi ved ikke, hvilke ulykker der
sker i verden, som Gud har villet, og hvil-
ke ulykker han blot har tilladt. Vi kan
ikke gennemskue, hvad der sker i Guds
kamp mod Satan i verden. Anderledes er
det i Guds rige: Dér tør vi tro – og det er
det, der er gudsbarnets privilegium! – at
der ikke kan ske os andet end det, Gud
bestemmer. 

Det vigtigste tekstkorpus
Når man skal tale om Guds eneherre-
dømme i børnenes liv som et evangelium,
så er i mine øjne det væsentligste tekstkor-

pus slet ikke de klassiske tekster om for -
syn og almagt. Den vigtigste tekstmasse
er NT’s radikale løfter om bøn og bønhø-
relse: I kraft af Kristi sejr over Satan har
den retfærdiges bøn en mægtigt virkende
kraft (Jak 5,16; 1948-oversættelsen).
“Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver

i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få
det” (Joh 15,7). 
“Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer

her på jorden bliver enige om at bede om,
det skal de få af min himmelske fader”
(Matt 18,19).“Alt, hvad I beder om i jeres
bønner, skal I få, når I tror” (Matt 21,22).
Så radikale løfter giver ingen mening,

hvis vores bøn reelt hverken gør fra eller
til! Men de giver heller ingen mening, hvis
de skal forstås naivt som forsikringer om
bogstavelig og øjeblik-kelig opfyldelse af
alle ønsker. 
Men ved bønnen i Kristi navn beder vi

Guds magt og omsorg ind i vores liv, så at
alt – simpelt hen alt – virker sammen til
gode for dem, som elsker Gud.
“Vi ved, at alt virker sammen til gode

for dem, der elsker Gud…” (Rom 8,28).
Det er ikke et løfte, Gud har givet til ver-
den i almindelighed, som om alt i denne
verden alligevel skulle have mening! Det
er et løfte givet til dem, der har kastet sig
ind på Guds kærligheds magt. 
NT’s løfter om bønhørelse er så radi-

kale og så ekstreme, at enten er de løgn og
latin – eller også stiller de os virkelig ind
under Guds eneherredømme. Satan har
ingen magt over Guds børns liv (bortset
fra den magt, vi selv giver ham gennem
synden). Hvad der stadig sker af dæ-
monisk i vores liv, kommer indefra. Ikke
udefra. 
Det er først ad hele denne lange vej,

det begynder at give mening, at Gud
Fader kan ville mig det bedste i det værs-
te. Først ad denne lange, lange vej kan
man nærme sig det i tillid: Der kan ikke
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ske den bedende andet end det, Gud har
bestemt! For at Gud har “tilladt” det, er
vel også en slags beslutning fra hans side. 

Kunne noget hænde sig,
som din fromme Fader så,
at det ville skade dig,
måtte du vel bange gå,
men du ved: dig intet sker,
som dig Gud ej tjenligt ser.32

“Dog ske ikke min vilje, men din” – i Get -
se mane have vil Faderen og Sønnen hver
sit! Og så sker Faderens vilje: pinslen og
døden. Fordi Sønnen bøjer sin vilje ind
under Faderen.
Dét er fortegnet for al bøn. Og med

hans løfter om bønhørelse in mente er det
svært at se, hvordan et “Nej” eller et
“Vent” til vores bøn skal kunne forstås
som andet end et konkret svar fra ham:
Dette er mit svar; sådan er min vilje!
Så kan vi bede ham ændre den. Og det

gør han så sommetider. Sommetider ikke.
Alt efter, hvad der er muligt for hans kær-
ligheds hensigt.
Men ender man så ikke med alligevel

at lande på det, kompatibilismen ville
begynde med?! Overhovedet ikke. Det har
lige så lidt at gøre med hinanden, som
loven har at gøre med evangeliet. Dette
har at gøre med Guds fadersind, ikke med
hans små straffedomme. Dette er efterføl-
gelse, vores ligedannelse med Kristus! Det
er gudsbarnets særlige privilegium, ikke
en generel tilværelsesforklaring. 

Guds fremmede gerning
Vi kan altså virkelig i sidste ende – i Kris -
tus! – tale om, at lidelsen er Guds bestem-
melse. Her er det endda afgørende, at
“Guds bestemmelse” ikke er hans “egent-
lige gerning”, hans opus proprium – lidel-
sen er hans opus alienum, den gerning,
der egentlig er fremmed for ham, og som
den grædende Gud må gribe til. 
Det er også det, der gør det fuldstæn-

dig håbløst at forsøge at få øje på og gen-
nemskue, hvordan alt dog skulle virke
sammen til gode. Den slags ender uvæger-
ligt i overtro!
Uanset hvor meget vi grubler over det,

der rammer os, kan vi meget sjældent se
noget som helst “gode”, det skulle sam-
virke til. Heller ikke i det lange løb! Vi
ved at; vi ved ikke hvordan…
Paulus kommer jo ikke frem til, at alt

virker sammen til gode, ved at regne den
ud eller gætte og gennemanalysere, hvad
der er sket – “Kan jeg nu skimte en slags
opdragende eller udviklende effekt af det,
der ramte mig?” Han kommer frem til det
ved at se hen til Kristus: “Vi ved, at alt
virker sammen til gode for dem, der els-
ker Gud, og som efter hans beslutning er
kaldet. … Hvad er der mere at sige! Er
Gud for os, hvem kan da være imod os?
Han, som ikke sparede sin egen søn, men
gav ham hen for os alle, vil han ikke med
ham skænke os alt?” (Rom 8,28-32).
At Gud med Kristus “vil skænke os alt”,

betyder helt indlysende ikke, at dermed
kan kun lykke og glæde møde os – det be -
tyder, at så kan alt alligevel, også ulykken,
samvirke til gode. Og selv det værste kan
ikke skille os fra Guds kærlighed i Kristus
(Rom 8,38f).
Jeg finder altså ikke nødvendigvis tillid

til hans kærlighed ved at betragte mit eget
liv eller andres liv, men ved at betragte
Kristi liv. 
At vide sig i hænderne på Gud, der

dræber og gør levende, gør fattig og gør
rig, osv. – ja, det er slemt. Men alternati-
vet er alligevel værre. For lidelsen er der
nu engang, uanset hvem eller hvad vi
giver skylden for den. Og ville det allige-
vel ikke være værre, om vi var i hænderne
på Satan, der kunne gøre mod os, som
han vil, og Gud blot var passiv tilskuer?
Eller hvis jeg var i skæbnens vold og blev
styret af held, uheld og tilfældigheder?
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NT’s radikale løfter om bønhørelse og
beskyttelse – for slet ikke at tale om sal-
mebogens mange fortrøstnings- og tillids-
salmer – kan kun forstås som løfter om,
at hvis ulykken kommer, kommer den fra
Gud! Er der blot en sprække til den fore -
stilling, at så kommer ulykken aldrig, så
vælter i stedet hele bygningen!
Og det er hele denne nødvendige

sekvens, vi aldrig kan skyde genvej igen-
nem.
Jeg er altså ikke enig i, at Gud uden

videre “virker alt” i denne verden. Satan
er den ånd, der virker i ulydighedens børn
(Ef 2,2). Javist: Gud opretholder verden
og holder også dem i live, der ikke vil
have med ham at gøre; så bestemt virker
Gud i alt, men han virker virkelig ikke alt …
Men anderledes er det i Guds børns liv.

Dér virker han alt (blot ikke synden). Bå -
de i liv og i glæde, i ulykke og i død. Men
det er løfter og vilkår, der gælder Guds
børn, og som vi ikke uden videre kan føre
over i en lære om Guds enevirke i verden.
Det er også mit holdepunkt og min

trøst, at jeg dør, når Gud vil. Og at mine
børn dør, når Gud vil. Men hvordan skulle
vi kunne udfolde det til at gælde al død i
al verden?
Om dem, der elsker Gud, ved jeg, at

deres død er i Guds hånd. 
Om dem, der ikke elsker Gud, ved jeg

ikke noget. 

Den vanskelige trøst
At jeg dermed vil sige, at der ikke kan ske
den bedende andet end det, Gud bestem-
mer, betyder overhovedet ikke, at jeg så
vil foreslå folk at sætte det på en gravsten
eller pådutte hinanden det som tvangs-
trøst. Jeg er sommetider, lidt anklagende,
blevet spurgt om noget i den retning, men
jeg er slet ikke i nærheden af den tanke;
jeg er heller ikke på vej hen imod den. 
Men: Hvor mennesker kan se den som

en trøst, vil jeg gerne være med til at
række dem den …
Jeg er dog godt klar over, at det ikke er

en given ting. Selv i GT er Guds almagt
faktisk ofte en forargelighed. Den er en
byrde! Det er en myte, at mennesker i GT
levede fint og gudhengivent med Guds
suve rænitet i tilbedelse og tillid, og så
skulle det bare være os forkælede moder-
nister, der ikke vil finde os i den! Ofte
raser og fortvivler de i GT imod den. Og
hvis vi giver mennesker det indtryk, at de
allerede fra dag ét bare har at møde den
med absolut tillid og gudhengivenhed,
svigter vi dem frygteligt.
Hvis vi giver folk følelsen af, at vi i ta -

len om Guds almagt står ganske og alde-
les på Guds side, og at man fra starten
skal se den som et evangelium, så er vi
løgnere og voldsmænd. 
I GT er lidelsen først og fremmest en

gåde. Først i NT bliver lidelsen først og
fremmest en nåde. I Skriften tager denne
åbenbaringssekvens århundreder. Så er det
måske ikke så sært, at den i et menneske-
liv kan tage måneder og år, og måske ikke
lige kan drives i mål i løbet af en prædi-
ken.
Om Guds eneherredømme bliver til

trøst og tryghed eller til frygt og utryghed,
har forbløffende lidt at gøre med den
dogmatiske præsentation, men har alt at
gøre med det gudsbillede, man har med
sig alle mulige andre steder fra. 
Jeg taler naturligvis ikke for, at man

skal designe dogmatikken individuelt, alt
efter hvad der passer folk. Alt, hvad
Skriften siger entydigt og klart, skal vi
sige lige så entydigt og klart. 
Men det, der ikke er entydigt og klart,

har vi ikke lov til at gøre entydigt og
klart. Og vi har her at gøre med et områ-
de, hvor Skriften selv har spændt et meget
bredt spektrum ud – et spektrum, hvor
der er meget vide grænser for, hvordan
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man kan formulere sig.
Vi finder tekster, der taler om Guds be -

stemmelse af lidelsen. Men vi finder også
tekster, der taler om Guds bekæmpelse af
lidelsen. Og begge linjer må frem!
Det er naivt at tro, at vi kan redde vo -

res teologiske teser fra menneskers vrede
og fortvivlelse ved at finjustere dem end -
nu mere (“Jeg fik nok ikke formuleret
mig helt korrekt …”) – for de er sjældent
interesseret i vores sofistikerede, finjuste-
rede dogmatik. Bag vreden ligger næsten
altid: Du har ikke hørt efter! Du vil for -
klare min lidelse i stedet for at se den!
Dvs. de hører vores udredninger som

teodicé, som retfærdiggørelse af Gud. Og
teodicé har alle dage været en del af pro-
blemet – ikke en del af løsningen.
Det er også naivt at tro, at for eksem-

pel voldtægtsofre eller incestofre i den
førs te lange tid skulle kunne se det som
nogen trøst, at de hele vejen og hele tiden
har været i Guds hånd. Det kan være, det
bliver til vrede, hvilket også kan være livs-
nødvendigt! Det har vist sig hos mange,
at de først fandt tillid til Guds kærlighed,
når den også kunne rumme deres vrede
over hans ukærlighed. Ikke mindst herom
handler min bog, Gud, hvorfor sover du?  
Men denne tanke, at man hele vejen og

hele tiden har været i Guds hånd, bliver
måske aldrig til trøst for det misbrugte
menneske! Det har mere brug for at høre
Gud sige: “Jeg hader det, der blev gjort
imod dig. Jeg kæmper på din side.”
Og det har vi bibelsk basis for at sige.

Forskellige mennesker, forskellig trøst
Nu er det altså hermed pindet ud, at det
er i gudsriget, det er i Guds børns liv, at vi
kan tale om Guds eneherredømme: Der
kan ikke ske den bedende andet end det,
Gud vil. Og vi tilføjer endda, at selv når
Gud beslutter lidelse for sine børn, så er
det ikke hans egentlige gerning; det er

hans fremmede gerning. At bestemme eller
blot tillade lidelse og død er fremmed for
Guds væsen, for Gud er glædens og livets
Gud. Skal ordet om Guds eneherredøm-
me blive til evangelium, så forudsætter
det altså den her evangeliske mellemreg-
ning, at det er gennem Kristi grædende,
lidende ansigt, gennem Kristi sejr over
Satan, det kan blive til tillid til Guds kær-
lighed. 
Nå, men er det så på plads? Er det så

dét, vi skal forkynde som trøst for alle
bedende, lidende mennesker?
Det er ikke sikkert. Jeg tror nok, at jeg

sommetider har begået den kortslutning,
at det, der var mig selv til trøst, nødven-
digvis også måtte være til trøst for andre!
For det er svært at forlige sig med, at ikke
alle kan se det som lige så trøstefuldt som
en selv. 
Jeg kan ikke selv undvære den grund-

læggende distinktion mellem Guds egent-
lige gerning og Guds fremmede gerning –
eller mellem det, Gud gør og det, Gud till-
lader. I systematikken såvel som i apolo-
getikken er det vigtigt.
Det må bare erkendes, at i fortvivlel-

sens og vredens rum gør den slags distink-
tioner måske ikke den ringeste forskel! I
fortvivlelsens og i vredens rum kan man
ikke høre forskel på: 
“Gud, hvor kunne du gøre det?” og 
“Gud, hvorfor lod du det ske?” og 
“Gud, hvorfor greb du ikke ind?” 
Rent dogmatisk og sprogligt-formelt

hæfter de tre formuleringer sig jo egentlig
op på hver sin forståelse af Guds ansvar i
lidelsen – men i praksis løber de sammen
i ét kaos.
Der er ikke dermed foreslået, at vi skal

erklære dette område for logikfrit område
eller systematikfrit område. Tværtimod:
Læ ren er i denne optik det eneste, der
overhovedet kan holde troen i live. For
erfaringen svigter noget så grusomt –
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dogmet svigter aldrig, når det bygger på
Guds åbenbaring i Ordet. 
Men her kommer noget løjerligt: Det,

der frustrerer mig så frygteligt som syste-
matiker, fordi jeg ikke kan få Skriftens tale
til at sno sig sammen til ét præcist punkt
på en linje, det er præcis det, der red der
mig som sjælesørger: at Skriften er rum-
melig. Den er hverken monokrom eller
mono-ton. Den lyser med mere end én
far ve og lyder med mere end én tone.
Lige som når den lyder i både lov og evan-
gelium med et helt forskelligt ord til for -
skellige mennesker.
Det holder ikke at sige til lidende og

sør gende mennesker, at først når du har
accepteret, at din lidelse er besluttet af
Gud, er du ret og rigtigt og bibelsk trøs-
tet. For den tanke er kun én side af Skrif -
tens trøst. Og den kan ikke stoppes ned i
halsen på mennesker. Den kan endda
blive til noget stik modsat og hamrende
ubibelsk og destruktivt, hvis den forsøges
indoptaget af et sind, der simpelt hen
hverken kan ane eller skimte Guds fader-
sind bag. 
Jeg foreslog ovenfor, at vores problem

er slet ikke, at der i Skriften ikke er noget
svar, men at der i Skriften er mere end et
svar. – Jeg foreslår nu, at vi ændrer det til:
Vores redning er, at der i Skriften er mere
end et svar.
Spændingsfeltet, spektret i Skriften, har

sin pendant i vores egen indre ambiva-
lens, endda i vores egen ikke-rationalitet.
Dette spændingsfelt gør, at vi kan rum-
mes i Guds ord med vores meget forskel-
lige indfaldsvinkler. 
Heller ikke for dem, der tror på Gud

og har tillid til hans kærlighed, er tilliden
og fortrøstningen jo den første reaktion.
Den første reaktion er forladtheden,
måske vreden. Og hvis jeg som sjælesør-
ger mærker, at en tanke om Guds eneher-
redømme ikke bliver den mindste smule

til hjælp og fornyelse for et lidende men-
neske, så handler det om at bakke lige så
stille, lægge den tanke fra sig og så begyn-
de at se på den anden ende af spektret:
Gud hader det, der er gjort imod dig. 
For begge tanker er sande. Vi kan og

skal ikke dømme den ene tanke ude for at
redde den anden. Og det går helt galt, hvis
det, der er skænket os som en gave og en
trøst fra Gud, bliver hørt som et dogma-
tisk krav fra os som sjælesørgere eller
som forkyndere. 
Som bekendt er det farligt, hvis man

på prædikestolen og i det lange løb bliver
ensidig og ikke giver rum for Skriftens
mangfoldighed og rummelighed. På præ-
dikestolen og i det lange løb er det ikke
nok, at det, man siger, skal kunne rum-
mes i Skriften; der skal også være balance
i tingene; man skal forkynde “hele Guds
råd”. Men i sjælesorgen kan det faktisk
være OK et langt stykke på vej at være en -
sidig og unuanceret. Dér kan det være til-
strækkeligt, at det, man siger, i det minds-
te ikke er lodret forkert. Det behøver
måske ikke balancere. 
Nogle finder bedst trøst i en nedtonet,

minimalistisk tekst som “Ikke en spurv
fal der til jorden uden jeres far.” 
For mig personligt er den ikke helt

nok, om man så må sige. Men for andre
er den rigeligt. Og hvis jeg så forsøger at
spidsformulere den yderligere med mar-
kante teser om “Gud som ulykkes ska-
ber”, “Herren dræber og gør levende,
Herren gør fattig og gør rig” – så oplever
nogle, at det i stedet for at trøste dem gør
dem utrygge og forvirrede og vrede. 
Nogle gange kan det, der er konstruk-

tivt i ét menneskes liv, være destruktivt i
et andet menneske liv. Eller det, der er
destruktivt i én fase, blive konstruktivt i
en anden fase. 
Det kan for eksempel ske, at et men-

neske de første tre dage har gavn af ord
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som “Herren gav, Herren tog, Herrens
navn være lovet.” Og efter tre uger eller
tre måneder er de samme ord den rene
gift, og de skal lægges til side. Så efter tre
år – eller måske efter tredive år – kan de
samme ord vende tilbage i ny skikkelse og
blive til trøst. Måske.
Selv Kristus sagde, kort før han døde:

“Jeg har endnu meget at sige jer, men det
kan I ikke bære nu” (Joh 16,12). Og de
havde endda hans elskende, lidende
ansigt lige foran sig! Alligevel ved han
godt, at ting skal have tid. Selv med
Åndens hjælp og kraft. 

Til afrunding
Jeg har et par gange tænkt, om denne dis-
kussion blot er en moderne udgave af
Leib niz’ Teodicé, hvor det logiske og
systematiske svar blot gør alt værre, fordi
det lukker munden på fortvivlelsen. 
Vi er som systematikere vant til at fin-

justere vore formuleringer. Men et kølle-
slag opleves som et kølleslag, uanset om
køllen er af eg eller mahogni. Og vi kan
have svært ved at forstå, hvorfor vores
subtile og elegante og latinske sondringer
ikke siger et fortvivlet menneske en brik.
Men man kan også komme ud for, at

det fortvivlede menneske kan fnyse ad en
formulering, når det kommer fra den ene
forkynder – og tage med taknemmelighed
imod, når nøjagtig samme formulering
kommer fra den anden forkynder. Måske
fordi der hér først blev givet rum for for-
tvivlelsen og vreden. Eller måske fordi
tonefaldet er et andet, fordi autenticiteten
synes at være en anden, eller fordi formu-
leringen kommer på en lidt anden måde
end den, far eller præsten derhjemme ple-
jede at komme med. Eller fordi den kom-
mer fra en kvinde eller fra en god ven eller
fra ens søn.
Dermed vil jeg bestemt ikke sige, at vi

skal tage let på den dogmatiske finjuste-

ring. Men selv den mest præcise og empa-
tiske trøst kan prelle af – simpelt hen
fordi den kom på et forkert tidspunkt.
På den anden side har jeg ofte tænkt,

at mennesker, der bittert vrænger ad de
her sens teoretiske teologers foredrag,
måske slet ikke aner, i hvor høj grad det
faktisk ikke har været teori for netop den
og den teolog, men tværtimod har været
tilkæmpet og gennemgrædt trøst. Teolo -
gen har også skullet kæmpe med lidelse
og med Guds tavshed!
Der er sommetider en barriere af mis-

tænksomhed og af stereotype forestilling-
er om teologers selvtilfredse verdensfjern-
hed – en barriere, det kan være meget
svært at gøre noget ved. For den forsvin-
der ikke nødvendigvis, fordi man i en
prædiken vover pelsen og kommer med
personlige, hudløse eksempler. 
Vores dogmatiske nøjsomhed i dette

emne er ikke bare en mysteriets theology
of the gaps, en teologisk nødløsning, hvor
vi stopper hullerne i vores viden om Gud
ud med ord som “gåde” og “mysterium”.
Det hører til vores bekendelse til Gud, at
han er uudgrundelig. Det er en teologisk
nødvendighed at hævde mennesketan-
kens kommen til kort; vi slutter ikke bare
nødtvungent af med at erkende vores teo-
logiske uformåenhed – vi begynder med
at erklære og bekende den, simpelt hen
når vi siger “Vi tror på Gud”. 
Vi skal forsøge at kæmpe med dette

emne systematisk – men vi skal samtidig
se i øjnene, at vi hermed risikerer:

1. at krænke menneskers fortvivlelse

2. at krænke Guds uudgrundelige
maje stæt

Det er et meget nyttigt emne, for det hol-
der teologen ydmyg. Man beder for en tid
måske ikke så meget om at måtte få lov til
at sprede lys og opklare ting, men mere
om i det mindste ikke at sprede endnu
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mere mørke.
Det er et af de områder, hvor vi ivrigst

og mest indædt afkræves svar – og hvor
vores forsøg på svar er allermest forhadt. 
Det er et emne, hvor den, der forstår

mindst, måske har forstået mere end den,
der forstår det hele. 

Afsluttende resumé:
Forsøget på (jf det indledende resumé) at
”komme med et bud på, hvordan dette

kan gennemarbejdes i en systematisk og
sjælesørgerisk kontekst”, landede altså
ikke på en tilføjelse af yderligere indsigt i
Guds forsyn. Det synes snarere at lande
på en afvikling af den indsigt i Guds for-
syn, kompatibilismen mente at have føjet til. 
Men også afvikling af indsigt kan være

en vej frem.
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I denna artikel vill jag närma mig frågor-
na om lidandet ur ett pastoralt perspektiv.
Som förkunnare har man att utrusta sin
församling för livet i en fallen värld, men
också att trösta, ge hopp och visa på Guds
omsorg. Jag vill söka lyfta fram tankar
som jag själv funnit vara till hjälp i det
förkunnande och undervisande samman-
hanget. En del av dem återfinns i min
bok, Guds vänliga hälsningar1, men jag
delar också perspektiv som jag inte tagit
med i den publikationen. 

Vad kan vi förvänta oss av livet?
Vi lever i en värld som fallit i synd. Brus ten -
heten finns med i allt och alla människor
har något som gråter i sin själ, som förfat-
taren Fjodor Dostojevski uttryckt det. Ba -
kom vår lugna fasad kan det finnas ocea-
ner av trötthet, uppgivenhet och skam. I
det tysta stämmer vi in i psalmistens kla-
gan: ”Hur länge skall tankarna mala, mitt
hjärta ängslas dag efter dag? Hur länge
skall min fiende triumfera?” (Ps. 13:3)
To  mas Sjödin skriver i en krönika: ”Ju
fler människor jag möter desto oftare tän-
ker jag att om alla bar sina problem i
genomskinliga plastkassar skulle ingen
vilja byta. Alla har sitt och endast på väl-
digt långt avstånd lever illusionen att det
finns människor som bara har det bra.
Det mesta finns i de flesta liv, så verkar
det vara. Och vad mycket varmare och
mer mänskligt livet skulle bli om vi lite
oftare bjöd varandra på en gnutta av den

genomskinligheten.”2

När jag för en tid sedan satte mig för
att förbereda en predikan kom jag fram
till följande ord i den utvalda texten ur
Första Moseboken 15: ”Du skall veta att
dina ättlingar kommer att bo i ett land
som inte är deras och vara slavar och för-
tryckas i fyrahundra år” (1 Mos. 15:13).
Jag behöver väl inte ens berätta att jag
blev helt matt. Fyra hundra år. Om uttå-
get sked de idag skulle slaveriet ha börjat
på 1600-talet. Om budskapet kom i dag
skulle det ha lytt: ”Dina barnbarn kom-
mer utvandra till ett av dina grannländer
och vara slavar och förtryckas till 2500-
ta let.” När Abraham får detta budskap är
vi femton kapitel in i Bibeln. De tretton
senaste har handlat om syndafall, mord,
förbannelse, språkförbistring, en ohygglig
översvämning och nu ska ett folk bli för-
tyckta slavar i 400 år! 
Vi kunde förstås hävda att detta är ett

extremfall, så här illa är det inte för alla.
Det är förstås sant, men det är också sant
att det är precis så illa för många utöver
vår värld och att ingen av oss blivit lova-
de att få ha det bättre. 
Inte så sällan möter vi människor som

lever i tron på att den som bara ansträng-
er sig och sköter sig får ett bra liv. Den
som misslyckas har som regel sig själv att
skylla. Som kristna måste vi ta avstånd
från sådant tänkande. Lidande som drab-
bar manar till barmhärtighet, ja även
lidande som kan anses självförvållat. ”Så
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länge inte alla som röker får lungcancer”,
noterar Berit Okkenhaug, ”alla som be -
går en olaglig handling blir straffade eller
alla med tillfälliga sexuella förbindelser
får hiv/aids, kan vi inte automatiskt sätta
likhetstecken mellan handling och konse-
kvens.”3 Därför har Sture Hallbjör ner
rätt: ”Mission är i förstone något mycket
nära, i relationen till arbetskamraten,
vän nen, grannen. En lärjunge ser med
Jesu ögon. Om hållningen till medmänni-
skan har ett endaste uns av att ’hon får
skylla sig själv i sin vilsenhet, i sina sjuk-
domar, i sin uppgivenhet’ blir vägen bloc-
kerad.”4

Kristus som livsmodets grund
Låt oss ställa frågan: Vad kunde skänka
livsmod åt en tredje generationens slav i
Egypten? Han var född i slaveri och skul-
le dö i slaveri. Hans utrymme att förverk-
liga sina förmågor var ytterst begränsade.
Om livet var en tävling, vilket det faktiskt
inte är trots att det ofta ser så ut, skulle
slaven vara förlorare.
För att närma mig ett svar på den frå-

gan, och att närma mig ett svar är allt jag
vågar sträcka mig till, vill jag citera ur
Jeremia 9:23-24: Så säger Herren: 

Den vise skall inte vara stolt över
sin vishet, den starke inte över sin
styrka, den rike inte över sin rike-
dom. Den som vill vara stolt skall
vara stolt över detta: att han har
insikt och kunskap om mig, om att
jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt
och rättfärdighet på jorden, ty däri
har jag min glädje, säger Herren. 

Vi finns alltså här på jorden i första hand
för att upptäcka något – vem Gud är. En
kristens inriktning i livet är en helt annat
än den som vår sekulariserade samtid
anger. Det är större att göra gott än att ha
det gott. Det är större att vara helig än att
vara lyckad. Det är större att vara grund-

fäst i glädjen än att vara berusad av den.
Det är större att få ära Gud än att själv bli
beundrad. Det är större att ropa till Gud
i tro än att lyckas utvidga sin egen, inre
potential. Om kristen tro är sann kan
man, som Paulus och Silas, sjunga lov-
sånger i fängelset, ja i slaveri. Lidanden
kommer ingen ifrån, men även i dem
möter oss Gud med sin godhet. 
I en julsång ger Oliva Blyberg uttryck

för känslorna inför julbudskapet hos den
som inte fått upptäcka detta. ”Förso na -
ren kom med hopp och frid/ Men i min
själ var natt och strid/ Ej fann jag under
min levnadstid/ Frid på jord.”5 Som kont-
rast står Johann Sebastian Bach i sitt jul -
oratorium: ”Glädjefulla herdar, skynda,
ja skynda. Gå och förnya hjärtan och sin-
nen!” Herdarna skulle efter besöket i
Betlehem återvända till samma enformiga
lågstatusjobb som tidigare, men nu ”pri-
sade och lovade” de Gud. Inget var för-
ändrat, men allt var samtidigt förändrat.6

Helt i linje med den insikten konstaterar
den tidigare biskopen och författaren Bo
Giertz att: ”Det finns hundra goda skäl
att bli led vid livet. Men det finns ett enda
skäl – som är bättre och väger tyngre – att
ändå orka med livet och ändå vara vid
gott mod. Det skälet heter Jesus Kristus.
Just därför att det finns så många skäl att
misströsta, har vi fått detta enda, stora
och tillräckliga skäl till förtröstan – trots
allt och mitt i allt det som ser så tröstlöst
ut.”7

Ibland frågar vi oss varför Gud skapade
världen trots att han visste att den skulle
falla? Ett sätt att svara på den frågan är
förstås att bolla tillbaka den till oss män-
niskor: ”Varför sätter ni barn till världen
när ni vet att de ska komma att få lida?”
Ett annat sätt att svara anger Leif And er -
sen i en av sina böcker: ”Gud vilade i kor-
set när han skapade världen.”8 Vi frågar
Gud hur han kunde skapa en värld som
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skulle bli skådeplats för så mycket lidan-
de. Men vi frågar honom också hur han
kunde låta sin son utstå ett så ohyggligt
lidande och bära all världens synd.
Många av oss har funnit stor trygghet i
att få vandra med Jesus. Vi litar på att
han aldrig vill oss något illa, utan alltid
söker vårt långsiktiga goda. Det är det
som ger oss tillförsikt. 

Guds kallande
Varje människa som önskar vara ärlig
mot sig själv måste erkänna att hon lever
med besvikelser. Livet har inte alltid blivit
som man önskat. Man har inte lyckats
med det man hoppats. Människor har
inte behandlat en på ett gott sätt. Man har
inte alltid blivit förstådd i det man velat
och strävat efter. Lidanden och kamper
har gjort att man inte kunnat ta den plats
i livet som man hade velat. Av många
olika skäl lever vi alla med besvikelser.
Upplevelsen av dem behöver inte vara
mindre för att vi tror på Gud. Det kan
rentav vara tvärtom. 

De som har en riktigt nära relation
till Gud upplever också smärtans
besvikelse starkast. Medvetenheten
om hur allt bor de vara (och en dag
kommer att bli) får verkligheten av
hur allt faktiskt är att framstå än
mer bedrövlig.9

Då vi människor avskyr att bli besvikna
söker vi på olika sätt minimera risken för
det. Vi dämpar vår längtan och sänker
våra krav på livet. Samtidigt söker vi lind-
ring för det som skaver i oss och flyr vår
inre ängslan genom projekt och förströel-
ser. Vissa av oss flyr in i arbete, andra in i
fritid. Somliga lever i det förflutna, dess
sorger och framgångar, andra i framtiden
och alla planer för det som kommer. Vissa
flyr in i slöhet, andra in i överaktivitet och
så vidare. Många av oss kanske inte tän-
ker så mycket på detta till vardags, men

när vi blir sjuka och tvingas ligga hemma
några dagar kommer ofta vår ensamhet
och inre rastlöshet fram. 
Gud vill att vi ärligt ska möta vår läng-

tan och inte dämpa den. Han vill också
att vi ska möta vår besvikelse och vår
ängslan, snarare än dränka den eller fly
ifrån den. Petrus uppmanar oss att ha
modet att möta oss själva och ärligt
komma inför Gud med allt vi är och bär
på. ”Var … samlade och nyktra, så att ni
kan be” (1 Pet. 4:7). Gud vill nämligen
möta oss människor på djupet. Vi vill
gärna ha hans hjälp till att klara av livet,
men han vill mer än så. Han vill forma
oss till människor som lever i beroende av
honom och som tillber av hjärtat. 
En del i det formandet sker genom

livets svårigheter. Gud har alltid kallat på
människor genom krossade drömmar och
genom en tillvaro som fått rasa samman.
Det är så han fått dem att ge upp sina för-
sök att klara sig utan honom. Och där, i
uppgivenheten om att själv skapa lyckan,
har de funnit något större. Sören Kierke -
gaards ord ska förvisso användas med
varsamhet, men de är inte desto mindre
riktiga: ”När klokskapen inte kan se en
handsbredd framför sig i lidandets mörka
natt, då kan tron se Gud. För tron ser
bäst i mörker.”10 Där vi annars bara skul-
le se mörker kan vi genom tron se Gud.
Bilden av honom och hans syften kanske
rentav klarnar när allt ställs på sin spets.
Då vi ser att han är större än vår egen och
den här världens kamp och kaos kan vi
våga tro att han verkligen bryr sig och
överskuggar tragedierna. Där, i mörkret,
kan vi upptäcka en Gud som älskar oss
mer än någon annan, som kan skänka
glädje, ja salighet och som utgör en
orubblig förankring i livet. Genom mötet
med sin egen maktlöshet nådde profeter-
na sin slutsats: ”Om ni inte är fasta i tron,
har ni inget fäste.” (Jes 7:9 Sfb) 
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Lillemor Hallin har vid flera tillfällen
berättat om när hon träffade Moder Tere -
sa i Calcutta. En ur gruppen av besökan-
de ställde frågan: ”Alla de döende som ni
tar hand om på gatorna för att hjälpa
dem till en värdig död, blir någon av dem
någonsin helad?” Då tittade Moder Tere -
sa lite skälmskt på den som frågat och
svarade: ”Ja, femtio procent blir så helade
att de kan återvända till livet. De övriga
femtio procenten dör helade.”
Det var ett mycket bibliskt svar.

”Därför tappar vi inte modet”, skriver
Pau lus. ”Även om vår yttre människa
bryts ner, förnyas vår inre människa dag
för dag.” Mitt i hans lidanden och kamp
levde tron, glädjen, kärleken och hoppet. 
Här vill jag dock gärna tillägga två

saker. Det ena är att vi aldrig kan kräva
att andra finner detta livsmod i sin smär-
ta. Gud kan skänka det, men vägen dit
kan vara lång och vi kan inte pådyvla det
på någon. En kvinna uttryckte erfarenhe-
ten med orden: ”Nu ska jag säga något
som bara jag kan säga och som ingen kan
säga åt mig: det jag har gått igenom har
fört mig närmare Jesus.” 
Den andra är att alla kristna har bett

till Gud om läkande och helande över
sina liv. Det får vi fortsätta att göra, han
har all makt. Samtidigt måste vi konstate-
ra att det inte finns någon trovärdig kris-
tendom där inte korset och hoppet är helt
avgörande. Vi kan öppna våra liv för en
framtid som vi inte känner till eftersom vi
kan lita på att Gud finns i den. Hans tro-
fasthet gäller även i svåra tider och han
har lovat att ge oss ”en framtid och ett
hopp” (Jer. 29:11). 

Sorgens och klagans plats
Till livets villkor hör att vi alla ska dö.
När vi bearbetar det på olika sätt kan det
vara till hjälp att också stanna upp och
betrakta vår mästares död. Det Jesus sa

på korset kan sätta ord på våra egna
käns lor inför livets sista stunder: ”Jag törs -
 tar”; ”Se din mor”; ”Fader, förlåt dem”;
”Min Gud, min Gud, varför har du över-
givit mig?”; ”I dina händer överlämnar
jag min ande …”
Jag väljer att inte skriva så mycket om

sorgebearbetning i den här reflektionen.
För den som vill läsa mer i det ämnet
rekommenderar jag prästen Lise Traps
bok, Leva med sorg.11 Däremot vill jag
säga något om nödvändigheten i att sörja
och om klagans plats. 
För att inte all vår energi ska gå åt till

att hålla vår längtan och våra besvikelser
ifrån oss har Gud gett oss förmågan att
sörja. Sorg är något oerhört tungt men
har också en helande kraft i sig. Gråten
ska tröstas fram, snarare än bort,12 för
genom den kan såren börja läkas. Det är
en vetskap som ger tillförsikt.
Att sörja och bearbeta sin besvikelse

och sina förluster är en förutsättning för
att så småningom kunna se det som finns
kvar och som ändå blev. Stänger vi ute
sorgen stänger vi automatiskt också ute
glädjen. Kristina Lugn har rätt när hon
skri ver att: ”Det är ett sorgearbete att
leva. Om man inte förstår det/Blir man
aldrig glad.”13

Som människor behöver vi sörja dem
vi förlorat i livet, men också allt annat
som inte blivit som vi hoppats. Den som
sörjer den barndom hon inte fick och drar
lärdomar utifrån det den gick igenom får
också en möjlighet att något glädja sig
över det fina som barndomen gav. Där -
igenom möjliggör hon att kunna leva det
liv hon kan och, utan att förneka livets
smärta, börja förundra sig över allt som
det faktiskt erbjuder. Det krävs inte
många motgångar för att göra en männi-
ska förgrämd och få henne att utveckla
murar och försvar mot ytterligare besvi-
kelser. Men det krävs bevisligen inte hel-
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ler mycket godhet och glädje i livet, om
den tas emot rätt, för att forma en varm
och tacksam människa. Börjar vi i tid
sörja och se det vi får och har kommer vi
en dag på ålderns höst kunna utbrista:
”Tänk vad mycket livet gav!” Gör vi det
inte väntar den besviknes fråga: ”Var inte
livet mer än detta?”
Utöver att sörja finns i Bibeln också

uppmaningen att klaga. Ordet klagan ska
dock inte uppfattas som ett allmänt miss-
nöje eller irriterat gnällande. Klagan väx -
er fram ur en människas vanmakt. Det är
den maktlöses rop, den som inte själv kan
förändra sin situation. Klagan stiger ur
lidande, vrede och sorg. Samtidigt rym-
mer klagan också ord av hopp. Kanske
kommer inte Gud att hjälpa en som man
spontant skulle önska, men han är mäktig
till det. När vår naturliga instinkt skulle
ha varit att röra oss bort från Gud i besvi-
kelse hjälper oss klagan att i stället röra
oss mot honom och inte ge upp om hans
hjälp. Utan bevis på Guds aktivitet
behandlar psalmisterna honom ändå som
en seriös samtalspartner. De utgjuter sin
nöd och ilska och räknar med att han lyss -
nar och någon gång kommer att svara. 
Vid vissa tillfällen tar sig klagan

uttryck i att en människa nästan skäller
på Gud. När sonen till änkan i Sarefat av -
lider anklagar Elia honom: ”Herre, min
Gud, hur kan du handla så grymt mot
denna änka, som jag får bo hos, att du
dö dar hennes son?” (1 Kung 17:20) Pre -
ben Kok, sjukhuspräst i Vejle i Danmark,
berättar att han ofta frågar de patienter
som han möter om de har en inre dialog
med Gud? Det visar sig att det har de fles-
ta. Då fortsätter samtalet: ”Har du bekla-
gat dig inför honom över att du får ligga
här och vara så sjuk?” – ”Nej”, blir som
re gel svaret, ”man ska inte gnälla för
mycket, jag klarar det.” – ”Men om det
var jag som låg här då”, fortsätter Kok,

”tycker du inte att jag skulle få gnälla lite
då?” – ”Jo, det är klart.” Och så kommer
han in på ett samtal där han försöker få
patienten att klaga ut på Gud, förstå att
Gud är personlig och att man kan tala
direkt till honom. Ofta är det väldigt för-
lösande för människor att få tala direkt
till honom som har all makt och utgjuta
sitt hjärta inför honom. Det händer inte
så sällan att de får erfara att den Guden
faktiskt håller dem i handen, även i smär-
tan och våndan där i sjuksängen. De får
skälla ut på Gud och fördjupa sin inre
dialog med honom.
I Gamla testamentet återfinns ett

poetiskt drama om den hårt drabbade
Job. Denne klagar på Gud, argumenterar
och agiterar. Det gör däremot inte han så
kallade vänner. Dessa talar inte med Gud.
De talar bara om honom. I slutet av bo -
ken får Job beröm. Han har talat sanning
om Gud.

Guds rikes närvaro i det som är svagt
I sin undervisning återkom Martin Luther
gärna till skillnaden mellan härlighetens
teologi och korsets teologi. Härlighetens
teo logi utgår från människans naturliga
tänkande enligt vilket Gud belönar dem
som gör gott. Korset uppfattar den som
mör ker, smärta och personlig tragedi.
Kor sets teologi, som utgår från uppenba-
relsen i Skriften, låter i stället korset vän -
da upp och ner på sina föreställningar. På
korset hänger inte en syndare, utan den
syndfrie, där sker inte förlust utan triumf,
där segrar inte vreden utan barmhärtighe-
ten. Luther kallar detta för Guds främ-
mande verk. Död, lidande, vrede och för-
dömelse blir redskapet för att nå liv, väl-
signelse, barmhärtighet och räddning. 
Korsets teologi är ett mönster, också

för att förstå den kristnes liv. Guds härlig-
hetsrike går framåt i det som är litet och
otillräckligt. Vi samlas till bibelstudium.
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Läser igenom texten. Den säger oss inte
så mycket. Men vi litar på att Guds Ande
inspirerat Ordet och snart får vi erfara hur
det öppnar sig, berör oss, blir till liv. Vi
be söker kyrkan och noterar i ett mörkt
hörn några till åldern komna sitta och
sucka fram sina böner till Gud. De ber
om församlingens överlevnad och sina
an hörigas frälsning. Det verkar omöjligt
att tro på, men som Tomas Sjödin ut -
tryckt det i P1:s Tankar för dagen: ”Någ -
ra gamla människors trogna böner ska
aldrig föraktas. De ser inte mycket ut för
världen, men i himlen brusar deras rop
som väldiga vatten.” Vi möter en missio-
närsfamilj som nyligen kommit hem efter
tio år i Västafrika. Familjen kämpar för
att komma in i det svenska samhället igen
och känner ibland sorg över att de inte
kan unna sig liknande bilar och hobbies
som grannarna. Emellanåt frågar de sig
om det varit värt uppoffringen. Men så
tänker de på hur Jesus lever i dem och har
levt i det de gjort under sista decenniet.
Att ha varit missionär väcker ingen res -
pekt här hemma, men de har en erfaren-
het av Guds rike som är värd allt. Vi mö -
ter en vän som havererat i livet. Han ser
nu att han inte prioriterat familjen som
han bort göra och att det till stor del är
hans fel att det slutat i skilsmässa. Det är
en sorg och ett misslyckande. Han grämer
sig oerhört och folk ser på honom att han
inte mår bra. Men skulden får han hjälp
att hantera. Han får be Gud och sin familj
om förlåtelse. Mitt i allt elände erfar han
en befrielse. Han lever i det förlåtelsens
rike som Jesus kom med. En kvinna faller
ihop på gatan. Ambulans hämtar henne
och kör henne till akuten. Hon läggs på
britsen och väntar på läkarna. Hon kän-
ner sig rädd, ensam och utsatt, men på -
minner sig om att Jesus är hos henne. Det
känns skönt. Vad som än händer är han
med, och just nu är inget viktigare än det.

Sakta börjar begravningståget röra sig ut
ur kyrkan och bort mot gravplatsen. Det
är en svår stund och ändå ger de hopp-
fulla ord av Jesus som prästen fick påmin-
na om tillförsikt om att det viktigaste
finns kvar: ”Detta har jag sagt er för att
min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig” (Joh 15:11). I det som är så
ringa bor och växer himmelriket, Jesus
närvaro i världen. 

Hoppets tröst
Varför blev mitt liv som det blev? Vad var
meningen med det lidande som bröt ner
mig och förtog mitt livsmod? Alla försök
till svar är brottstycken. Först i himlen
kom mer vi verkligen att förstå. När vi där
sitter runt lägereldarna och berättar om
våra liv ska vi se dem som en del av en
större historia, historien om Guds rike. Vi
ska då se hur Gud vävde in dem i sin
plan. 
Hoppet om att en dag befrias från

mörkret och få visshet om hur man alltid
vilat i Guds hand har hjälpt människor
att hålla huvudet uppe under de mest
tärande omständigheter. Man har vetat
att berättelsen, hur märklig den än ter sig,
ska sluta väl: 

Fikonträdet knoppas inte, vinstoc-
ken bär ingen frukt. Olivskörden
slår fel, fälten ger ingen gröda.
Fåren är borta ur fållan, hägnen är
tomma på kor. Men jag vill jubla
över Herren, glädja mig över Gud,
min räddare (Hab. 3:17-18). 

I Andra Korintierbrevet skriver Paulus att
hans kortvariga lidanden väger ”oändligt
lätt” i jämförelse med den eviga härlighet
som väntar (2 Kor 4:17). Ju längre tid i
evigheten, desto mer kommer våra umbä-
randen i detta liv att krympa ihop vid en
jämförelse.
Vi får leva i hoppet och väntan på

räddningen och tillvaron hos Gud. Och vi
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får göra det under både protest och till-
försikt. Adam Zagajewski anger grund-
hållningen i boken Solidaritet och ensam-
het:  

Hur ska man leva efter så många
världsundergångar? Adorno ansåg
att inte poesi var möjlig efter
Auschwitz. Men på vita snöret
hänger tvätt på tork, ett litet barn
hörs skratta. Barnen kommer att
växa upp och bli polis eller präst.
Därför är jag av den åsikten att
man efter världens undergång bör
leva som alltid. Självklart minnas
vad som hänt och vad som kommer
att hända. Och trots det leva som
alltid. Gå långa promenader. Se so -
len gå ner. Tro på Gud. Läsa dikter.
Höra på musik. Hjälpa andra.
Sätta käppar i hjulet för tyranner-
na. Vara glad åt kärleken och be -
drövad över döden. Som alltid.15

Som kristna behöver vi ibland friskas upp
i vår medvetenhet om hoppet. När Göran
Greider beskriver evigt liv som ”kristen-
domens stora PR-kupp, så skicklig att
inte ens Per Schlingman skulle ha kunnat
komma på den” hjälper han oss att se vil-
ken kraft den har. Samtidigt behöver vi
vara tydliga med att det för en kristen är
gemenskapen med Kristus och delaktig-
heten i hans försoning som utgör himlens
verkliga glädje. ”När vår bön blir en
fläm tande gnista”, skriver Berth Löndahl, 

när vi ligger på vårt sista, då växer
svaret och blir större. Inte ännu en
god dag, inte ett välsignat år, inte
ett lyckat liv – utan att synden är
försonad och döden besegrad. Just i
det ögonblick då vi tycker att allt vi
bett har varit förgäves så svarar
Gud: Välkommen hem!16

Liselotte Johansson tar med den trösten i
mötet med efterlevande. Hon talar om Je -
sus som en förbindelselänk. I ena handen

håller han den som har lämnat oss, i den
andra handen håller han oss. Johansson
citerar också gärna de ord av kung David
som finns insprängde i Petrus tal på Pingst -
dagen: 

Jag har alltid Herren för ögonen,
han står på min högra sida för att
jag inte skall vackla. Därför gläder
sig mitt hjärta och jublar min
tunga, ja, också min kropp skall
vila i det hoppet att du inte skall
lämna mig i graven eller låta din
Helige se förgängelsen. Du har
visat mig livets vägar, och du skall
uppfylla mig med glädje inför ditt
ansikte. (Apg. 2:25-28)17

Det godas problem 
Ibland undrar vi om allt är en bluff. Värl -
den tycks gudsförgäten, full av ondska
och olycka. Men i samma stund som vi
tänker tanken att Gud kanske trots allt
inte finns uppstår ett motsatt problem –
det godas problem: ”Hur kan det finnas
godhet, glädje, vänskap, kärlek, natur
och musik om det inte finns någon giva-
re? Med vilken rätt kan vi ta emot dem
om vi inte också kan säga tack?” Den
friske har många önskningar, den sjuke
skulle vara förundrat nöjd om allt bara
fick vara som vanligt. Den kan tala om
sitt meningslösa lidande därför att den
fått ana hur meningsfullt livet i sig är.
Owe Wikström får avsluta: 

Ringlande floder, kafferastens låg-
mälda skratt, barnens fotbolls-
match en klar höstkväll, vänska-
pen – sådana till synes enkla förete-
elser kan registreras och ses som
påminnelser om glädjens yttersta
källa. En färd på landet, en vacker
vinterdag, en varm kopp te en
kulen afton är inga slumpens u -
ttryck. De är dolda påminnelser om
en annan värld i denna värld.18
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Christians typically accept that the Bible,
being the Word of God, is trustworthy in
all it affirms. In particular, they contend it
has authority for faith and morals. One
pe ren nial challenge to such a stance is a
se ries of jarring passages in the Old Testa -
ment which appear to teach that God has
commanded genocide: the systematic ex -
ter mination of entire ethnic groups.1 But
surely killing of an entire ethnic group is
morally wrong. The Bible therefore
teach es serious moral error.
Our discussion of this challenge will

pro ceed as follows. In the first part, we
will look at a representative argument
against biblical authority which appeals
to these texts; we examine one proposed
by Raymond Bradley. We will argue that
the cogency of Bradley’s argument relies
on two assumptions: first, that a person
who accepts biblical authority is commit-
ted to claiming that God commands us to
slaughter innocent men, women, and
child ren; and, second, that it is always
wrong to kill innocent people. We will ar -
gue that neither claim is, strictly speaking,
correct. When these assumptions are app-
ropriately qualified, the apparent contra-
diction in accepting the authority of the
Bible dissipates.

Bradley’s Argument Against
Biblical Authority
A representative example of the kind of
objection we will discuss is proposed by
Ray mond Bradley.2 He contends that a
“logi cal quandary arises” for any theist
who believes that the Bible “is a reliable

guide to what we should and should not
do.”3 To show this, he lays out an argu-
ment, which takes for granted the follo-
wing crucial moral principle (P1):

P1: It is morally wrong to delibera-
tely and mercilessly slaughter men,
women, and children who are inno-
cent of any serious wrongdoing.4

What, then, is the quandary for the Bible-
believing theist? Bradley asserts that this
theist cannot, without contradiction,
believe all of the following four proposi-
tions:

(1) Any act that God commands us to per-
form is morally permissible.

(2) The Bible reveals to us many of the
acts that God commands us to per-
form.

(3) It is morally impermissible for anyone
to commit acts that violate principle
P1.

(4) The Bible tells us that God commands
us to perform acts that violate moral
principle P1.5

Bradley states that P1 is a universal prin-
ciple “in the sense of being exception-
less – of holding, that is, for all persons,
places, and times.”6 By “God,” Bradley
means a “robust supernatural being”7 who
is “omnipotent, omniscient, and morally
perfect.”8 Bradley’s official formulation
of (2) is this: “The Bible reveals to us ma -
ny of the acts that God commands us to
perform.” On the face of it, this states
that many of God’s commands are revea-
led in the Bible.
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However, the claim that the Bible
accu rately records many of God’s acts is
entirely compatible with the claim that it
inaccurately records others, and hence, is
not inconsistent with (1), (3), and (4).
However, elsewhere in the same artic-

le, Bradley makes it clear that he has a
robust view of biblical authority in mind.
He cites Peter van Inwagen’s claim that
“the Holy Scriptures of the Old and New
Testaments are the revealed Word of
God.”9 Bradley also mentions Alvin Plan -
tinga’s contention: “Scripture is inerrant:
the Lord makes no mistakes; what he
proposes for our belief is what we ought
to believe.”10 Bradley cites these as typi -
fying the view he tries to criticize  – a posi-
tion he refers to as biblical theism. This
suggests that the tetrad should be rephra-
sed as follows.

(1) Any act that God commands us to per-
form is morally permissible. 

(2*) God is the author of the Bible.

(3) It is morally impermissible for anyone
to commit acts that violate principle
P1.

(4*) The author of the Bible commands us
to perform acts that violate moral prin -
ciple P1.

Bradley points out that these propositions
(1)-(4*) are inconsistent. The biblical the-
ist, however, is committed to (1) and (2*)
and so must reject either (3) or (4*). How -
ever, Bradley contends the biblical theist
cannot defensibly reject (3) or (4*). To do
so is to either deny what the Bible clearly
says or to endorse moral absurdities. It is
this latter claim that we will dispute in this
essay. That is to say, we will argue that a
theist can defensibly reject both (3) and
(4*).

Does the Bible Command the
Killing of Innocent People?
Bradley argues that the biblical theist is
committed to (4*), because to deny it flies
“in the face of facts ascertainable by any -
one who takes the care to read what the
Bible actually says.”

[C]onsider the case in which God
commands Joshua to slaughter vir-
tually every inhabitant of the land
of Canaan. The story commences
in chapter 6 of the book of Joshua,
telling how the hero and his army
conquer the ancient city of Jericho
where they “utterly destroyed every -
thing in the city, both man and
woman, young and old.” Then, in
chapters 7 through 12, it treats us
to a chilling chronicle of the 31
kingdoms, and all the cities there-
in, that fell victim to Joshua’s, and
God’s, genocidal policies. Time and
again we read the phrases “he ut -
terly destroyed every person who
was in it,” “he left no survivor,”
and “there was no one left who
breathed.”11

Bradley contends that the book of Joshua
records the Israelites carrying out the
“slaughter” of “virtually every man, wo -
man and child in Canaan” at God’s com-
mand. Hence, the author of the Bible
commands us to perform acts that violate
moral principle P1. This argument is fla-
wed for several reasons.

Occasional vs. General Commands
First, the argument is a non sequitur.
Bradley argues that because God com -
man ded Joshua to exterminate every
single person in Canaan, it follows that
God commands us today to violate P1.
This, however, does not follow. God com-
manded Abram to leave Ur of the Chal -
dees and Jonah to preach in Nineveh; it
would be ridiculous to suppose that it is
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part of every Christian’s duty to obey
these commands!12 God is not in these
passages commanding us to leave Ur or to
preach to Nineveh. Consequently, the mere
fact God commands someone to do
some  thing in Scripture does not mean he
commands us to do it. To determine if a
command truly is universal, we need to
carefully examine the command in its
proper context to determine whether it is
a universal command to all people13 or an
occasional command for a particular per-
son at a particular time.
An examination of the commands God

gave to Joshua suggests that they are iso-
lated commands for a particular occa-
sion. Deuteronomy 20 limits the com-
mand to “completely destroy” and “not
leave alive anything that breathes” to the
“cities of the nations the Lord your God
is giving you as an inheritance” (Deut
20:16 NIV). It is not a general require-
ment for all military campaigns and is in
fact distinguished from other such cam-
paigns. Similarly, in the Torah God prohi-
bited Israel from conquering other neigh -
boring nations such as Moab, Ammon,
and Edom (Deut 2:4, 9, 19; 23:7), preci-
sely because these nations did not live in
the land God had given Israel. At best,
Bradley’s argument shows that at one
point in history God commanded Joshua
to violate P1 by issuing a command to ex -
terminate every single Canaanite man,
wo man, and child in the land he had
given them. Not that he commands us to
violate P1.

Does the Bible Portray the Canaanites
as Innocent?
However, even this more limited conclu-
sion is not as straightforward an inference
from the text as Bradley thinks. P1 is the
principle that: “It is morally wrong to
deliberately and mercilessly slaughter

men, women, and children who are inno-
cent of any serious wrongdoing.”14 The
Bible, however, does not portray the
Canaa nites, in general, as innocent of any
serious wrongdoing. In the book of Gene -
sis, God gives Abraham and his descen-
dants legal title to the land of Canaan.
However, despite having legal title to the
land, Abram and his descendants could
not take immediate occupation of the
land for 400 years. They had to wait until
the “sin of the Amorites” had “reached
its full measure.”15

This was reiterated in the latter books
of the Law which, centuries later, autho-
rized Israel to take possession of the land
because the Amorite iniquity was then
com plete. Deuteronomy states that Israel
could drive the nations out “because of
their wickedness” (Deut 9:4–5). The most
exhaustive list of their wickedness comes
from Leviticus 18 which chronicles incest,
adultery, bestiality, ritual prostitution,
homosexual acts, and, most significantly,
child sacrifice (v. 10). God tells them that
if they do not dispossess the Canaanites,
“they will teach you to follow all the
detestable things they do in worshiping
their gods, and you will sin against the
Lord your God” (Deut 20:18 NIV). They
“will turn your children away from follo-
wing me to serve other gods” (Deut 7:4
NIV); they will be a “snare” (Deut 7:16
NIV). Exodus is explicit: “They must not
remain in your land, or else they will
make you sin against Me. If you worship
their gods, it will be a snare for you”
(Exod 23:33). Additionally:

Do not make a treaty with the inha-
bitants of the land, or else when
they prostitute themselves with their
gods and sacrifice to their gods, they
will invite you, and you will eat
their sacrifices. Then you will take
some of their daughters as brides
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for your sons. Their daughters will
prostitute themselves with their
gods and cause your sons to prosti-
tute themselves with their gods.
(Exod 34:15–16)

This is prohibited because “in worshiping
their gods, they do all kinds of detestable
things the Lord hates. They even burn
their sons and daughters in the fire as
sacri fices to their gods” (Deut 12:31
NIV).
Similarly, there are hints in the text

that Canaanites who rejected these kinds
of practices were to be spared. In the batt-
le of Jericho, Rahab, the Canaanite inn-
keeper, is explicitly excluded from the com -
mand to destroy the city. The book of
Heb rews states: “By faith Rahab the pro-
stitute received the spies in peace and
didn’t perish with those who disobeyed”
(Heb 11:31). Rahab was a Canaanite, yet
she was spared because she was not like
those who are disobedient; she responded
in faith. This suggests that any Canaanite
who turned from the detestable practices
mentioned would not be killed. Obe di -
ence to God, not ethnicity or national
identity, appears to be the issue.16

This is further borne out by the fact
that other Canaanites (i.e., the Sheche mi -
tes) are included in Israel’s renewal cere-
mony mentioned at the end of Joshua 8:
“Then all Israel, with their elders and
officers and judges, stood on either side
of the ark . . . the stranger as well as he
who was born among them.” At
Shechem, those who heard the Law being
read in cluded not only “the assembly of
Israel” but also “the strangers who were
living among them” (Josh 8:33, 35 NKJV).
K. Lawson Younger summarizes the mat-
ter:

The hērem was not designed by
God to eliminate the Canaanite cul-
ture per se but to eliminate the Ca -

naa nite religious influence. While it
may be readily recognized that it is
difficult in many instances to sepa-
rate the two, there is nonetheless a
distinction. The Israelite hērem
com mandments had close links to
the issues of idolatry and the brea-
king of the second commandment
(Ex. 22:20 . . .; Deut. 7:26; 13:16–
18 . . .). That this is the case in [the
first introduction] of Judges (1:1–
2:5) is reinforced by Yah- weh’s
confrontation of the nation in
2:1–5, where it is their failure on
the religious front that is of prima-
ry concern.
In other words, the hērem was not
concerned with the eradication of
Canaanite clothing fashions, potte-
ry styles, music, diet, and other ty -
pes of particular cultural preferen -
ces. But it was deeply concerned
with the eradication of the Canaa -
nite religion: its gods/idols, altars,
rituals, divinatory practices, uses of
magic, and so on.17

Does the Bible Claim That God 
Com man ded Extermination of
Virtually Eve ry one in Canaan?
Not only are the inhabitants of Canaan
not typically portrayed as innocent, but
the Bible does not unequivocally state that
God commanded Israel to exterminate
every single Canaanite man, woman, and
child in the Promised Land. The domi-
nant language used in Scripture is not of
extermination but of “driving out” and
“thrusting out” the Canaanites (cp. Exod
23:28; Lev 18:24; Num 33:52; Deut 6:19;
7:1; 9:4; 18:12; Josh 10:28, 30, 32, 35,
37, 39; 11:11, 14).18 The Israelites were
to “dispossess” the Canaanites (Num 21:32;
Deut 9:1; 11:23; 18:14; 19:1). “Driving
out” or “dispossessing” is different from
“wiping out” or “destroying.” If you
state that you had driven an intruder from
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your house, no one would assume the
intruder was dead in your living room.
Similarly, if you say you had killed an
intruder, one would not normally think
this meant the intruder had been “driven
out.” The Hebrew text confirms this; the
same language of “driving out” and “cas-
ting out” is used elsewhere to refer to
Adam and Eve being “driven” from Eden
(Gen 3:24), Cain being “driven” into the
wilderness (Gen 4:14), and David being
“driven out” by Saul (1 Sam 26:19). All
are cases where the meaning precludes
something being literally exterminated.
This observation is reinforced by the

fact that the biblical language of the
Canaa nites’ destruction is identical to
that of Judah’s destruction in the Baby -
lonian exile – clearly not utter annihila-
tion. Indeed, God threatened to “vomit”
out Israel from the land just as he had
vomited out the Canaanites (Lev 18:25,
28; 20:22). In the context of the Baby -
lonian invasion and Judah’s exile (sixth-
century BC), God said he would “lay
waste the towns of Judah so no one can
live there” (Jer 9:11 NIV). Indeed, God
said, “I will completely destroy them and
make them an object of horror and scorn,
and an everlasting ruin” (Jer 25:9 NIV);
note that this is the same verb (haram) as
used of “utterly destroying” the Canaa -
nites. God threatened to “stretch out My
hand against you and destroy you” (Jer
15:6 NKJV; cp. Ezek 5:16)—to bring
“disaster” against Judah (Jer 6:19). How-
ever, the biblical text suggests that while
Judah’s political and religious structures
were ruined or disabled, and that Juda -
hites died in the conflict, the “urban elite”
were deported to Babylon while many
“poor of the land” remained behind.19

The language of destruction referred pri-
marily to dispossession.
The same language is used in Isaiah

where God says, “I will consign Jacob to
destruction [herem] and Israel to scorn”
(Isa 43:28 NIV). Then in the very next
verse (44:1), God tells “Jacob” whom he
has “chosen” that he will restore his
people and bring them out of exile under
a new covenant in which he pours out his
Spirit upon them.
A final point about dispossession: In

the ancient Near East, national identity was
connected to both a people’s land and the
deity they worshipped. So, for example,
the Moabites lived south-east of the Jor -
dan; their deity Chemosh ruled from
there. In Canaan, Baal was the territorial
deity. In the act of destroying Canaanite
idols and altars and driving out the Ca -
naa nites, this “breaks the ideological
nexus between deity-people-land,”20 We
see this deity-nation-land connection in
passages such as Isaiah 36:18–20, where
the Assyrian emissary Rabshakeh taunts
Jerusalem’s king Hezekiah and his dig-
nitaries: “Has any one of the gods of the
nations delivered his land from the power
of the king of Assyria?” Yahweh, he 
claims, will not help Judah from Assyria’s
attack, so the people and land would be
defeated. Likewise, Rahab’s speech to the
spies assumes this deity-nation-land con-
nection. Terror filled the Canaanites be -
cause Israel’s God defeated nations such
as Egypt and the Amorite kings Sihon and
Og. Thus, Heath Thomas observes: “As
the Canaanites were displaced and defea-
ted, their gods were defeated and shown
to be impotent and false,” and he adds
that, interestingly, “Israel’s God, Yahweh,
is the only God in the ancient Near East
who is able to leave his land and people
and then return to both in his own power
(see Ezek 8–11; 43:1–9).”21 In sum, Isra -
el’s infiltration into Canaan, the disper-
sion of the Canaanites, and the destruc-
tion of Canaanite religious objects would
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reveal Yahweh’s superiority over Baal and
other Canaanite deities.

What about Joshua 7–12?
What then are we to make of the passages
that Bradley cites – the references in
Joshua 6–12 which record that Joshua
“utterly destroyed everything in the city,
both man and woman, young and old”;
that “he utterly destroyed every person
who was in it,” “he left no survivor,” and
“there was no one left who breathed”?
Bradley is correct that if these chapters
are read in isolation from the rest of the
narrative, and in a straightforward literal
way, they appear to affirm that Israel
slaughtered every inhabitant of the land
of Canaan. There are, however, good rea-
sons why these passages should not be
read in a straightforward literal way.
Some of these reasons have been re -

cently put forward forcefully by Nicholas
Wolterstorff. He provides two lines of
argument for rejecting the kind of litera-
listic reading on which Bradley relies.

Wolterstorff ’s Argument against
Literalism
Wolterstorff’s first line of argument is that
“a careful reading of the text in its literary
context makes it implausible to interpret
it as claiming that Yahweh ordered exter-
mination.”22 Wolterstorff begins by
noting that “the text of Joshua as we have
it today was intended as a component in
the larger sequence consisting of Deute -
ronomy, Joshua, Judges, 1 and 2 Sa muel,
and 1 and 2 Kings.” For this reason we
should interpret the book of Joshua as a
“component within this larger sequence  –
in particular, that we interpret it as prece-
ded by Deuteronomy and succeeded by
Judges.”23 When one reads it this way,
certain features of the narrative become
apparent.

One is that the passages Bradley cites
are in obvious tension with what is affir-
med elsewhere in the narrative. Chapters
7–11 state that Joshua went through the
cities of southern and northern Canaan
and “put all the inhabitants to the
sword,” left “no survivors,” and “de stroy -
ed everything that breathed” in “the enti-
re land.” Alongside these general claims,
the text identifies several specific places
and cities where Joshua “put all the inha-
bitants to the sword” and “left no survi-
vors.” These include Hebron (Josh
10:36–37), Debir (Josh 10:38), the hill
country, the Negev, and the western foot-
hills (Josh 10:40). The section finishes in
this manner: “So Joshua took the entire
land, in keeping with all that the Lord
had told Moses. Joshua then gave it as an
inheritance to Israel according to their tri-
bal allot- ments. After this, the land had
rest from war” (Josh 11:23).
However, when the text turns to giving

an account of these tribal divisions only a
chapter or so later, God said, “You have
be come old, getting on in years, but a
great deal of the land remains to be pos-
sessed” (Josh 13:1). Then, in the next five
chapters, it is stressed repeatedly that the
land was not yet conquered, and the
Canaanites were, in fact, not literally
wiped out. Repeatedly, the author affirms
that the very same regions were still occu-
pied by the Canaanites who remained
heavily armed and deeply entrenched in
the cities. This is then followed by the
opening chapters of Judges, which affirm
eight times in a single chapter that the
Israelites had failed to conquer the land
or the cities and had failed to drive the
inhabitants out. The Canaanites are said
to be occupying the Negev (1:9), in the
hill country (Judg 1:9), in Debir (Judg
1:11), in Hebron (Judg 1:10), and in the
western foothills (Judg 1:9) – often in sig-
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nificant numbers and strength. It finishes
with the angel of the Lord at Bokim rebu-
king them for failing to drive the inhabi-
tants out (Judg 2:1–5).24 If one reads the
whole narrative as a sequence, these are
not subtle contrasts. They are, in Wolters -
torff’s words, “flamboyant.” It is unlikely
that an intelligent redactor would have
missed something this blatant. Wolters -
torff concludes:

Those whose occupation it is to try
to determine the origins of these
writings will suggest that the edi-
tors had contradictory records, oral
traditions, and so forth to work
with. No doubt this is correct. But
those who edited the final version
of these writings into one sequence
were not mindless; they could see,
as well as you and I can see, the
tensions and contradictions – surfa-
ce or real – that I have pointed to.
So what is going on?25

Wolterstorff’s point is that regardless of
what sources or strata of tradition are
alleged to be behind the final form of
Joshua, those who edited the final version
of these writings into one sequence would
have been well aware of the obvious ten-
sions in the passages mentioned. More -
over, they were not mindless or stupid.
Consequently, it is unlikely that those
who authorized the final form of Joshua
were using the text to assert literally that
Joshua carried out an extermination of all
the inhabitants of Canaan at God’s com-
mand. Something else is going on.
It may be objected that Wolterstorff’s

argument here posits a false dichotomy:
Either a consistent composite text or a
stu pid editor. However, that the editor
must be intending to present a perfectly
consistent narrative (literally or figurati-
vely or a combination of both) is an
assump tion that is unwarranted by what
is known about ancient editors.26 Ancient

editors were not bothered by these sorts
of contradictions the way modern people
are. Their literary modus operandi –
which included political or aesthetic con-
siderations – was to faithfully preserve the
source material despite its obviously con-
tra-dictory nature when taken literally.
This objection misconstrues Wolters -

torff’s argument. He does not contend
that an intelligent editor would not com-
pose an inconsistent text. Even today, an
intelligent person might do this for vario-
us reasons: an editor of a collected works
for example might juxtapose several
essays with quite different perspectives in
a single volume to introduce readers to
the main positions on a topic, or an auth -
or might preserve two sides of an impor-
tant debate with the intention of convin-
cing readers that a particular side had the
better argument.27 However, in none of
these contexts is the editor affirming that
the different perspectives are all correct.
What Wolterstorff contends is that an in -
telligent person would not construct such
a narrative and use it to affirm both that
Joshua exterminated every single person
in Canaan and also that large numbers of
people in Canaan were not killed. Hence
it is not sensible to read the text this way.
With this clarification in place, let’s ask

what would need to be the case for Wol -
ters torff’s argument to be, in fact, postu-
lating a false dichotomy. A false dichoto-
my occurs when a person postulates two
options as mutually exclusive and ex -
haus tive when in fact there is a third
option. Hence, to contend that Wolters -
torff’s argument posits a false dichotomy,
the objector must maintain that there is a
viable third option where the authors of
the final form use the text to affirm both
that Joshua literally killed everyone in the
region and to affirm that he did not kill
everyone in the region. Moreover, the

Matthew Flannagan and Paul Copan 362

Theofilos Supplement vol. 6 nr. 2 2014



objector must maintain that the authors
of the text maintained this contradiction
intelligently. That is a difficult task.
Nor do the reasons given overcome

these difficulties. Suppose those who
autho rized the final form recognized the
obvious contradictions in the text but did
not care because they were not interested
in harmonization. Nevertheless, they pre-
served their source material. This would
suggest that in compiling the text they
were not asserting that what it records –
both that there were no survivors and
that there were many survivors – literally
occurred. Hence, it is a mistake for peop-
le such as Bradley to claim they did. None
of these considerations suggests that,
when they preserved the material in this
way, they were using the texts to affirm
that Joshua killed everyone and also that
he did not.
Nor are appeals to ancient standards

of accuracy or aesthetics relevant in this
context. Whatever differences they had
from us, it is clear that ancient Near Eas -
terners knew that if an enemy wiped out
their village and killed every last man and
woman, then the people in that village
were dead. It is exceedingly implausible
that they would think it sensible to affirm
otherwise.28

Consequently, when the passages Brad -
ley cites are read in context, it is implau-
sible that those who authorized the final
form of Joshua were using the text to
assert that Joshua exterminated virtually
every man, woman, and child in Canaan
at God’s command.

Wolterstorff ’s Argument for Hagio -
graphic Hyperbole
What then is going on? This brings us to
Wolterstorff’s second line of argument. He
suggests:

[T]he Book of Joshua has to be read
as a theologically oriented narra-
tion, stylized and hyperbolic at im -
portant points, of Israel’s early skir-
mishes in the Promised Land, with
the story of these battles being fra-
med by descriptions of two great
ritualized events. The story as a
whole celebrates Joshua as the
great leader of his people, faithful
to Yahweh, worthy successor of
Moses. If we strip the word “hagi-
ography” of its negative connota-
tions, we can call it a hagio -
graphic29 account of Joshua’s ex -
ploits. The book is not to be read as
claiming that Joshua conquered the
entire Promised Land, nor is it to be
read as claiming that Joshua exter-
minated with the edge of the
sword the entire population of all
the cities on the command of Yah -
weh to do so. The candor of the
opening chapter of Judges, and of
Yahweh’s declaration to Joshua in
his old age that “very much of the
land still remains to be possessed,”
are closer to a literal statement of
how things actually went.30

Wolterstorff cites various literary tropes
in the text to support this. While Judges
reads as “down to earth history,” a care-
ful reading of Joshua reveals it to be full
of ritualistic, stylized, accounts, as well as
formulaic language. In a footnote he no -
tes the study of Lawson Younger. In a
compre hensive comparative study of
ancient Near Eastern conquest accounts,
Younger documents that Joshua employs
the same stylistic, rhetorical, and literary
conventions of other war reports of the
same period.31 Such accounts appear to
be broadly hagiographic in nature.
Young er also notes that such accounts are
“highly figurative”32 and utilize what he
calls a “transmission code”: a common,
frequently stylized, stereotyped, and often
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hyperbolic way of recording history.
What is noteworthy is the hyperbolic

nature of such accounts. They hyperboli-
cally describe victories in terms of gods
reigning meteors or hailstones down on
the foe,33 series of battles or a whole cam-
paign taking place in one day, the num-
bers of armies and enemy causalities are
rhetorically exaggerated, and, most im -
port antly, victories are often described
hyperbolically in terms of total conquest
or complete annihilation and destruction
of the enemy.
Some examples will illustrate this. In

the Merneptah Stele, the Egyptian Phara -
oh Merneptah describes a skirmish with
Israel in which his armies prevailed, hyper -
bolically, in terms of the total annihilation
of Israel. Similarly, The Bulletin of Ram -
ses II, a historical narrative of Egyptian
military campaigns in Syria, narrates
Egypt’s considerably less than decisive
victory at the battle of Kadesh with the
rhe toric, “His majesty slew the entire
force of the wretched foe from Hatti,
together with his great chiefs and all his
brothers, as well as all the chiefs of all the
countries that had come with him.”
Mesha of Moab records his successful
cast ing off of vassal status as “Israel is
destroyed forever.” The examples could
be multiplied, but the point is that such
accounts are hyperbolic and not intended
to be taken as literal descriptions of what
occurred.34

Several objections to Wolterstorff’s
hagio  graphic hyperbolic reading of Josh -
ua have been raised. Here we will focus
on four.
Judges 20–21. The first is an appeal to

Judges 20–21. In this story the allied tri-
bes of Israel attack armies from the tribe
of Benjamin. After several defeats, they
prevail and a small number of Benjamite
soldiers escape. After  the  battle,  the

allied  forces  proceeded to kill every last
wo man and child in the land of Benjamin.
This shocking story occurs as one of ma -
ny illustrations of Israel’s moral degenera-
tion: “In those days there was no king in
Israel; everyone did whatever he wanted”
(Judg 21:25; 17:6; 18:1; 19:1).35 What is
relevant for our purposes is that this
account does not appear to be hyperbolic.
After the massacre, the Israelites faced a
problem: they wanted to show mercy on
the tribe of Benjamin. However, only the
few hundred soldiers who escaped are
left, all their wives and children have been
killed. The narrative consequently pro -
cee ds on the assumption that this is not
hyperbole.
Prima facie, it is difficult to see an

objection to Wolterstorff here. Wolters -
torff argues that the accounts of massacre
in Joshua are hyperbolic. This objection
claims that Judges 20–21 is not hyperbo-
lic. As Wolterstorff was not talking about
Judges, it is difficult to see how this calls
his conclusion into question. Those who
make this argument however, have a rejo-
inder. They point out that Judges 20–21
uses similar language to Joshua. Seeing
that the passage uses the same language
as Joshua, and the account is clearly not
hyperbolic in Judges, it cannot be hyper-
bolic in Joshua.
But this objection fails to understand

that the same language, even the same
phrase, can have different senses, whether
hyperbolic or literal, depending on the
context. The very nature of hyperbole
involves taking language which can be
literal in certain contexts and using the
same language in a non-literal way. Con -
sider an obvious example: your son
throws mud on your newly washed car.
Looking at the mess, you angrily say to
yourself, I am going to kill that kid! In
this context, a sensible and charitable
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interpretation would understand that
what you said was hyperbolic. Suppose,
however, that a Mafia boss, referring to a
teenager who has refused to pay protec-
tion money, states, “I am going to kill
that kid!” In that instance we would take
it literally in spite of the fact that the same
phrase is used non-literally in other con-
texts. So, the fact that a phrase is used
lite rally in Judges 20–21, by itself, does
not provide grounds for thinking it is
used that way in Joshua. What matters is
the context in which it is uttered.
When one turns to context, however, it

is clear that this argument is unsuccessful.
The reason the objector contends that the
account in Judges 20–21 is not hyperbolic
is because the account is proceeded by a
narrative which assumes, and only ma kes
sense, if the massacre actually happened.
This context is the very opposite to that
which we find in Joshua. In Joshua, the
accounts of wiping out all the inhabi  -
tants incorporate narratives which assu-
me the inhabitants were not wiped out
but exist in large numbers, an assumption
that continues into the book of Judges.
Rahab. A second objection to Wolters -

torff’s hyperbolic reading appeals to the
story of Rahab in Joshua chapter 6. In
chap ter 5, Joshua encountered an angel
who identifies himself as the commander
of the Lord’s army. When Joshua asks the
angel if he is on Israel’s side or the side of
the Canaanites, the response is that the
angel is not on either side. He is on the
side of the Lord. After this (chap. 6), Ra -
hab, a Canaanite woman who shows
faith in God, is saved from destruction.
But then (chap. 7) Achan, an Israelite who
disobeys, is destroyed. The juxtaposing of
these episodes and the similar language
leads many commentators to conclude
that the author here is making an explicit
point: it is faithfulness to God’s com-

mands, and not one’s ethnicity that makes
one a true Israelite. Moreover, it is disobe-
dience, not ethnicity, that makes one sub-
ject to destruction.

How does this create a problem for
Wolterstorff’s hyperbolic reading? The
objector suggests that once one sees the
point being made, the total destruction of
every single Canaanite is essential to the
story. If Israel did not kill absolutely every
last woman and child in Jericho except
for Rahab and her family, then Rahab’s
survival could have been explained in
ways other than as a reward for her loy-
alty to God. The author, then, must be
asserting literal extermination. He is not
offering a hyperbolic or hagiographic
account of the events in question.
This conclusion, however, does not

follow. First, consider that the suggestion
is that unless the author asserts, literally,
that everyone was killed, we cannot know
Rahab was spared as a reward. This is
dubious. Suppose I am given a reward of
$5,000 for assisting the police  with  an
investigation. The  same  day  another
person  wins $5,000 in the lottery. Does
the fact that someone else got the same
amount of money I got undermine the
fact that I got a reward? Would it mean
that those who saw me get the reward are
suddenly unable to know I did because it
could have been luck? Obviously not!
Similarly, if the text tells us that Rahab
was spared because of her fidelity to God,
then we know that she was spared for
that reason because the author has told
us. Someone else being spared out of luck
or any other reason makes no difference.
Second, if the point of the story is that

it is disobedience, not ethnicity, that
makes one subject to destruction, then
surely it is the literalistic  reading  that
contradicts the  point  of  the story not the
hyperbolic reading. Taken literally,
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Joshua 6–11  affirms  that God comman-
ded that everyone of a particular ethnicity
be killed. He commanded the “total
destruction” of the Canaanites not just in
Jericho but in the entire land. Such a com-
mand is not essential to the point of the
story that these critics elucidate. It contra-
dicts the point of the story.36

1 Samuel 15. William Lane Craig con-
tends that Wolterstorff’s reading does not
“do justice to the biblical text, which
seems to say that if the Israelite soldiers
were to encounter Canaanite women and
children, they should kill them (cf. Sa mu -
el’s rebuke of Saul in 1 Sam 15: 10– 16).”37

Craig appeals to the account of Saul
exterminating the Amalekites in 1 Samuel
15. While Wolterstorff’s argument relates
to Joshua, he applies the same reading to
this passage. Like the Joshua accounts,
the account in 1 Samuel 15 is part of a
broader literary context with the rest of
Samuel and the other canonical books,
such as 2 Samuel and the book of Chro -
nic les. When one reads the whole sequen-
ce, the same tensions one sees in Joshua
are apparent: while 1 Samuel 15 describes
Saul, at God’s command, exterminating
the Amalekites, later passages in Samuel
and Chronicles proceed on the assump-
tion that this never literally happened.
The key passage is God’s command to

Samuel to “strike [nakah] Amalek and
utterly destroy [haram] all that he has,
and do not spare [hamal] him; but put to
death both man and woman, child and
infant, ox and sheep, camel and donkey”
(1 Sam 15:3 NASB). The text goes on to
explicitly state that the Amalekites were
all wiped out:

So Saul defeated [nakah] the
Amalekites, from Havilah as you
go to Shur, which is east of Egypt.
He captured Agag the king of the
Amalekites alive, and utterly de -

stroyed [haram] all the people with
the edge of the sword. But Saul and
the people spared [hamal] Agag
and the best of the sheep, the oxen,
the fatlings, the lambs, and all that
was good, and were not willing to
destroy them utterly; but every -
thing despised and worthless, that
they utterly destroyed. (1 Sam
15:7–9 NASB)

A few verses later (15:33), the text re -
cords that Agag, the sole survivor, was
executed. At face value this passage states
that all the Amalekites were killed and all
their livestock were either destroyed or
taken as plunder to be sacrificed to God
at Gilgal.38

Now the language of “defeated” (or
struck), “utterly destroyed,” and the refe-
rence to “sparing” and to livestock paral-
lel the language of the command in 15:3.
Given this, it seems implausible to suggest
that we ought to interpret the command
in verse 3 as literal but the fulfilment, just
four verses later, as hyperbolic; the text
requires that the command and fulfilment
be read in the same sense.
However, when one reads this passage

as part of a single narrative, it becomes
untenable to think that those who edited
these works into the final sequence were
affirming that God literally commanded
Saul to exterminate the Amalekites. This
is because the following narrative empha-
tically states that the Amalekites were not
wiped out. This is apparent in 1 Samuel
27:8–9 wherein David invaded a terri-
tory full of Amalekites:

David and his men went up and rai-
ded the Geshurites, the Girzites,
and the Amalekites. From ancient
times they had been the inhabitants
of the region through Shur as far as
the land of Egypt. Whenever David
attacked the land, he did not leave
a single person alive, either man or
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woman, but he took flocks, herds,
donkeys, camels, and clothing.
Then he came back to Achish.

Not only does this affirm the continued
existence of the Amalekites, but the refe-
rence to Egypt and Shur shows that they
existed in the very same area that Saul
“utter ly destroyed every single one of
them” in the previous passages. More -
over, David took sheep and cattle as plun-
der. Again, livestock was another of the
things that Saul supposedly eradicated.
After the text has told us that Saul

“utterly destroyed all the people,” inclu-
ding King Agag, and despite the text tel-
ling us that when David attacked an area
(the very same areas as Saul) he did “not
leave a single person alive,” we read three
chapters later that an Amalekite army
attacked Ziklag (1 Sam 30:1)! David pur-
sued this army, fought a long battle with
them, and 400 Amalekites fled on horse-
back (1 Sam 30:7–17)! If Saul is supposed
to have destroyed “every single one of
them,” whence come these Amalekites?
But this is not the extent of such

examples. In 2 Samuel 1:8, an Amalekite
took credit for killing Saul, but didn’t
Saul “utterly destroy all the people”? In 1
Chronicles 4:43 Amalekites were still
around in battle-ready numbers during
the reign of Hezekiah, a king who reigned
after Saul and David.
Read literally the narrative affirms

both that the Amalekites were and were
not totally wiped out. This apparent con-
tradiction in the Samuel narrative is not
subtle. Unless we implausibly suppose
that they were mindless or stupid, those
who put these books into a single narrati-
ve would have been well aware of such
blatant contradictions. If we read 1 Sa -
mu el 15 in the broader context of the rest
of 1 Samuel, and also alongside other ca -
no nical  books  such  as  2 Samuel  and the

book of Chronicles, then the authors of
the final form cannot be sensibly claiming
that 1 Samuel 15, 1 Samuel 27, 1 Samuel
30, and 1 Chronicles 4 are all literally
true accounts of battles with the Amale -
kites.
Furthermore, while David’s battle

texts appear to be relatively matter-of-
fact records, 1 Samuel 15 appears to be
highly hyperbolic and contains obvious
rhetorical exaggeration. If we take the
bib lical numbers as most Bible transla-
tions traditionally render them, then
Saul’s army was said to include 210,000
men, which would make it larger than
any army known at this time in antiquity.
Moreover, we are told that Saul struck
the Amalekites from Havila to Shur. Shur
is on the edge of Egypt, and Havila is in
Sau di Arabia. This is an absurdly large
battle field! “It’s impossible to  imagine
the battle actually traversed the enormous
distance from Arabia almost to Egypt.”39

On the other hand, as Daniel Fouts notes,
exaggerated numbers are common forms
of hyperbole in ancient Near Eastern batt -
le accounts.40 On the other hand, Colin
Humphreys has argued that there is some
confusion on how the term eleph (“thou-
sand,” “military division,” or “unit”) is to
be understood, and he attempts to make
sense of its usage in the Old Testament.41

At any rate, 1 Samuel 15’s use of the
language of “utterly destroying [haram]”
populations “with the sword” is the same
phraseology as that which is repeatedly
used hyperbolically in Joshua. This 
lan g u a ge also appears to have been used
hyperbolically in 1 Chronicles 4. First
Chro nicles 4:41 states that “they attacked
[nakah]” and “utterly destroyed them
[haram]” (NKJV). But only a few verses
later, we read that the survivors fled to
Ama lek where they were later all “de -
stroyed [nakah]” a second time (1 Chron
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4:43)! Likewise, the language of killing all
inhabitants with the sword is also used
hyperbolically in Judges: “after Judah puts
Jerusalem to the sword . . . its occupants
are still living there ‘to this day’ (Judg 1:8,
21).”42 Similar language is used hyperbo-
lically in the prophetic writings.43 Com -
pare, for example, the language of God’s
command to “not spare” the Amalekites,
to “put to death both man and woman,
child and infant, ox and sheep, camel and
donkey” (NASB) with the account of Ju -
dah’s defeat by the Babylonians in 2 Chro -
nicles 36:16–17 (NIV):

But they mocked God’s messengers,
de spised his words and scoffed at
his pro phets until the wrath of the
Lord was aroused against his peop-
le and there was no remedy. He
brought up against them the king
of the Babylonians, who killed their
young men with the sword in the
sanctuary, and did not spare young
men or young women, the elderly
or the infirm. God gave them all
into the hands of Nebuchadnezzar.

This was written to a post-exilic audience
who knew full well that not every one of
the Judahites had been killed. They, as the
descendants of the survivors, knew that
Ju dah had been exiled and was later res-
tored under Cyrus – a fact pointed out only
a few verses later (cf. 2 Chr 36:20–23).
So, we see in 1 Samuel that the au-

th or(s) juxtaposed several accounts. One
tells us that Saul wiped out all the Ama -
lekites at God’s command, using obvious
rhetorical exaggeration and language
known to be hyperbolic. The other, pre-
sented in fairly realistic terms, tells us that
the Amalekites continued to live in the
land as a military threat. Assuming the
author wasn’t mindless or stupid, we are
at least owed an argument as to why the
literal reading should be preferred in this
context.

Craig’s objection suggests an argu-
ment: “Samuel’s rebuke of Saul in 1 Sa -
muel 15.10–16” suggests that Saul is con-
demned by Samuel for not “following
God’s instructions.”44 Now, as noted abo -
ve, the text tells us that Saul did carry out
God’s instruction to kill all the Amale -
kites. It was livestock, not humans, which
were initially spared. Saul is rebuked for
taking sheep as spoil. Nevertheless, one
could argue that in Samuel’s amplifica-
tion of his rebuke of Saul, he is rebuked
for not taking the command literally; see
the immediately preceding verses:

Samuel continued, “Although you
once considered yourself unimpor-
tant, have you not become the lea-
der of the tribes of Israel? The Lord
anointed you king over Israel and
then sent you on a mission and said:
‘Go and completely destroy the sin-
ful Amalekites. Fight against them
until you have annihilated them.’
So why didn’t you obey the Lord?
Why did you rush on the plunder
and do what was evil in the Lord’s
sight?” (1 Sam. 15:17–19)

Craig appears to be arguing against a
hyperbolic reading of 1 Samuel on the
grounds that such a reading appears to
contradict part of the Samuel narrative;
he seems to suggest that a literal reading
coheres better with this part. We would
argue that the crucial issue is whether the
hyperbolic interpretation is more plau-
sible than the literal one. Even if Craig is
correct about Samuel’s rebuke, it does not
follow that a literal reading is more plau-
sible than a hyperbolic one. As argued, a
literal reading creates incoherencies in the
narrative; it puts the whole account of 1
Samuel 15 in contradiction with the rest
of the 1 Samuel narrative, particularly 1
Samuel 27–30. It also puts the account in
contradiction with the recounting of
Saul’s death in 2 Samuel 1 and the narra -
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tive of 1 Chronicles 4.
It is difficult to believe the author(s) of

the final form, who were meticulous in
avoiding even a minor incoherence in 1
Samuel 15:17–19, were oblivious to the
multiple obvious contradictions high-
lighted above. It is far more plausible to
suppose that the author was willing to
allow some minor inconsistencies in that
part of the narrative which was not sup-
posed to be taken as literally true than it
is to suppose that he intended to affirm a
highly contradictory literal reading. The
conclusion one should draw is that these
war narratives are highly hyperbolic
accounts of victory that functioned rheto-
rically rather than as a precise historical
record that was taken as literal truth.
Else where in these texts, the authors quite
candidly affirm they are not literally true
accounts.
The Midianites. Another apparent

“geno cide” text is Numbers 31, in which
the Israelites “waged war against Midian,
as the Lord had commanded Moses, and
killed every male” (v. 7). Later, Moses
com manded them to “kill all the male
children and kill every woman who has
had sexual relations with a man, but keep
alive for yourselves all the young females
who have not had sexual relations” (vv.
17–18). Are we to assume that apart from
the surviving female virgins, every last
Midianite was killed? A closer literary
look reveals something similar to the Ca -
naa nite and Amalekite passages discussed
above – and looks nothing like total
slaugh ter.
When we look beyond Numbers 31 to

the broader literary and canonical con -
text and take into account narratives pre-
sented elsewhere in this context, we see a
much different picture. While we read in
Numbers 31:7 that the Israelites “killed
every male,” we continue reading in the

broader canonical context that this did
not literally happen at all. In Judges 6 and
7, which is literarily connected to the
Hexateuch (the Pentateuch and Joshua),
the Midianites invaded Israel in numbers
said to be “like a great swarm of locusts.
They and their camels were without num-
ber” (Judg 6:5). These swarms of Midia -
nites caused Israel to flee to the “moun-
tains, caves, and strongholds” (Judg 6:2).
Just how decimated were the Midianites
in Numbers 31? Not very. Once more we
encounter a highly exaggerated warfare
account: whereas,  on  the  one  hand we
are told that no one remained alive, we
see ample evidence of survivors in robust
numbers on the other. “Annihilating” or
“utterly destroying” looks more like
merely “defeating” or “disabling.”45

Rhetorical Function and Ideology. A
final objection argues that people like
Wol terstorff who appeal to Lawson
Young er’s study misunderstand it. One
conclusion Younger draws from his study
is that the transmission code employed in
Joshua 9–11 reflects the same imperia -
listic ideology as other ancient Near Eas -
tern conquest accounts. This ideology
means that “victory must be described in
black and white terms since there is only
a ‘them’ vs. ‘us’ relationship.”46 The point
of such rhetoric, however, is to inspire
fear and obedience in those subjects who
hear it.47 If the reader just heard such rhe-
toric as exaggeration, then the rhetoric
would not have had the effect it was in -
tended to have.
This inference is mistaken, firstly, be -

cause it is false that hyperbolic rhetoric
must be taken literally in order to inspire
fear and obedience. Suppose a boxer be -
fore a boxing match states that he is
going to murder his opponent and make
his children orphans. This sort of rhetoric
is designed to inspire fear and intimidate.
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Does it follow that it is intended to be
taken literally? Similarly, school bullies
tell potential victims that if they “nark,”
the bullies will “kill them and smash their
heads in.” Do the victims have to believe
they will literally be killed and have their
heads actually smashed in order to get the
message? Secondly, Younger makes it
clear that the accounts in question were
hyperbolic. He states that the description
of victory in “black and white terms” is
an example of the “figurative aspect” of
such accounts and part of the “extensive
use of hyperbole.”48

The Implications of Wolterstorff ’s
Argument
Wolterstorff draws two conclusions from
his hagiographic / hyperbolic reading of
Joshua. First, Joshua’s “utter destruc-
tion” of the Canaanites is exactly what
“Moses the servant of the Lord had com-
manded”:

• “Joshua captured all these kings and
their cities and struck them down with
the sword. He completely destroyed
them, as Moses the Lord’s servant had
commanded” (Josh 11:12).

• “The Israelites plundered all the spoils
and cattle of these cities for themsel-
ves. But they struck down every per-
son with the sword until they had
annihilated them, leaving no one alive.
Just as the Lord had commanded His
servant Moses, Moses commanded
Josh ua. That is what Joshua did, lea-
ving nothing undone of all that the
Lord had commanded Moses” (Josh
11:14–15).

• “. . . so that they would . . . be com-
pletely destroyed without mercy, and
be annihilated, just as the Lord had
commanded Moses” (Josh 11:20).

Joshua’s comprehensive language echoes

Moses’ sweeping commands to “consu-
me” and “utterly destroy” the Canaa -
nites, to not “leave alive anything that
breathes.”49 Scripture clearly indicates that
Joshua fulfilled Moses’ charge to him. So
if Joshua did just as Moses commanded
and if Joshua’s described destruction was
really massive hyperbole common in
ancient Near Eastern warfare language
and familiar to Moses, then clearly Moses
himself did not intend a literal, compre-
hensive Canaanite destruction.50

Second, because the accounts are
highly hyperbolic, one cannot draw the
con clusion that the author uses them to
assert that the Israelites were literally com -
manded to exterminate every man, wo -
man, and child in Canaan.

So what was the writer asserting –
assuming he did not intend it as pure
fiction, which I very much doubt?
Not easy to tell. When a high-school
basketball player says his team
slaughtered the other team last night
he’s not asserting, literally now,
that they slaughtered the other
team. What is he asserting? Not
easy to tell. That they scored a deci-
sive victory? Maybe, but suppose
they barely eked out a win. Was he
lying? Maybe not. Maybe he was
speaking with a wink of the eye
hyperbole. High school kids do.51

In the same way, when one realizes that
Joshua is hagiographic and highly hyper-
bolic in its narration of what occurred,
the best one can conclude from the
accounts of “killing everyone that breath -
ed” is that

Israel scored a decisive victory and
once you recognize the presence of
hyperbole it is not even clear how
decisive the victories were. Joshua
did not conquer all the cities in the
land, nor did he slaughter all the
inhabitants in the cities that he did
conquer. The book of Joshua does
not say that he did.52
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Conclusion
When we bring together the threads of
the above discussion, several things are
evi dent. First, God does not, in the Bible,
command us to engage in acts that violate
P1. The Bible records a command to a
specific people for a specific time, not a
general command to all people. Second, it
portrays the Canaanites as guilty of serio-
us crimes and suggests that people who
turned from these crimes could be saved.
Third, the command is typically phrased,
not in terms of extermination, but in
terms of “driving out” the occupants.
Fourth, while some accounts talk of “put-
ting all inhabitants to death with the
sword” and “leaving alive nothing that
breathes,” the evidence suggests that
these are highly hyperbolic hagiographic
accounts and that those who authorized
the text were not asserting that this lan-
guage is literally true. Clearly, a biblical
theist can reject (4) of Bradley’s argument.
That is, she rightly rejects the conclusion
that God commands us to mercilessly kill
men, women, and children who have
committed no serious wrong.
Still, one might object that God does

command the Israelites to drive the
Canaa nites out with force, and that, even
granting the general wickedness of the
Canaanites and the presence of exten-
sive hyperbole, it seems implausible that
in such battles no innocent people were
killed – or that every single innocent per-
son escaped destruction. This brings us to
our next question: “Can the biblical theist
reject (3)?” Proposition (3) states: “It is
morally impermissible for anyone to
commit acts that violate principle P1”—
namely, that “it is morally wrong to deli-
berately and mercilessly slaughter men,
women, and children who are innocent of
any serious wrongdoing.”

Is It Always Wrong to Kill
Innocent People?
Bradley suggests a biblical theist cannot
reject (3). To do so 

would be to ally oneself with moral
monsters like Genghis Khan, Hitler,
Stalin, and Pol Pot. It would be to
abandon all pretense to a belief in
objective moral values. The denial
of (3), then, would be tantamount
to an embrace of moral nihilism.
And no theist who believes in the
Ten Commandments or the Sermon
on the Mount could assent to
that.53

Bradley claims that denying (3) has two
problematic implications. First, denying
(3) entails nihilism: it entails that no ac -
tion is morally wrong. Second, denying
(3) entails that the atrocities of Genghis
Khan, Hitler,  Stalin,  and  Pol Pot were  not
morally  wrong. Both stances are incom-
patible with the moral teachings of Scrip -
ture, and hence with what a biblical theist
is committed to affirm.

William Lane Craig’s Argument
William Lane Craig has provided a
straight forward way that a biblical theist
can deny P1 without embracing nihilism.
Bradley’s argument relies on the claim
that P1 is a “universal principle” in the
sense of “being exceptionless – of hol-
ding, that is, for all persons, places, and
times.” However, Craig argues that techni -
cally P1 is not an exceptionless principle.
Reflecting on God’s command to Abra -
ham to sacrifice Isaac, Craig argues that
in this highly unusual case, God, for the
sake of some greater good, exempted
Abraham from a moral principle that
other wise would be binding on him.54

Craig’s argument for this conclusion
consists of three premises.55

(i) “Our moral duties are constituted by
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the commands of a loving and just
God.”56 (Craig here proposes a divine
command theory of ethics, whose the-
sis is analogous to the way water is
constituted by H2O.)

(ii) A loving and just God, in normal cir -
cumstances, prohibits killing the inno-
cent.

(iii)In very unusual circumstances in the
past, God commanded people to kill
the innocent for the sake of some grea-
ter good.

These three claims entail that (3) is false.
Propositions (i) and (ii) entail that killing
the innocent is normally wrong. How -
ever, (i) and (iii) entail that it was not
wrong, in those highly unusual situations,
where a loving and just God had morally
sufficient reasons and valuable ends in mind
when commanding killing in these instan-
ces. Hence, strictly speaking, P1 does not
hold for all persons, places, and times.
Craig’s argument suggests a way bibli-

cal theists can reject (3) without commit-
ting to either of the problematic implica-
tions that Bradley points to. Craig’s posi-
tion does not entail that no action is mo -
rally wrong. Both (i) and (ii) entail that
with the exception of a few highly unusu-
al cases, killing of the innocent is wrong.
Nor does Craig’s position commit a bibli-
cal theist to endorsing the atrocities of
Genghis Khan, Hitler, Stalin, and Pol Pot.
This would follow only if the biblical the-
ist believes that Hitler, Stalin, and Geng -
his Khan were commanded by God to do
what they did. However, nothing about
Craig’s position commits a biblical theist
to this claim. Craig maintains that cases
where God commands this are highly
unusual past occurrences. He believes
they occurred only because there is com-
pelling Scriptural evidence they did.
There is no comparable evidence that

Hitler or Stalin received such a command,
and in the absence of such evidence, “we
should be highly skeptical of someone
who says, ‘God has commanded me to
kill so and so!’”57 In fact, a biblical Chris -
tian may have theological reasons for
thinking that such commands would not
occur outside of the extremely unusual
events recorded in salvation history.58

Therefore, adopting this view, one could
even accept that killing the innocent is,
for practical purposes, absolutely wrong.
The success of Craig’s position

depends on whether a biblical theist can
rationally accept (i), (ii), and (iii). The claim
that a biblical Christian can accept (ii)
seems uncontroversial. The biblical theist
already accepts that a loving and just God
exists, and it is obvious that such a God
would, in normal circumstances, prohibit
killing the innocent. The question, then, is
whether a biblical theist can accept (i) and
(iii).

Standard Objections to Divine
Command Ethics
Craig’s argument relies  on a divine  com-
mand theory of  ethics. Many, however,
con tend that such theories are indefen-
sible for a variety of reasons. Here we will
focus on one. Divine command theories
are said to suffer a debilitating problem:
they make morality arbitrary; anything at
all could be deemed “right” as long as
God commanded it – even raping or tor-
turing other people for fun. This objec-
tion assumes that it is possible that God
could command atrocious, intrinsically
evil acts. However, this assumption goes
beyond being dubious to being obviously
false. We need to remember that we are
not talking about right or wrong as being
based on the commands of just anyone.
We are talking about God, who is defined
by Bradley as “omnipotent, omniscient,
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and morally perfect.”59 A necessarily
good being is incapable of issuing such
commands.
So, as the terms are defined, the claim

that it is possible for God to command
people to torture others for fun is true
only if it is possible for a morally perfect
person to command such an atrocious
thing. But this is analytically impossible!
The very reason critics cite examples such
as torturing people for fun is because
these actions are paradigms of conduct
that no morally good person could ever
entertain or endorse.
One rejoinder to this response is that if

some action is wrong because God prohi-
bits it, then God cannot be said to be good
in any meaningful sense. The claim “God
is good” turns into no more than the
claim that God obeys his own commands.
If this is so, can God be said to have any
duties at all?
The suggestion that if God has no

duties, then he cannot be said to be good
in any meaningful sense, has a grain of
truth to it. If we are going to understand
God’s goodness in terms of God having
duties that he consistently fulfils, then a
divine command theory cannot account
for God’s goodness. However, why must
the phrase “God is good” be understood
in terms of God having duties?
Critics commonly misconstrue divine

command theory because they confuse
“morality” and “goodness,”60 and many
theologians and philosophers have sug-
gested an alternative, namely, that God’s
goodness should be understood in terms
of God having certain character traits. To
claim God is good is to claim that he is
truthful, benevolent, loving, gracious,
mer ciful. He is opposed to certain actions
such as murder, rape, torturing people for
fun, and so on. Now, even if God does
not have duties, it does not follow that he

cannot have character traits such as these.
It is true that God is not under any obli-
gation to love others or to tell the truth or
what have you, but that does not mean he
cannot love others or tell the truth. While
God does not have to have a duty to do
something in order to do it, God’s intrin-
sic goodness of character means that he
does act in these ways despite not being
obligated or required to do so.61

So the most common criticism of a
divine command theory fails. We contend
that the other objections raised in the lite-
rature fare no better.62

Robert Adams’s Objection: 
Can One Coherently Claim
That God Commands a
Violation of P1?
The real question about Craig’s argument
involves his premise (iii). To escape the
objection that a divine command theory
makes morality arbitrary, the divine com-
mand theorist must appeal to the fact that
God is good: he possesses certain virtues
such as being loving, just, truthful, bene-
volent, gracious, merciful, and so on. God’s
possession of these traits means that it is
not possible for him to command just
anything, such as the torture of children.
Robert Adams has argued this means
there are limits to the commands one can
coherently attribute to God.63 We have
some grasp of what goodness is and what
kinds of things a good person does not
command. It follows that God cannot
coherently be called good if what he com-
mands is contrary to “our existing moral
beliefs.”64 To do so would be “playing
word games which are intellectually dis-
honest”65 and would deprive “the word
‘holy’ of its ordinary meaning and make
it a synonym for ‘evil.’”66 But one of our
existing moral beliefs is P1, so we cannot
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coherently attribute this command to a
loving and just God.
This argument is too quick. Critics of

Adams have pointed out that his conclu-
sion is more qualified than it appears.
While he states that “our existing moral
beliefs” are a constraint on our beliefs
about God’s commands, he goes on to
state that God cannot issue “a set of com-
mands that is too much at variance with
the ethical outlook we bring to our ethi-
cal thinking.”67 The phrase “too much”
suggests that one can accept a set of com-
mands that is somewhat at odds with the
outlook we bring to our ethical thinking.
Two points Adams makes elsewhere

sug gest that this qualification is necessary.
First, while we do have some grasp of
what is good and some grasp of what is
right and wrong, it is evident that our
moral judgements are fallible.68 While
God does not command wrongdoing, it is
likely that a perfectly good omniscient
being would command something contrary
to what we think is wrong. To say other -
wise dogmatically assumes we are such
good judges of morality that God could
never disagree with us.
Second, our moral concepts are subject

to revision. We change our opinions
about the goodness and rightness of cer-
tain things without “playing word games
which are intellectually dishonest” or de -
priving “the word ‘holy’ of its ordinary
meaning and making it a synonym for
‘evil.’” If this were not the case, one could
never honestly or rationally change one’s
mind on an ethical issue. Adams notes
this when he writes that he accepts “the
possibility of a conversion in which one’s
whole ethical outlook is revolutionized,
and reorganized around a new center,”69

but argues that “we can hardly hold open
the possibility of anything too closely
approaching a revolution in which, so to

speak, good and evil would trade places.”70

These points, however, limit Adams’
conclusion. What his argument, in fact,
shows is not that “our existing moral
beliefs must serve as a constraint on our
beliefs about what God commands,” but
rather that certain types of our existing
beliefs do this. Namely, those ethical be -
liefs which are so central to our concept
of goodness that rejecting them would be
“approaching a revolution in which, so to
speak, good and evil would trade pla-
ces.”71 Baggett and Walls refer to these as
“convictions of the deepest ingression
that they are truly non-negotiable, and
unable to be relinquished – not just psycho -
logically, but rationally, at least without
perverting morality  itself.”72 They refer
to such convictions as non-negotiable
moral beliefs.
Rissler gives two examples of cases

where a purported divine command vio-
lates a non-negotiable belief.73 The first is
where God issues a command to reverse
one’s conception of right and wrong or
issues a set of commands that negates a
large number of moral imperatives that
one currently accepts. Second, he suggests
that a command might contradict a moral
belief “sufficiently integral to one’s con-
ception of morality” that abandoning that
belief  would force such a radical revision
as to destroy one’s concept of goodness
altogether. Imagine a command to kill
eve ry one around you purely for enterta-
inment, or a command that said harming,
hurting, and inflicting suffering on people
for no reason at all is permissible. Or con-
sider a command to hate God and de spise
all other human beings. Similarly, one
cannot accept a system of divine com -
mands where every duty we believe in is
declared false. Nor can we accept a system
which suggests that the vast majority of
our moral beliefs are mistaken. This
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would come too close to the problematic
revolution of which Adams speaks.
The key question, then, is not whether

P1 is one of our existing moral beliefs,
but whether it is a non-negotiable belief.
On closer investigation, it becomes appa-
rent that P1 is not a non-negotiable belief.
Many ethicists contend that while the
claim “It is wrong to kill innocent peop-
le” is correct as a general rule, it can be
overrid- den in rare circumstances of
“supreme emergency”74  – for example,
when the alternative to killing non-com-
batants in war is to tolerate significantly
greater evils, and the consequences of re -
fraining from killing are significantly bad.
Whatever one thinks of this position, it
cannot be dismissed as conceptually inco-
herent. If a proponent of an absolutist po -
si tion on killing non-combatants exami-
ned the arguments and concluded that, in
rare circumstances of supreme emergen -
cy, killing non-combatants was not
wrong, then it is implausible to suggest
that their concept of goodness was so
radically at odds with prior beliefs that
“good and evil would trade places,” or
that their po sition consisted of mere word
games. This position may be false, but it
is not obviously incoherent. Hence, taken
as a universal, P1 is not a non-negotiable
principle.
Of course it is plausible that P1 is a

non-negotiable belief when it is not taken
as universal. The claim that in normal
circumstances it is wrong to kill the inno-
cent is central to our understanding of
morality. Craig’s position accepts P1 as a
generally valid principle like this. He sta-
tes that only in highly extraordinary, unu-
sual cases in the past has God comman-
ded such killing.

Kant’s Objection: Can One Rationally
Believe God Commands a Violation 
of P1?
Even if one can coherently believe that
God commanded a violation of P1, ques-
tions can be raised as to whether it is ever
rational to believe this. The classic state-
ment of this objection comes from
Immanuel Kant:

Abraham should have replied to
this supposedly divine voice: “That
I ought not kill my good son is quite
certain. But that you, this appari-
tion, are God – of that I am not cer-
tain, and never can be, not even is
[read: if] this voice rings down to
me from (visible) heaven.”75

Kant’s argument presupposes an episte-
mic principle: whenever two conflicting
claims differ in epistemic status, the claim
with the lower status is to be rejected.76

He contends that moral claims such as “it
is wrong to kill innocent people” are cer-
tain. However, claims that God com-
mands or forbids a certain action are not
certain and never can be. Hence, even if it
is coherent to claim that God has com-
manded P1, one can never rationally
accept such a claim is true.
Philip Quinn notes two problems with

Kant’s argument. First, “Kant  has  an  ex -
tremely  optimistic  view  of  our  ability to
attain epistemic certainty about prin ciples
of moral wrongness.”77 He thinks we can
be certain of moral claims across the
board. This, however, is dubious. There
are some moral claims of which we are
very confident. We are certain, for ex -
ample, that it is wrong to inflict as much
pain as we can on another merely for our
own entertainment. We are quite certain
that killing, assault, theft, and lying are
prima facie wrong; they can only be justi-
fied if some overriding moral reason
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applies. However, many moral claims are
far from certain at all. Similarly, consider
moral debates about capital punishment
or euthanasia or affirmative action. While
there are defensible and justified answers
to these questions, we doubt that we can
claim certainty about answers to these
questions.
Second, Kant claims that we can never

be certain that God has commanded a
par ticular action. Even if this is true, Quinn
notes, “It would thus seem to be well
with  in God’s power to communicate to
us a sign that confers on the claim that
God commands [an action] a fairly high
epistemic status.”78 So there appears no
reason for thinking that moral claims
about the wrongness of specific actions
must always have a higher epistemic sta-
tus than claims about God’s commands.
In fact, the claim that moral claims

have a higher epistemic status than theo-
logical claims is very dubious. Christo -
pher Eberle has masterfully argued that
many skeptical worries raised about
belief in God’s commands apply with
equal force to moral beliefs.79 Eberle no -
tes problems such as the lack of public
intelligibility, public accessibility, replic-
ability, fallibilism, external criticism,
independent confirmability, and proof of
re lia bility,  levelled  against  theological
beliefs all apply to moral beliefs.80 It’s not
true, then, that moral beliefs  always
have  a  higher  epistemic  status  than
beliefs  about God’s commands.
At this point the objector could offer

this rejoinder: “True, not all moral claims
have a high epistemic status, but surely
the claim that it is morally wrong to deli-
berately kill the innocent is one that
does.” However, this response fails to
note a distinction: the claim that in nor-
mal circumstances it is wrong to kill inno-
cent people strikes us as almost fairly cer-

tain. However, the claim that it’s never
under any circumstances permissible to
do so, is, in contemporary ethical theory,
extremely  controversial.81 That  there  are
rare  exceptions to rules against killing
when there is some greater good involved
is widely  accepted  in contemporary  ethics:
threshold deontology, act-utilitarianism,
rule-utilitarianism, situation ethics, and
Rossian deontology all accept this conclu-
sion. It is, at best, controversial that a
prin ciple rejected by almost all of the
major ethical theories on offer today is
more plausible than belief that God on
rare occasions commanded violations of
P1. Surely, some argument is needed
before the biblical theist is required to
accept this controversial claim.
So, the standard arguments against

Craig’s premise (iii) fail. There does not
seem any compelling reason why a bibli-
cal theist cannot claim that God has on
rare occasions, for the sake of a greater
good, exempted people from the prohibi-
tion to kill by commanding them to do
so.

Conclusion
Our discussion has led to two conclu-
sions. First, those who accept biblical au -
thority are not committed to the claim
that God commanded the extermination
of every single man, woman, and child in
Canaan. The biblical narrative is far more
nuanced. Rather, the picture is predomi-
nately one of God commanding the Israe -
lites to drive out people who were occu-
pying land they (the Israelites) had title
to – a people who had been engaging in
criminal activity for centuries. Further -
mo re, there is evidence within the text
itself that exceptions could readily be
made, and Canaanites who rejected these
evil practices were spared. Moreover,
many of the accounts are highly hyperbo-
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