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1 Tolkning af de opbyggelige taler
Indledning
I  denne  fremstilling  er  de  opbyggelige  taler  af  Søren  Kierkegaard  valgt  som

arbejdsgrundlag.  De  er  alle  udgivet  med  forfatterangivelsen,  ”Af  S.  Kierkegaard”,

undtagen talerne fra skriftet, Indøvelse i Christendom, hvor angivelsen lyder  ”Af Anti-

Climacus” med tilføjelsen:  ”Udgivet af S. Kierkegaard”. Generelt skønnes  Indøvelse i

Christendom i øvrigt at være meget relevant ved et arbejde med de opbyggelige taler og

med hensyn til emnet for denne fremstilling. Skriftet består af tre afsnit, hvor det sidste

har form af syv taler, som kaldes ”Christelige Udviklinger”, og det første har form af en

indledende  tale  med  efterfølgende  grundig  udlægning  af  skriftstedet  fra  Matt  11,28

”Kommer hid alle I, som arbeide og ere besværede, jeg vil giver Eder Hvile”. En af de

syv ”Christelige udviklinger” har Søren Kierkegaard selv holdt i kirken ved en såkaldt

fredagsaltergang. I forbindelse med diskussionen om, hvorvidt man uden videre kan skille

mellem  det  opbyggelige  og  det  pseudonyme  forfatterskab,  fremhæver  Eberhard

Harbsmeier ( i sin artikel ”Das Erbauliche, als Kunst des Gesprächs....”) netop talerne i

Indøvelse i Christendom, som et eksempel, hvor pseudonymet og Søren Kierkegaard må

siges  at  være  den samme:  ”das gilt  so  wichtigen Reden wie  den im letzten Teil  der

”Einübung in Christentum” enthaltenen, wo Anti-Climacus eine Rede veröffentlicht, die

Magister Kierkegaard am 1. September 1848 gehalten hat”(296). Her er det unægteligt

svært at skelne mellem Anti-Climacus og Søren Kierkegaard.

Anders Kingo opregner ( i bogen,  Den opbyggelige Tale)  i alt 100 opbyggelige

taler hos Kierkegaard (59). Her tælles de syv ”Christelige Udviklinger” i Indøvelse med,

og  de  opfattes  altså  af  Kingo  som  værende  helt  i  samme  kategori  som  de  andre

opbyggelige taler (62). 

Mange har beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvilken kategori de opbyggelige



taler i Søren Kierkegaards forfatterskab tilhører. Harbsmeier nævner i den omtalte artikel

tre måder at kategorisere det opbyggelige på (295-300). Talerne kan for det første ses som

en litterær kategori i modsætning til de pseudonyme værker. Denne skillelinje giver, som

ovenfor  antydet,  problemer,  blandt  andet  fordi,  der  mange steder  hos  pseudonymerne

forekommer  taler,  som til  forveksling ligner  taler  af  forfatteren,  S.  Kierkegaard.  Den

anden typebestemmelses-måde, Harbsmeier nævner, er en stadieteoretisk kategorisering

af talerne, hvor der regnes med en tydelig udvikling, både hos forfatteren selv og i hans

værker,  fra  de  mere  filosofisk  prægede  taler  i  det  tidlige  forfatterskab  til  de  direkte

kristelige taler i de sidste værker. For det tredje, ifølge Harbsmeier, kan talerne ses som

tilhørende  en  teologisk  kategori,  som  på  den  ene  side  afgrænser  sig  til  ren  ikke-

opbyggelig filosofisk tale, og som på den anden side afgrænser sig til ”ægte” kristelige

prædikener.  Den  sidste  afgrænsning  frem-hæver  Kierkegaard  i  øvrigt  ofte  selv  ved

udtrykkeligt at gøre opmærksom på, at talerne ikke er prædikener, da forfatteren jo ikke

er ordineret som præst. 

Nogle  fortolkere  har,  som  nævnt,  læst  Kierkegaards  opbyggelige  taler  i

stadieteoriens lys, idet de har ment at kunne se en klar udvikling fra de tidlige til de sene

taler. Her har de haft en del støtte i en udtalelse fra pseudonymet, Climacus (i Afsluttende

uvidenskabeligt Efterskrift,  SV, 3. udg, bd 9), som kommenterer magister Kierkegaards

taler,  blandt  andet  med  en  bemærkning  om,  at  ”hvad,  der  er  afgjørende  for  det

Christelig-Religieuse,  findes ikke i  de opbyggelige taler”(227).  Anders Kingo vil  dog

langt fra ukritisk acceptere Climacus' udtalelse som dækkende for magister Kierkegaards

opbyggelige taler.  Kingo opfatter  alle 100 taler som hørende til  samme kategori. Han

tildeler dem deres egen kategori, ”den opbyggelige tales kategori”, og mener at kunne

påvise  det  paradoksreligiøse  i  alle  talerne,  fordi  de  alle  har  paradokset  som

”orienteringspunkt”:  ”Orienteringspunktet  er  den  kåbenbaring,  guden   i  tiden,

syndsforladelsen, nyskabelsen” (Den opbyggelige Tale, 20). Kingo sætter de opbyggelige

taler på hæderspladsen. Det paradoksreligiøse er orienteringspunkt for de opbyggelige

taler, og tilsvarende udgør de opbyggelige taler orienteringspunktet for alle de øvrige

skrifter. ”Den opbyggelige tale er konstanten i forfatterskabet”, siger han (138).

Søren  Kjær  Bruun  ser  derimod  en  udvikling  i  talerne.  Han  påpeger  i  sin

prisopgave fra 1995,  Det opbyggelige i  Kierkegaards forfatterskab,  at de tidlige taler,



som for eksempel dem i Atten opbyggelige Taler, ikke omtaler Kristus direkte som frelser

og forsoner, og at de generelt mangler noget i at være specifikt kristelige (81, 91). Han

mener dog ikke, at paradokset er helt fraværende i Atten opbyggelige Taler, men at der er

en balance mellem det paradoksreligiøse og det, der først og fremmest skal opbygge til

gudsforholdet.  Talerne  skal  ifølge Bruun  få  tilhøreren  væk  fra  at  ville  forstå  Kristus

ligefremt.  Deres  primære  opgave  er  på  en  mere  indirekte  måde  at  opbygge  til

gudsforholdet,  nemlig  ved  at  vække  mennesker  til  først  at  se  på  sig  selv,  på  det

subjektive. De tidlige opbyggelige taler skal gøre opmærksom på ”det negative”, hvilket

blandt andet sker ved at problematisere det enkelte menneskes eksistens (91). Bruun tager

både afstand fra en ren stadieteoretisk betragtning, der slet ikke kan se den åbenbarede

Kristus i de tidlige taler, og fra Kingos opfattelse, at alle talerne fra først til sidst er ”rent

kristelige”.

For  ca  50  år  siden  beskæftigede  den  svenske  Kierkegaardfortolker,  Valter

Lindström, sig også med spørgsmålet om udviklingen i talerne (Efterföljelsens Teologi

hos Søren Kierkegaard). I de sene taler er der meget kraftigere formaninger til at leve i

efterfølgelse  end  i  de  tidlige.  Det  kunne se  ud,  som om Kristus  som  forbillede  helt

dominerer på bekostning af Kristus som forsoner, skriver Lindström. Men han mener dog,

at  Kierkegaard hele  tiden på  en  god måde  har  afvejet  forholdet  mellem Kristus  som

forbillede  og  Kristus  som  forsoner  (47).  Et  af  de  steder,  hvor  Kierkegaard  ifølge

Lindström lægger stor vægt på Kristus som den nådige forsoner, selv om det er i en af de

senere taler, er i ”Taler ved Altergangen om Fredagen”: ”och det gäller för den kristne,

att Kristus är och alltmera blir hans liv, så att han inte mera lever sig själv, icke mera

lever själv utan att Kristus lever i honom”(48). (Lindström citerer fra Christelige Taler,

248).  To af disse taler blev brugt i praksis, det vil sige de blev holdt af Kierkegaard i

kirken før altergangen om fredagen. Lindström beskriver disse taler, som nogen, der søger

at  efterlade  et  stærkt  indtryk på  tilhørerne.  De skal  ved alteret  fornemme,  at  de som

syndere er mindre end intet, og at de selv var med som medskyldige i Jesu lidelser. De

skal længes efter forløseren og lære, at de behøver en frelser. Noget lignende siger Anders

Kingo i  en beskrivelse  aftalernes opbygning og deres  virkning på tilhører-ne/læserne:

”Talerne er.....  altid meget stramt komponerede, konsekvente i tankeføring og metode.

Som talen borer sig fast i et enkelt tema, borer dette tema sig fast i læserens bevidsthed”



(Den opbyggelige tale, 62).

På den baggrund er det svært at give Niels Jørgen Cappelørn ret, når han siger, at

sætningen  ”en  Christens  liv  er  hver  dag  en  gudstjeneste” er  et  TYPISK udtryk  for

indholdet  i  talerne  ved  altergangen  om  fredagen.  Cappelørn  siger  dette  i  sin  artikel

”Kommer til mig! Med Kierkegaard til alters i vor Frue kirke”, og han citerer sætningen

fra en af de to taler, der, som ovenfor nævnt, er med i bogen Christelige Taler (Den sidste

af de tre, som Kierkegaard holdt i kirken, er den ligeledes nævnte tale fra sidste afsnit i

Indøvelse i Christendom). Men hvis dette citat skulle være dækkende, så kunne man få

det indtryk, at Kierkegaard ikke ville noget særligt med sine tilhørere ud over beroligende

at  bekræfte dem i,  at  deres hverdag i  sig selv var gudstjeneste nok, og at  de så ikke

behøvede at tænke på Gud før næste gang, de kom i kirke. Når Kierkegaard siger, at hver

dag er en gudstjeneste, er det ikke noget, den er ved det at være hverdag, men kun derved,

at den enkelte efter altergangen ikke forlader alteret, eller rettere at alteret følger med

hjem  i  hverdagen.  Offerstedet  er  kun  der,  hvor  Kristus  selv  er.  Derfor  er  også

gudstjenesten kun til stede i den hverdag, hvor Kristus er. Tonen i den tale, Cappelørn

citerer fra,  er  faktisk slet  ikke mild og hverdagsromantisk.  Bibelteksten er  ”Mine får

hører  min røst,  og jeg kender dem,  og de følger  mig”Dette  udlægges  af  Kierkegaard

sådan, at Kristi får er kendt af Ham, og dermed at ikke alle nødvendigvis er kendt af ham.

Nogle vil endda tro, at de kender hyrden, men det hjælper ikke, hvis de ikke er kendt af

Ham. 

Der  er  nu  omtalt  nogle  synspunkter  og  synsvinkler  vedrørende  Kierkegaards

opbyggelige taler: Om talerne skal læses som udtryk for en stadiebaseret udvikling hen

imod det specifikt kristelige, om de alle indeholder paradokskristendom eller ej, om de

skal  pege direkte  på Kristus  og forsoningen eller  de skal  på en mere  indirekte  måde

opbygge til gudsforholdet. Emnet for denne fremstilling behøver imidlertid ikke at være

afhængig af svarene på disse spørgsmål. Det afgørende er om en given tale siger noget

om det  at  vende  om.  Hvis  der  tydeligt  udtrykkes  noget  om at  foretage et  valg,  som

betyder, at noget ændres, en afgørelse, som skaber et ”før og efter”, og dette valg drejer

sig om forholdet til Kristus, så er det ikke vigtigt, om talen tilhører en bestemt kategori

eller om den kaldes tale eller prædiken. 



ATTEN OPBYGGELIGE TALER 

(Søren Kierkegaard, Atten opbyggelige Taler)

VEDRØRENDE FORTOLKNINGEN AF KIERKE-GAARD.

Det følgende er en udlægning af Søren Kierkegaards tekster. Der er ikke foretaget konklusioner

eller vurderinger, men stoffet er udvalgt ud fra det kriterium, at det siger noget om emnet for

denne  fremstilling.  Talernes  indhold  er  forsøgt  gengivet,  så  deres  mening  udtrykkes  loyalt

overfor  Kierkegaard.  Tolkningen baserer  sig  i  nogle tilfælde på helhedsindtrykket  af  en tale,

derfor  er  det  ikke  altid  muligt  eller  meningsfuldt  at  angive  et  bestemt  sidetal  i  talen,  hvor

Kierkegaard siger det.



1/18 Troens forventning (15-34)
Tekst: Gal 323-29

Overskriften  for talen er ”Troens Forventning”,  men inden dette  emne behandles,  har

Kierkegaard  placeret  et  langt  afsnit  om  det  at  have  troen  eller  at  blive  troende.

Epistelteksten  fra  Galaterbrevet  handler  om  troens  komme  til  mennesker,  om

retfærdiggørelse af tro og om, at alle kan være ét i Kristus og høre ham til, uanset om man

er jøde, græker, træl, fri, mand eller kvinde. Nogle af temaerne går tydeligt igen i talen,

men der er ingen direkte henvisninger til bibelteksten. 

Kierkegaard  spørger,  om  troen,  bortset  fra,  at  den  ligger  allerhøjst  på

værdiskalaen, i øvrigt er som alle andre ”goder”. Er troen bare den højeste ud af mange

højt ophøjede egenskaber? Nej troen er ikke som andre store ting. Andre af livets store

mål og opgaver kan kun opnås af mennesker med store evner eller stor magt, rigdom mm.

Mange vil derfor også helst opfatte troen som noget næsten uopnåeligt og meget ophøjet

og smukt  og kun muligtat få fat i  efter store og farefulde anstrengelser, for det virker

urimeligt på mennesker, at den er lige opnåelig for alle. Men sådan er det netop med

troen. Den er ikke utilgængelig for nogen. Troen skal ikke ønskes, sådan som man går og

ønsker sig det aller bedste og højeste i livet. Troen er noget man skal have, og har man



den ikke, er det en synd. Det er en pligt at tro, og det er ens egen skyld, hvis man ikke gør

det. Men ethvert menneske, hvor ubetydeligt og småt det end er på alle måder, kan og tør

sige med sandhed:”jeg gik til Gud, han blev min Læremester, og dette er min Salighed,

min Glæde, min Stolthed”(20).  Dette  kan enhver,  der ejer  troen,  sige. Ingen kan give

troen til en anden, og det nytter ikke at ønske nok så inderligt at give eller lære en anden

troen. Det hjælper ikke. Kun ved selv at ville kan et menneske gribe troen. Noget af det

højeste og det vidunderligste ved troen er, at den ikke kan gives af andre og, at enhver har

den, hvis han vil have den. 

I talens afslutning fremfører Kierkegaard en tænkt indvending mod talen, nemlig,

at den ikke fører til, at læseren ”kommer videre”. Hertil svarer Kierkegaard blandt andet:

”Skulde det være saa daarligt og intetsigende, at et Menneske ret blev sig bevidst, om

han havde Troen eller ikke?” (32). At blive sig bevidst om dette er den første betingelse

for at komme til at tro, men det betyder ikke, at troen er en let sag. Det er den slet ikke,

den kan kun haves ved stadig at erhverves og kun erhverves ved bestandig at frembringes.

Den samme sag udtrykkes i forbindelse med talens hovedbudskab om at troen forventer

sejr: ”hver Gang jeg da griber min Sjæl i ikke at forvente Seier, da veed jeg, at jeg ikke

troer...”(33)

2/18 Al god og al fuldkommen gave er ovenfra (35-49)

Tekst: Jak 1 17-22.

Seks gange i løbet af talen lader Kierkegaard følgende sætning fra Jakobsbrevet lyde: ”Al

god Gave og al fuldkommen Gave er ovenfra og kommer ned fra Lysenes Fader, hos

hvilken er  ikke  Forandring eller  Skygge af  Omskiftelse”.  Ordene  høres  af  forskellige

modtagergrupper.  De sorgløse og ubekymrede reagerer på én måde,  de bekymrede og

sorgfulde på en anden måde og de forhærdede og vrede på en tredje måde. Fælles for dem

er, at ordene ikke forstås og modtages, så det får væsentlig betydning for dem.

De sorgløses liv går let og planmæssigt, og de er glade og tilfredse. De forbinder

ikke det daglige liv og de gode gaver med andet, end det, der umiddelbart ses og opleves i

naturen og blandt mennesker. Når de hører ordene om, at de gode og fuldkomne gaver

kommer ovenfra, så finder de ikke noget interessant ved det og bliver snart færdige med

den sag. De bekymrede derimod har stor interesse i ordene og finder trøst ved dem, men



bliver gang på gang igen rådvilde og skuffede. Ordene kan ikke hjælpe dem i livet, selv

om de er nok så trøsterige at lytte til. Det er som at eje et meget smukt og værdifuldt

smykke, som man er meget glad for, men til hverdag er det gemt væk i skuffen, og man

har ikke det mindste gavn af det, og den fest, hvor smykket virkelig skulle bruges og

glæde ejeren, -ja den er endnu ikke kommet. Den tredje gruppe erkender, at livet er en

mørk tale, men ønsker i bitterhed ikke at søge nogen forklaring eller trøst. Livet er, som

det  er,  sådan er  det bare.  Selvom de på overfladen måske er rolige og venlige,  så  er

fortvivlelsens kulde ved at isne deres ånd, og dens død ruger over deres hjerte (40)

Kierkegaard skriver  sådan,  at  læseren drages med ind og identificeres  med de

mennesker, der beskrives. Det er ”mig”, læseren, der er den bekymrede sjæl, der gemmer

et ønske om et vidnesbyrd eller et tegn fra Gud, og det er mig som læser, der er den

forhærdede og trodsige, der reagerer med vrede. Kierkegaard taler direkte til sin tilhører,

også når han beskriver den gode modtagelse af Guds ord: ”... da havde maaske Dit Sind,

skjult  og ubemærket, udviklet i  sig den Sagtmodighed, der annammer Ordet,  som var

indplantet i Dig, og som formaaede at gjøre Din Sjæl salig, at al god og al fuldkommen

Gave kommer ned herovenfra.”(39)

Der  sker  en  ÆNDRING,  når  mennesket  tilstår  noget,  indser  noget  og  erkender

noget. Det vil sige, når ordene fra Gud modtages med en ny indstilling, først og fremmest

selverkendelse  og  ydmyghed.  Mennesket  skal  først  arbejde  sig  træti  sine  egne

forestillinger og ønsker om, hvordan Gud burde handle. Så kan det forstå og indse, at Gud

hele tiden  har  villet  det  bedste  for  mennesket,  og at  dette  ikke nødvendigvis  var  det

samme, som det selv havde regnet for bedst.  Den vigtigste ændring er, at Gud skaber

troen, at han skænker troen til mennesker i stedet for at give dem et liv i sikkerhed og

ubekymrethed. Guds forbarmende nåde vil i menneskets ufrugtbare sind fremelske den

sagtmodighed, der modtager Ordet. Nu kan mennesket bekende, at det kun var godt, ja

meget godt, at Gud ikke havde føjet det, da det så inderligt fremsagde sine ønsker og

bønner.

4/18 Kjerlighed skal skjule Synders Mangfoldighed (69-77)

Tekst: 1. Pet 4 7-12

Mennesker  opfatter  og  ser  på  sig  selv  på  forskellige  måder.  I  talen  beskrives  nogle



selvopfattelser:  ungdommens  lette  sind,  mandens  selvprøvelse  og  menneskets  egen

retfærdighed. Den, der lever med ungdommens glade sind, føler sig ikke besværet eller

bøjet af nogen bevidsthed om en mangfoldighed af synder. En anden er mere forstandig

og tager afstand fra det lette og ubekymrede og forsøger at tage ansvar for sit liv. Han

prøver med iver på at aflægge sine fejl og kan med tilfredshed og stolthed sammenligne

sine resultater med andre menneskers. En tredje ser mere nuanceret på sagen. Han ved, at

det  drejer  sig  om  en  højere  retfærdighed.  Man  må  kunne  give  mennesker,  hvad

menneskers er og Gud, hvad Guds er. Det kæmper han for, og mener selv at have kæmpet

kampen og vundet den, så han nu er retfærdig. 

I  alle  tre  tilfælde  er  det  Guds  kærlighed,  der  afslører  og  ændrer  alt  i  deres

selvopfattelse.  Den  ubekymrede  ser  nu  på  sin  ”lette”  fortid  med  ubehag,  stoltheden

forsvinder hos den forstandige og den retfærdige får øje på sin egen totale syndighed. I

stedet  for  ligegyldighed  og  og  selvtilfredshed  opstår  ydmyghed.  Kærligheden  skjuler

synder, men først afslører den alt. Den er ikke en bevidstløs glemmen af synd, men en

magt, der rusker op i mennesket med smerte til følge, for det opdager sin synd og, at det

er en mangfoldighed af synder. Så tilbydes den trøst, som apostlens ord giver, men ordene

gør ingen gavn, hos en, der ikke har brug for dem. På den, som ikke kan se sin egen synds

problem, eller som ikke vil lade sig trøste, passer ordene om at skjule synd ikke. I talen

nævnes den kvinde, der opsøgte Jesus, da han var gæst hos en farisæer (Luk 7). Hun bar

på syndernes mangfoldighed, men menneskene så ikke, at hun også bar på noget andet,

nemlig på kærligheden.  ”Hun har elsket meget”, siger Jesus. Hvad mennesker ikke så,

det så Jesus, det vil sige, det så  Kærligheden.  Det afgørende, hun gjorde, var at opsøge

Jesus,  selvom hun derved måtte  lide  under  menneskers  dom og sin  egen anklage og

græmmelse.  Men hun fandt  hvile og tilgivelse hos den kærlighed, der skjuler synders

mangfoldighed. 

5/18 Bekræftelsen i det indvortes Menneske(78-96)

Tekst: Ef 3 13-21

For et menneske er det sådan, at  det indvortes menneske kan vise sig i eller gennem en

”bekymring”. Kierkegaard formulerer det: ”det indvortes menneske forkynder sig i denne

bekymring”  (83).  Talen  beskriver,  hvordan  bekymringen  hos  mennesket  i  forskellige



situationer  kan  ”vågne  i  dets  sjæl”.  Bekymringen  er  søgende,  den  spørger  efter  en

forklaring,  et  vidnesbyrd  eller  bare  et  svar.  Forklaringen,  som  behøves,  er  ikke  en

almindelig  viden,  det  er  et  vidnesbyrd,  hvis  egenart  man  først  får  kendskab  til,  når

bekymringen vågner i personens indre. Bekymringen bliver stadig mere urolig og stadig

værre hos et menneske, hvis ikke der kommer et vidnesbyrd eller en forklaring, som kan

sætte mennesket ind i den rette sammenhæng med dets eget liv og med Gud som dets

skaber og herre.

Når og hvis bekymringen opstår i det indre menneske, sker der imidlertid noget.

Gud giver forklaringen og denne forklaring eller dette vidnesbyrd er, hvad Kierkegaard i

denne tale kalder for ”bekræftelsen i det indvortes menneske”

Også i denne tale tages der udgangspunkt i forskellige menneskers livssituationer.

Både  modgang  og  medgang  kan  være  anledning  til,  at  Gud  giver  mennesket  en

bekræftelse i det indre menneske. Her vil vi kun medtage eksempler på situationer med

medgang.

Den lykkelige og rige, som ikke mangler noget, er måske bare glad og tilfreds med

det hele. Men hvem skyldes alt det gode, hvem skal den lykkelige henvende sig til for at

takke?  Sådanne spørgsmål  rejser sig,  og der findes ikke umiddelbart  noget svar.  Den

omtalte bekymring vil opstå, hvis der da overhovedet er et indre menneske, det vil sige,

bekymringen vil vise sig hos den, i hvis sjæl det indre menneske begynder at røre på sig.

Sådan et menneske bliver mindre og mindre glad for sin lykke og medgang. Det indre

menneske vil gennem bekymringen gøre sig mere og mere gældende og til sidst vil sjælen

vinde bekræftelsen i det indre menneske. Vi ser altså, at medgangen langt fra blev den

egentlige årsag til den indre bekræftelse, men den blev anledningen til den. I forbindelse

med den lykkelige og lette tilværelse opstod uroen og bekymringen i det indre.

På lignende måde er situationen for den kloge og magtfulde, som er udstyret med

masser af mod og vilje og kraft. I det indre menneske rejser tvivlen og usikkerheden sig

også her. Hvad skal de store evner og kræfter bruges til og hvorfor? Også her vil det indre

menneske vise sig i en stadig voksende bekymring. Når eller hvis bekymringen viser sig i

det indre menneske, så bliver mennesket ikke glad, når det opdager, at det har magten.

Uroen fødes, og den ellers så stærke skælver i sit indre, og bekymringen og hjerteangsten

bliver større og større. Men til sidst vil sjælen få bekræftelsen, idet bekymringen føder



den i det indre menneske.

En tredje  gruppe er dem, der  møder mange forhindringer og genvordigheder  i

livet.  Men de giver ikke op,  og på et  tidspunkt  vender det,  de får  medgang og held,

kommer ovenpå. Nu kan det udvikle sig forskelligt. Den pludselige medgang kan ende

med at  blive anledningen til  bekræftelsen i  det indre menneske, men det kan også gå

modsat:  ”da udbrød han i  sin  Glæde:  saaledes maatte  det  komme; thi  et  Menneskes

Anstrængelse er ikke ufrugtbar og betydningsløs Møie. Da havde han forskærtset Alt og

fik ingen Bekræftelse i det indvortes Menneske” (89). Den, der regner det for et udslag af

almindelig rimelighed at lykken nu er vendt, eller som kun takker sit eget hårde slid for

sin nye lykke, har ikke et indvortes menneske, eller har ikke lyttet til det. Men også her

gælder det, at når det indre menneske giver sig udslag sig via bekymringen, så vinder man

en fuld bekræftelse.

For  det  enkelte  menneske er troen knyttet  sammen med bekræftelsen.  Om det

anfægtede og lidende menneske hedder det:  ”....  da brød tilsidst  Vidnesbyrdet frem i

Troens fulde Forvisning; thi  den, der tror  Gud mod Forstanden, han bekræftes  i  det

indvortes  Menneske”  (94).  Denne  sammenknytning  af  tro  og  indre  bekræftelse  i

Kierkegaards tale svarer i øvrigt til omtalen af sagen i Efeserbrevets tekst.  ”.... at han i

sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd,

at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede......”   

Bekræftelsen i  det indre menneske er ene og alene Guds gave. Mennesket kan

ikke selv give sig bekræftelsen, men det kan i sandhed være bekymret for at forstå sig

selv  og  erkende  sit  indre  menneske.  Mennesker  kan  heller  ikke  skaffe  sig  af  med

bekymringen. Hvis nogen mener, at svaret én gang for alle er modtaget, at forklaringen er

forstået og bekymringen derfor permanent tilfredsstillet, så er der ikke tale om et levende

indre menneske, men kun om noget tvivlsomt og forbigående. Bekymringen er der hele

tiden, men det samme er bekræftelsen i det indre menneske, for Gud svigter ikke, hans

vidnesbyrd udebliver  ikke.  Det  lykkeligste  for  et  menneske  er,  om det  stadig vender

tilbage til sin Gud, så det kan fornyes og bekræftes i det indre menneske.

13/18 Forventningen af en evig salighed(227-244)

Tekst: 2.Kor 4 17-18



Et hovedbudskab i denne tale er, at forventningen om en evig salighed i høj grad påvirker

dette liv positivt. Forestillingen om det evige liv skal man leve af, som man lever af en

meget sund og næringsrig kost. Den, der vender sig bort fra det timelige til det evige og i

sandhed er bekymret for sin salighed, er forligt med sig selv. Det er ikke en bekymring,

som ophører, når problemet er løst. Det drejer sig om at indse, at der netop er noget helt

galt, hvis bekymringen forsvinder. Den, som i sandhed er bekymret for sin egen saligheds

sag, er altid bekymret, men også altid frelst (240).

Det at forholde sig til det evige og til spørgsmålet om sin egen evige salighed er

nødvendigt for at kunne forstå sig selv og sit eget liv. Og her tænker Kierkegaard på det

almindelige timelige jordiske liv. Forventningen af en evig salighed skal på ingen måde

føre til et forsøg på at undgå livet her på jorden, tværtimod skal denne forventning være

til hjælp for en oprigtig nærværelse i det timelige.

For at belyse dette nærmere bruger Kierkegaard det, som Paulus siger i sit andet

brev til Korinterne: ”Vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af

herlighed” Hermed startes  beskrivelsen  af  erfaringens målestok,  set  i  forhold  til  den

målestok, Paulus bruger. Den fornufts- og erfaringsbaserede måling, som måler med en

menneskelig og jordisk målestok, må i mange tilfælde give op overfor det, livet byder

mennesker. Når de åndelige aspekter og religiøse fordringer fødes i menneskets indre,

hvad så? Her kan erfaringen ikke hjælpe eller tilbyde det, som det evige tilbyder. Når

Paulus kan sige om sine problemer, at de er ”lette trængsler”, så skyldes det, at han bruger

en i høj grad alternativ målestok. Han levede et meget usikkert og lidelsesfyldt liv, men

det, som erfaringens målestok ville vurdere til at være et uudholdeligt liv, det kan Paulus

vurdere på en helt anden måde, fordi han måler med det eviges målestok. Paulus henter

altså sit grundlag for at måle og vurdere et andet sted. Og det skal enhver gøre ved at gøre

som Paulus:  have forventning om den evige salighed. Denne forventning skal  vi  hele

tiden være bevidst om, så vil vi få et helt andet syn på vores eget liv. Der er afgørende

forskel på at  se på sit  liv under en evig og eviggyldig målestok og at  se på det  med

erfaringens jordbundne vurdering. Det liv, som aldrig finder ud af, at erfaringen ikke er

tilstrækkelig,  er  at  sammenligne med  ”en Fegten i  Luften,  som Vinden henveirer,  en

Skrift i Sandet, hvilken Havet udsletter” (236). Den, der kun har timelighedens målestok,

bliver fortvivlelsens bytte.



At være bekymret for sin evige salighed kan hos nogle blive til noget helt andet.

Det  kan  blive  til  en  vished  om den  evige  salighed,  som  ikke  bygger  på  et  holdbart

grundlag. Dette sker, når visheden om det evige hænges op på timelige betingelser. Når

mennesker for eksempel opstiller konkrete kendetegn og betingelser for det at have en

evige salighed. Det kan være bestemte handlinger, meninger eller stemninger (241). Det

går ikke at knytte Himlens salighed til sådanne timelige betingelser. Helt galt går det, når

man selv er så sikker på at have den evige salighed, at man har tid og energi nok til at

foretage vurderinger af, om andre har den. Enhver, der i sandhed er bekymret for sin egen

salighed, vil have mere end nok med at tænke på sin egen situation. 

At  mennesker  ikke  må  opstille  specielle  kendetegn  for  besiddelsen  den  evige

salighed betyder dog ikke, at saligheden gives bevidstløst til alle. Der er ikke tale om en

automatik, som mekanisk virker, hvad enten folk nu vil eller ej. Kierkegaard siger det

sådan:  ”Lad os da daarligen antage, at Gud i Himlene var som et svagt Menneske, der

nu engang ikke kunde føre det over sit Hjerte, at negte Nogen den evige Salighed, enten

han begjerede den eller ikke, ja saa svag, at han ligesom paanødte Enhver den, enten han

ønskede den eller ikke” (230).

Det evige liv er noget, som mennesker i høj grad kan og skal forholde sig til, både

for  dette  livs  skyld og for det  kommende livs  skyld.  Der er  et  usynligt  og umåleligt

fællesskab med Gud, en pagt med den himmelske fader, som ser i det skjulte, kender

menneskers lidelser og ser deres tårer.  Dette samfund med Gud har en hemmelighed:

forventningen af en evig salighed i fortrolighed med Gud.

15/18 At trænge til Gud er Menneskets høieste Fuldkommenhed (265-289)

Tekst: Ingen.

Mennesket behøver Gud. Det sørgeligst tænkelige er ”om et Menneske gik gjennem Livet

uden at  opdage,  at  han behøvede Gud”  (270).  Det  at  trænge til  Gud er nærmere  en

kvalitet end en mangel ved et menneske. Vejen til at lære Gud at kende går ofte gennem

det svære og tunge i livet, men den tilbydes alle. 

Når det gælder det jordiske, behøver mennesker kun lidt, men når det gælder Gud,

er behovet stort. Jo mindre et menneske behøver af det jordiske, jo fuldkomnere er det.

Men  dette,  at  behovet  for  de  timelige  goder  bliver  mindre  og  mindre,  opstår  kun  i



sammenhæng med at behøve mere og mere af Guds nåde. Der sker en forandring, ikke

voldsomt og pludseligt, men i takt med, at længslen efter nåden vokser (270). Så bliver

alt nyt, og man fatter dybere og dybere, at mennesket absolut intet selv formår og derfor

trænger til Gud.

Det  at  behøve Gud er  ikke noget,  man skal  skamme sig over.  Det  højeste,  et

menneske nogensinde kan lære, er, at det overhovedet ingenting kan selv. At se og indse

sin egen totale afmagt er det højest opnåelige, og at  trænge til  Gud må regnes for en

fuldkommenhed. Udtrykket ”at lade sig nøjes med Guds nåde” lyder nu helt forkert. Guds

nåde er jo det aller største, og så giver det ingen mening at ”nøjes med” det. Nåden skal

man ikke ”nøjes med”, men hengive sig til og længes efter.

Men det er ingen let sag at hengive sig til nåden alene. Mennesker hænger ved

ønskerne. Der er så meget, man i dette liv håber at opnå, så meget man forventer at få. Alt

det må opgives, og derfor sker det ind imellem, at et menneske foretrækker at gå sin vej,

sådan som den rige unge mand gjorde det, da Jesus bad ham om at skille sig af med alt sit

gods. Når hengivelsen til nåden i den grad betyder at sige farvel til sine ønsker, er der

nogen, der vender sig bort. Selv et liv fyldt af tvivl og uro forekommer dem bedre end en

sådan selvtilintetgørelse.

Kun i erkendelsen og oplevelsen af sin egen afmagt kan mennesket komme til at

lære Gud at kende. Når et menneske kommer til den erkendelse, det vil sige, når det ved

med sig selv, at det slet ikke kan noget, så bliver det med afgørende vished tydeligt for

det menneske, at Gud er til. At mærke Guds hjælp er det samme som at mærke Gud selv,

og da  et  totalt  afmægtigt  menneske  overhovedet  intet  kan  gøre uden Guds  hjælp,  så

erfarer det simpelthen hele tiden, at Gud både lever og handler. Snart dukker måske igen

en tanke  op om, at  man dog kan en lille  smule,  og så  skifter  det  hele  om, visheden

forsvinder, man vender Gud ryggen, selvom det ikke er det, man ønsker. Atter må man

igennem en smertelig proces, så man igen forstår, at man vitterlig intet formår. Men når et

menneske finder ud af, at Gud passer sammen med det, og at det selv passer sammen med

Gud, hvad betyder det så, om det var lidelsen, der førte dem sammen?

17/18 Imod Feighed (307-331)

Tekst: 2.Tim 1 7



Denne tale handler om ”beslutningen” og om fejhed, som er al beslutnings værste fjende.

Beslutning er det frelsende middel mod at miste det ”i sandhed gode”, fordi mennesket

ved at  beslutte sig forholder sig til,  hvad det  egentlig vil  med sit  liv  og især med sit

forhold til det evige, det vil sige til Gud. Fejheden er den magt, som til enhver tid vil

forhindre, at der bliver taget en beslutning. 

Som dagene går og som livet udvikler sig, bliver mennesker let trælbundne i den

almindelige verdslighed. Man glemmer alt ædelt og sandt og bevæger sig alt i alt længere

og længere væk fra det guddommelige og bliver dermed stadig mere fremmed for det

evige. Sådan er vilkårene for menneskets liv. Man kan ikke vælge eller fravælge det, lige

så lidt som man kan fravælge at være født som synder ind i en syndig verden. Menneskets

situation kan derfor ikke sammenlignes med det at  kunne vælge på heltemodig vis at

springe ud på det dybe vand og fuldføre en modig gerning med succes. Det handler ikke

om, at mennesket kan vælge springet ud på det farlige hav, men om at mennesket allerede

er ude på dybet og har det alt overskyggende behov at blive reddet i land. Men der findes

et middel mod denne tilstand. Beslutningen.

Beslutningen er den eneste mulighed for at standse den nedadgående udvikling,

der  bringer mennesket  på større  og større  afstand af  det  evige.  Beslutning er  at  ville

bestemme sig, tage stilling og at ville handle. Og beslutningen gælder såvel de allerstørste

og vigtigste afgørelser som de daglige små valg og handlinger. Derfor kan der ikke være

tale om én stor beslutning gældende for hele livet. Den store og afgørende beslutning skal

gøres  og skal  alligevel  hele  tiden  fornyes.  ”Naardet  at  fatte  en  Beslutning  forstaaes

saaledes  om  den  stadige  Fornyelse  af  en  afgjørende  Beslutning  (en  tilsyneladende

Modsigelse ligesom den, at minde et Menneske om, at handle som var denne Dag idag

hans sidste, og da igjen at vise et langt Liv, der ligger for ham), da staaer det fast, at

Beslutningen er et frelsende Middel” (311). 

Kierkegaard  taler  direkte  til  den  læser,  som  måske  engang  traf  den  gode

beslutning, men nu har forladt og svigtet den igen. Han opfordrer da kraftigt til at forny

beslutningen og forsikrer om, at Gud selv vil hjælpe dertil. For Gud giver ikke fejheds

ånd, men krafts og kærligheds og besindigheds ånd, sådan som verset fra Timoteusbrevet

siger.

Beslutningens betydning og konsekvens er meget vidtrækkende for den enkelte.



Det at træffe en beslutning betyder, at der skabes forbindelse mellem den besluttende og

det evige. Det evige bringes ind i tiden. Mennesket vågner op fra hverdagens sløvende

vaner og ensformige gøremål og erkender på en ny måde, hvad der i sandhed er godt,

stort og ædelt. Men det er i kraft af, at Gud giver krafts og kærligheds og sindigheds ånd,

at  beslutningen  har  så  stor  virkning.  For  beslutningen  er  langt  fra  som  en  storslået

heltegerning.  Den  ligner  måske  mest  en  næsten  umærkelig  begynden,  men  det,  der

betyder noget, er, at der rent faktisk ER en begynden, en ændring, en beslutning (307).

Fejheden  vil  undgå,  at  der  tages  nogen  beslutning  og med  mange argumenter

prøver den at  få mennesket til  at stræbe videre efter bedste  evne og dermed udskyde

afgørelsen. Fejheden og tiden rotter sig sammen og argumenterer med, at det ikke lige er

det  rigtige  tidspunkt  at  træffe  afgørende  beslutninger,  man  skal  jo  ikke  gøre  noget

overilet, og der er vel tid nok. Helt modsat insisterer beslutningen konstant: ”nu, med det

samme”,  og det  gælder  både  i  store  og små sammenhænge,  i  dybe såvel  som i  lette

overvejelser. Et andet af fejhedens argumenter går ud på, at det er beslutningens vej, der

er den feje. I første omgang kan det også ligne fejhed at opgive sin egen stræben og

ydmyge sig under Gud. Men det virkeligt feje ligger i ikke at ville ydmyge sig under Gud

og tage imod det, der uundgåeligt følger heraf, nemlig at se sin egen situation i øjnene: at

man  er  totalt  uværdig.  Det  er  denne  fejhed,  der  er  den  gode  beslutnings  farligste

modstander. Stræben er ikke i sig selv af det onde, men den er ikke værd at opretholde,

hvis den ikke bygger på det grundlag, at mennesket har erkendt og indset sandheden om

sig selv, det vil sige sandheden om sin egen intethed og totale afmagt. En menneskelig

stræben,  der  bygger  på  et  sandt  grundlag,  kan  kun  tage  sin  begyndelse  et  sted,  i

beslutningen.

CHRISTELIGE TALER
(SørenKierkegaard, Christelige Taler)

Vi ere nu Frelsen nærmere - end da vi bleve Troende



(Christelige Taler, Tredje Afdeling V, 203-209)

Tekst Rom 13 11

Kierkegaard henvender sig i denne tale til folk, som er født ind i og

lever i ”kristenheden”, hvor kristendommen uden videre er forudsat.

I denne tale vil han have læseren til at se direkte på sig selv og på

sin opfattelse af, om hun eller han nogensinde selv er blevet troende.

bibelteksten, en enkelt sætning fra Romerbrevet, er valgt, fordi den

tvinger  mennesket  til  at  spørge  sig  selv  om,  hvor  det  selv  er.  I

Kierkegaards udgave lyder sætningen: ”vi ere nu Frelsen nærmere -

end  da  vi  bleve  Troende” Som  læser  opfordres  man  ikke  til  at

overveje på hvilke måder, man er kommet frelsen nærmere, siden

man kom til tro, men man afkræves et svar på om der overhovedet

findes et ”da jeg blev troende”, altså om der er et udgangspunkt for

at  bevæge  sig  (205).  Man  kan  jo  ikke  tale  om at  komme noget

nærmere, uden først  at  definere,  hvor man starter  på bevægelsen.

Man kan heller ikke tale om at komme tættere på frelsen, hvis man

ikke engang har gjort sig klart, hvorvidt man er  begyndt på det at

ville frelses. Kierkegaard ønsker imidlertid her først og fremmest at

sætte fokus på dette, at troen og frelsen ikke skal forudsættes som en

selvfølge. At alle i kristenheden som en selvfølge er kristne, er et

bedrag.

Kristendommen skulle have afgørende magt og indflydelse på de kristnes liv, men der,

hvor evangeliet holdes på tryg videnskabelig afstand, og hvor mennesker ikke involverer

sig og står i personligt forhold til kristendommen, er der heller ikke tale om kristendom,

men om hedenskab.

Opfattelsen  af  kristendom som noget,  der  uden videre  er  forudsat,  er  det  stik

modsatte af at forstå kristendommen som et åbent spørgsmål eller et tilbud, der kræver

individuel  beslutning  og  afgørelse.  Alle  er  døbte  og  konfirmerede  i  det  bestående

samfund og opfatter sig som den naturligste ting som almindelige kristne i  et  kristent



land.  Denne holdning betyder, at  man kan forholde sig til  kristendom ganske som til

mange andre givne forhold i samfundet og livet. Kristendom reduceres til et system af

læresætninger,  som  underbygger  hinanden  og  harmonerer  fint  indbyrdes,  men  ingen

spørger, om menneskers liv harmonerer med den kristendom, som læresætningerne taler

om. Både tilhørerens og forkynderens eget forhold til den forkyndte kristendom er blevet

ligegyldigt. 

Det  er  først  og  fremmest  nødvendigt  at  gøre  sig  klart,  om man  har  haft  den

afgørelse  i  sit  liv  at  blive  troende,  men tidspunktet  for  afgørelsen er  heller  ikke  helt

ligegyldigt. Det er ikke seriøst  at  tale om at blive troende på et tidspunkt fuldstændig

nøjagtigt angivet med dag og time, men det er ikke bedre at ville undgå enhver tale om,

hvornår det skete. Det indikerer nemlig, at man aldrig alvorligt har spurgt sig selv, om

man er - eller ikke er - blevet en troende. Hvis spørgsmålet om troens begyndelse flyder

ud i det uvisse, vil det let bidrage til, at man yderligere forhindres i at finde ud af, hvor

man selv er i  spørgsmålet  om troen,  og det  vil  bidrage til,  at  man roligt  kan høre på

prædikener om emnet uden at høre det som noget, der angår én selv personligt. Den, der

vil prøve sig selv, kan ved dette Paulus-ords hjælp få at vide, hvor han selv ”nu” er: ”skal

Du faae dette at vide, maa Du altsaa først sikkre Dig, at Du med Bestemthed veed, naar

den Gang var, ”da” Du blev troende, eller, at den Afgjørelse er indtraadt i Dit Liv, at Du

er bleven troende” (205).

Vejen til frelsen er troen, og kun som troende giver det mening at være kommet

nærmere  frelsen.  Dog er  det  ikke uden virkning at  høre ordet  for  den,  som aldrig er

begyndt på denne vej. For når et menneske ved at høre ordet er blevet opmærksom på, at

det ikke engang er startet, så er det på en vis måde alligevel frelsen nærmere, end det er,

så længe det bare ubekymret lever videre i selvbedraget. Mennesket må da tage stilling til

om det vil begynde på at  ville frelses. Mennesket skal selv ville, men frelsen kommer

udelukkende fra Gud, og er ikke noget man kan fortjene sig til. 

Joh . X, 27
(fjerde afdeling III, 254-259. Denne tale har Søren Kierkegaard selv holdt i kirken)

Teksten fra Joh 10,27 lyder: ”år hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig”

De sande troende kommer til alteret, hvor Kristus selv er til stede. Kun de, som hører



netop  hans røst og er kendt af netop  ham, har i sandhed fundet alteret. Når de forlader

alteret, følger Kristus med, for han følger med den, der vil følge ham.

Det er noget andet at komme i kirken om fredagen. Til gudstjenesten om søndagen

forventes det måske, at man kommer, og der kan være mange andre ydre motiver til at

møde op. At komme til altergangen om fredagen sker nok mere, fordi man har brug for

det. Man ønsker at komme til Guds hus og søge syndernes forladelse. De, som i sandhed

ønsker at komme til alteret, kommer ikke, fordi mennesker ønsker det. De kan skelne

hyrdens stemme fra alle de andre kaldende eller forventende stemmer. Det eneste formål

med at komme til alteret er at høre hans røst. Her er ordene, der tales, ikke om ham men

af ham: ”Dette er mit legeme”, lyder det fra Jesus selv.

Hyrden kender fårene, siger teksten fra evangeliet.  Dette er på samme tid evig

alvor og vidunderlig trøst. Ingen steder kan man flygte hen og være uset af Gud. Men

flugt er der heller ingen grund til, for den, der er kendt af ham, er jo netop hans, og at

være hans, er det lykkeligste af alt. Til gengæld er det ulykkeligt ikke at være kendt af

ham. De, som vil høre Kristus til, hører hans røst, men dem, som ikke hører hans røst,

kender han ikke. Der kan komme folk i massevis til både kirke og alter, men hvis han

ikke kender dem, så er de ikke hans. Det kan dog også siges positivt: alle dem, han har

ofret sit liv for, kender han. Hyrden kender alle, som vil være hans får, og han kender

hver enkelt af dem, ikke bare som en flok. Han frelser heller ikke mennesker i flokvis

men som enkeltpersoner. Om man er kendt af hyrden, det kan man vide sammen med

hyrden og med sig selv, men til gengæld kan ingen andre mennesker vide det.

Fårene følger hyrden, og det betyder, at  alteret  ligesom ”følger med”, når man

forlader det. Også dette er på samme tid salig trøst og evig alvor. Kristus er ved alteret og

han vil følge med det menneske, som følger hyrden. Den, som virkelig er hans, vil følge

ham og må  ved  sin  side  have  ham,  den  gode  hyrde,  i  det  liv,  som skal  leves,  når

gudstjenesten er slut. Alteret  er faktisk, hvor han er. Derfor kan man til enhver tid ofre

det, som Gud helst vil have. For eksempel det at forlige sig med en uven.

Hver enkelt har muligheden, for eksempel ved netop denne fredagsaltergang, for

at sige ”endnu idag” og dermed svare på Guds altid gentagne tilbud, ”endnu idag”. Endnu

i dag kan den enkelte søge forligelsen med ham i syndernes forladelse. Dyb forandring og

afgørelse kan finde sted. Guds ”endnu idag” udtrykker hans store nåde og barmhjertighed,



det står altid ved magt som et tilbud, men mennesket må afgøre sig og ikke hver gang

blive  ved med at  sige  ”endnu idag”  og så  alligevel  ikke  tage nogen beslutning eller

afgørelse.

EN OPBYGGELIG TALE
(Søren Kierkegaard, En opbyggelig Tale, 13-22)

”Synderinden”

Tekst: Luk 7, 37-

Menneskers  liv  er  fyldt  med  mange problemer.  Det  er  ikke  bekymringer,  nedture  og

depres-sioner, der mangler. Men sorgen og lidelsen i alt dette må ikke forveksles med

sorg over sin synd. Sorg over sin synd er, at ville ét: finde tilgivelse. Den, der vil ét, bliver

helt ligeglad med alt andet. Det menneske, der ubetinget søger at finde tilgivelse, har ikke

andet  i  tankerne,  men  sådan  et  menneske  ses  også  kun  meget  sjældent.  Kvinden  i

Lukasteksten er et af de sjældne eksempler. Hun kaldes ”synderinden”, og kommer på

trods af kulde og foragt fra de andre til en farisæers hus, hvor hun ved, at Jesus er på

besøg. Også skammen, foragten og skyldfølelsen fra sig selv måtte hun vel knuses under,

men  det  er  ligesom  alle  de  andre  sorger  og  bekymrin-ger  i  hendes  situation  blevet

ligegyldige for hende. Nu har hun kun én sorg: ægte sorg over sin synd og kun én vilje: at

opsøge den, der kan tilgive. Alle de mange andre problemer, som hun sikkert også havde,

er væk, ignoreret på grund af den ene sorg, sorgen over synden. 

Beslutningen eller afgørelsen er, at hun GÅR. Hun er troende. Det er en troende,

der i sin totale afmagt og sorg over en eneste ting, sin synd, tager en beslutning og går.

Men dette konkrete, at hun gør noget, at hun kommer til Jesus, dette bidrager i sig selv

intet, end ikke det mindste, til, at hun bliver tilgivet. Det er netop hendes totale erkendelse

af, at hun ikke kan finde tilgivelse nogen andre steder, der få hende til at opsøge Jesus.

Hun ved, at hun ikke kan gøre noget for at forklare sig eller undskylde sig for dog at blive

lidt mere acceptabel. Hun skal altså slet ingenting gøre for at få tilgivelse, og det lyder



næsten forargelig nemt. Men letheden er netop vanskeligheden, for det at gøre sig til intet

og modtage for intet er en svær overvindelse for mennesket.

Kvinden kommer til  huset, fordi hun er troende. Hun kommer grædende for at

finde tilgivelse hos Jesus, og hun får tilgivelse. Lidt senere går hun derfra igen, tilgivet,

og hun græ-der ikke mere. Senere i livet kan hun se tilbage på det, som Jesus personligt

sagde til hende om, at hendes synder var hende forladte. Det vil være en stor hjælp for

hende at mindes mødet med ham, men i vores nutidige situation gælder en ting, som kan

hjælpe os meget, og som end ikke denne kvinde havde, selvom hun mødte Jesus ansigt til

ansigt. Vi har Jesu død som det eviggyldige pant på syndernes forladelse. Jesu død er

forsoningen, og forsoningen er vores garanti for, at vore synder virkelige er forladte, idet

syndernes forladelse er skaffet til veje netop ved det, at Jesus er død.



INDØVELSE I CHRISTENDOM
(SørenKierkegaard, Indøvelse i Christendom)

VEDRØRENDE TOLKNINGEN.

Som ved de foregående taler er også det følgende, der handler om Indøvelse i Christendom,  en

tolkning, hvor det er Kierkegaards synspunkter, der gengives. 

Dette  gælder  som  hovedregel,  altså  der,  hvor  det  ikke  direkte  fremgår,  at  det  er

specialeforfatterens egne kommentarer. 

Det er forsøgt at fange stemningen og hovedbudskaberne i bogen, vel vidende at en så

kort tolkning ikke kan være dækkende for et værk som Indøvelse i Christendom. Desuden er der

foretaget en vis udvælgelse i behandlingen af bogens temaer, idet der i særlig grad er fokuseret

på det, der kunne relatere sig til emnet for dette speciale, begrebet omvendelse.

Mennesket er i en valgsituation, for hvilken syndens realitet er baggrunden, mens

samtidigheder scenen og forargelsens mulighed er vilkåret.  

I dette valg er troen kristendommens ultimative tilbud.

I samfundet sådan i almindelighed er det ikke noget særligt at være kristen. At

folk er kristne, er noget selvfølgeligt i næsten samme grad som det, at de er mennesker

(202). De fleste er bevidste om at være kristne, selvom de er blevet det uden at mærke

noget til det (45), og denne bevidsthed styrkes, når de i kirken mindes om dåben og hvad,

den betyder. At være en kristen forenes fint og smertefrit med det at leve som almindelig

borger, ja det anses af mange som ekstra pynt på et i forvejen respektabelt borgerliv.

Kristendommen er ikke forargelig, men ganske fornuftig og spiselig for langt de fleste.

Kristus selv roses og prises som et meget stort, flot og ophøjet forbillede. Et stort

menneske, en enestående foregangsmand, der kun møder anerkendelse og respekt fra alle

sider. Hvis nogen alligevel kommer til at se det forargelige og strenge ved

kristendommen, altså hvis de mod forventning skulle få øje på det i Jesu tale og liv, som

langt fra kan forenes med et let og sorgløst liv, så er der jo altid kirken og teologerne, som

gerne yder en indsats for at gøre Gud og kristendommen mild og tandløs. For, hvis det

med at være kristen virkelig skal opfattes som fornedrelse eller efterfølgelse af den

fornedrede, så vil det jo være en plage og ikke en hjælp for mennesker (69). Og



mennesket ønsker jo ikke at pålægge sig selv en plage. Umiddelbart forekommer den

kompromisløse og absolutte kristendom som afsindig, hård og meningsløs. 

At livet forspildes med travlhed eller henleves i ensformig ligegyldighed går helt

af sig selv. Hvorfor skulle det naturlige menneske blive kristen? Det har ikke automatisk

en forestilling om den evige salighed, som det absolut højeste og derfor heller ikke en

bevidsthed om faren ved at miste den (112). Men ydre forhold, som for eksempel et andet

menneskes  ord  eller  evangeliets  forkyndelse  i  kirken,  kan  henlede  menneskets

opmærksomhed på Kristus (242), og synet på livet som menneske og på forholdet til Gud

ændres, hvis syndens bevidsthed opstår. Ene og alene bevidstheden om synden kan tvinge

et menneske til at nærme sig dette galskab, som kristendom altid må synes at være (73).

Men når syndens bevidsthed indfinder sig, da kommer der en standsning i mennesket liv.

Det  er  som  at  få  en  spand  koldt  vand  i  hovedet,  og  det  vil  starte  en  proces,  hvor

kristendommen vil rejse sig magtfuldt og nærgående mod dette menneske og vise sig som

den afsindige forargelse, den er - indtil  mennesket enten opgiver kristendommen eller

tager imod den (74). Og der er ikke frelse andre steder end hos den fornedrede. Netop hos

den, i hvem Gud og menneske er forenet og som intet menneske derfor skal vove at ville

”forstå”,  netop  hos  ham,  Kristus,  er  den  eneste  mulige  frelse  at  finde.  Mennesker  er

således henvist til en redningsmand, som de per definition aldrig vil kunne begribe (83).

Mødet med den sande kristendom går altid om ad forargelsens mulighed. For den,

som ellers mener at være ganske godt informeret om, hvad kristendom er for noget, er der

heller ingen anden vej. At ville nå til  kristendommen ved hjælp af viden er ikke bare

umuligt, men også utilladeligt (44). Tro er den eneste mulige relation mellem mennesket

og Gud, og her er forargelsens mulighed den skillevej, hvor der må vælges mellem at tro

eller  forarges,  hvilket  er  det  samme  som  valget  mellem  at  antage  eller  forkaste

kristendommen. 

Al  sand  kristen  tro  er  betinget  af  samtidighed  med  Kristus  (15).  Man  må

nødvendigvis blive samtidig med Kristus, for at kunne møde den sande kristendom. At

være samtidig med Kristus betyder at møde ham uden historiens trygge distance og især

uden historiens vidnesbyrd om kristendommens senere udbredelse og anseelse i verden.

Ved samtidighed med Kristus forsvinder al lethed og fornuft i menneskers forholden sig

til  tro  og  kristendom,  og  i  stedet  kommer  forargelsen  med  overvældende  styrke.



Forargelsen kan dog sagtens undgås, nemlig ved at beholde det distancerende billede af

Kristus, sådan som han fremstår i en lære om ham eller i en historisk fortælling om hans

liv. Hvis man ikke har Kristus som det enkelte menneske lige over for sig, så er man ikke

samtidig med ham, og så er det vel muligt ikke at forarges, men så er det til gengæld også

umuligt at blive kristen (105). Jesus Kristus kan og skal ikke ses som den regerende og

sejrrige Kristus ved Faderens højre hånd. Den, der vil være samtidig med Kristus, ser

ham alene som den fornedrede, som det ringe menneske, der levede på Jorden og til sidst

led og døde. Han er ikke genstand for fornuftige menneskers respekt og anerkendelse,

men for troen, der altid må eksistere side om side med forargelsens mulighed. Kristus er

på én gang troens genstand og forargelsens tegn. Derfor kan ingen komme til tro uden at

”møde” forargelsens mulighed (45), og af samme grund er ingen blevet troendeuden at

være blevet samtidig med ham i hans fornedrelse. Hvis man vil være discipel af ham,

mister man let al sin respekt og status i samfundet, ligesom han gjorde. Den, der følger

ham, udsætter sig for at tabe alt i de kloges øjne (60) og må være parat til at dele vilkår

med ham: fattigdom, foragt og mobning for at bruge et moderne ord. 

Samtidighedens situation er altså vilkåret og betingelsen for det sande møde med

forargelsens mulighed. Dette møde kan jeg ikke undgå, og forargelsen kan jeg kun frelses

fra på én måde: ved at tro. Både nu og på Jesu tid er det den frygteligste afgørelse for et

menneske at blive troende (99). Dette frygtelige valg gennemryster et menneske på flere

måder.  Mennesket  må  lade  forstanden  træde  i  baggrunden,  når  afgørelsen  ved

forargelsens mulighed skal træffes. Forstanden står stille dér. Det er nemlig ikke med

fornuftens gode vilje, når et menneske vælger at blive helbredt af netop den læge, der kan

skaffe én de største problemer på halsen (115). Forstanden spørger altid ”hvorfor skal jeg

vælge sådan eller sådan? Hvorfor dog vælge fornedrelse og lidelse, med mindre jeg får

noget  ud  af  det?”  Men  over  for  kristendommen  gælder  den  slags  ”hvorfor”  ikke.

Kristendom er det absolutte, og det relative kan ikke afkræve det absolutte svar på sine

ellers meget fornuftige spørgsmål og indvendinger. Det absolutte er altid til forargelse for

det naturlige menneske. Hvis jeg ikke kan spørge ”hvorfor” til kristendommen, så er det

jo galskab, siger forstanden (119). 

 Men udover det selvvalgte liv i efterfølgelse, så er også troens genstand, Kristus, i

sig selv en umulighed for forstanden at begribe. At dette enkelte svage og ubetydelige



menneske skulle være Gud, og at Gud skulle være et almindeligt legemligt menneske!

Begge synsvinkler på fænomenet, Kristus, er tankemæssigt umulige og totalt forargelige

for fornuften. Gud-mennesket er det absolutte paradoks, og derfor kan forstanden ikke

gøre andet end give op overfor det (86). 

Kristus er modsigelsens tegn. Det ydre ved Jesus viste et almindeligt menneske,

en konkret historisk person. Dette er en himmelråbende modsigelse af hans egen påstand

om at være Gud. Det er i form af dette modsigelsens tegn, at Kristus ønsker at drage alle

til sig og give dem valget, hvor de vælger om de vil tro eller ikke (132).

Kristi  liv  her  på  Jorden  er  forbilledet  for  enhver  kristens  liv.  Hans  liv  er

paradigmet og derfor det, der skal stræbes efter at ligne og det, der skal henvises til i

prædikenen (108). Kristus er den ophøjede, men han vil kalde mennesket til sig, sådan at

det bliver en kristen og bliver ved med at være det, og dermed er det lave koblet sammen

med højheden. Men, da den kristne opholder sig i verden, kan sammenkoblingen kun

virke på denne måde, at højheden hos Kristus gengives i den kristnes fornedrelse (188). 

Der er ikke tale om lidelse og fornedrelse på et teoretisk plan. Beundreren af Jesus

erklærer sig enig og tilslutter sig helhjertet tanken om, at kristendommen må lide under

modsigelse og forfølgelse. Beundreren er ”betragteren”, hvis kristelige liv forlægges til

den skjulte  inderlighed,  hvor  det  ikke  kan  gøre  skade,  det  vil  sige,  man mærker  det

egentlig ikke til hverdag (235). Men at være discipel af Kristus er ikke at være tilhænger

af en lære, men efterfølger af et liv (221). Jesu liv på jorden i ringhed, vanære og lidelse

er det eneste gældende forbillede og paradigme for en kristen. En discipel er efterfølger,

hvilket er uendelig forskelligt fra at være beundrer. 

Livet  som  kristen  indebærer  at  være  i  vorden,  aldrig  sejrssikker,  aldrig

triumferende. Kirken og de kristne skal i frygt og bæven, for Guds ansigt, leve med fuld

bevidsthed  om  det  at  være  i  vorden.  En  triumferende  kirke  og  sejrrig  respektabel

kristendom  er  misforståelser  (198).  Den  kristendom,  der  vil  være  en  succes  i  denne

verden ved at slutte forlig med den, har afskaffet sig selv.

At  være  kristen er  at  leve  under  og med kristendommens  uendelig  høje  krav.

Fordringerne skal der ikke slækkes på. Man bør indrømme, at man slet ikke selv kan leve

op til kristendommens krav i stedet for at slække på kravene eller forsøge at bortforklare

dem (13, forordet). Her, på dette helt centrale område, i dette meget afgørende spørgsmål,



kræver Anti-Climacus / S. Kierkegaard / Søren Aaby Kierkegaard, som det mindste, én

ting: redelighed. ”Det vil sige, at Enhver især, i stille Inderlighed for Gud, skal ydmyge

sig under, hvad det dog vil sige at være i strengeste Forstand en Christen, oprigtigt for

Gud tilstaae, hvor han er, at han dog værdeligen maatte tage mod Naaden, der tilbydes

enhver Ufuldkommen, det er, Enhver” (73).

2 Vilhelm Becks synspunkt
Som et eksempel på vækkelsesbevægelsernes opfattelse af omvendelse, skal her bringes

et lille indblik i Vilhelm Becks opfattelse af omvendelsen og dens forhold til  dåb og

helliggørelse.   

Vilhelm Beck (1829-1901) var formand for vækkelsesbevægelsen Indre Mission i

40 år og fik stor indvirkning på, hvad der blev den gængse opfattelse af vækkelse og

omvendelse.  I  et  foredrag  fra  1895  taler  han  om  dåb,  omvendelse  og  helliggørelse

(”Genfødelse, Omvendelse og Helliggørelse i deres indbyrdes Forhold”, 84-99). Det er

Becks  opfattelse,  at  langt  de  fleste  mennesker  har  behov  for  omvendelse.  Det  er

nødvendigt, at de først vækkes, så de indser deres fortabte situation og begynder at spørge

efter Gud (92-93), hvorefter der må ske en omvendelse med dem. Der er ikke tale om

noget, der kan ske flere gange i livet. Omvendelsen er en begivenhed, de må gennemleve



én gang for alle. Det er et afgørende brud med det gamle, hvor de for alvor skal forlade

noget for at begynde på noget helt andet. Meget bliver modsat før: det, de før afskyede,

elsker de nu, og det, de før omvendelsen elskede, afskyer de efter. De vender sig fra det

gamle verdensselskab til de helliges samfund. På samme måde med mange andre ting i

livet, altså en gennemgribende forandring i hele deres tanke- og livsmønster. 

De  fleste  mennesker  har  brug  for  omvendelse,  men  alligevel  er  behovet  for

omvendelse  ikke  det  ”normale”.  Det  normale  er,  ifølge  Vilhelm  Beck,  at  et  døbt

menneske vokser op og aldrig forlader Gud og bliver vantro, og så er der heller ingen

behov for en omvendelse (90-91). I dåben bliver det lille barn genfødt og kommer til at

tilhøre Gud. Mennesket har altså fra dåben det hele i orden i forhold til Gud, men er ikke

bevidst om det. Derfor skal mennesket senere kaldes til bevidsthed om det, der allerede er

givet i dåben (88). 

Troende kan man altså blive ved at vokse op i en udvikling frem til bevidsthed om det,

man allerede har fået i dåben, eller man kan blive det gennem opvækkelse og omvendelse

(94). Alle troende har eller får efterhånden mere eller mindre tydelige kendetegn. Dette

sker ved en proces, som kaldes helliggørelse. Et andet foredrag af Vilhelm Beck handler

om  indre  og  ydre  kendetegn  på  helliggørelsen  (”Troens  Kendetegn”,  9-28).  Den

personlige tro er et liv i menneskets hjerte (11). På det indre plan drejer det sig troens

fred, troens glæde og ikke mindst troens overbevisning, som stærkt fremhæves som

nødvendige frem for meninger og følelser. Overbevisningen gælder først og fremmest

Jesus Kristus, at han er Guds søn og min frelser og netop angående helliggørelsen er det

vigtigt at have: ”den faste Overbevisning om, at han (Jesus) også vil gøre Resten af det,

der  mangler  mig  i  at  have  naaet  det  Maal,  som  jeg  er  sat  til  at  naa:  at  blive  et

fuldkomment Menneske...” (13). Og når de indre kendetegn er til stede, så vil de ydre også

komme,  siger Beck. Det  kan for eksempel slet  ikke undgås,  at  folk kan se,  hvem de

hellige er  og hvor,  de bor.  De troende  lever desuden et  fredfyldt  og velsignet  liv,  et

omvendt liv i ord og gerninger, det vil alle kunne mærke på dem. Der vil foregå en stadig

fremadskridende renselse, som også kan ses i det ydre (25).

  



3 Tolkning af Kristoffer Olesen Larsen

De følgende afsnit om Gud, om menneskelivet og om forholdet mellem mennesker og Gud skal
læses som et forsøg på at gengive tonen i Olesen Larsens skrifter. Alle synspunkter er tænkt som
loyale tolkninger af Olesen Larsens holdninger. Når det således forsøges at gengive et
helhedsindtryk af hans tænkning, er det ikke altid muligt at henvise til konkrete steder i teksterne.



Kristoffer Olesen Larsen har på en enestående måde formået at udtrykke en sammenhængende og
meget markant holdning til, hvad kristendom er og i tæt sammenhæng dermed: hvad det vil sige
at være menneske.

Hvad det vil sige at være menneske
Et menneske befinder sig i eksistensen. Det eksisterer som menneske, og det vil sige at

være stillet over for Gud og sammen med sine medmennesker. 

”Øjeblikket”er et helt specielt begreb hos Søren Kierkegaard. "Øjeblikket" er der, hvor

det evige mødes med det timelige, meget forenklet sagt. Olesen Larsen har også dette som

et  meget  vigtigt  begreb  i  sine  egne  skrifter,  hvor  en  af  hans  vigtige  pointer  er,  at

”øjeblikket” har afgørende betydning og  skal have afgørende betydning. Og dette ville

ikke være tilfældet,  hvis mennesket blot var sjæleligt-legemligt bestemt og kun skulle

forholde sig til tiden som fortid, nutid eller fremtid i gængs forstand. Men det at eksistere

som menneske er mere end det sjæleligt-legemlige. Det er også at være ”ånd”, og derfor

må mennesket forholde sig til  det,  der går ud over det timelige,  nemlig til  det  evige.

Netop i øjeblikket findes den centrale og afgørende berøring mellem tid og evighed. Som

eksisterende menneske må man leve med de to uforenelige aspekter, det åndelige og det

naturligt menneskelige. Det er i øjeblikket - og kun der - at et menneske afgør sig for, om

det vil være et eksisterende menneske, derfor har det afgørende betydning. 

For Olesen Larsen er netop øjeblikket og dets absolutte afgørelse en garanti mod

at opfatte det evige som noget,  der kan ”harmoniseres” sammen med tiden i  dette liv

(Søren Kierkegaard læst af K. Olesen Larsen I ,59-68). Eller sagt på en anden måde:

Olesen Larsen forkaster den hegelske tanke om, at det evige og det timelige kan medieres,

således at  timeligheden er i evigheden og evigheden er i timeligheden. Og på samme

måde tager han kraftigt afstand fra alle antydninger af, at mennesket  til en vis grad er



udstyret  med  anlæg  for  det  religiøse  og  det  ideelle,  og  at  disse  anlæg  så  kan

videreudvikles  til  noget  specifikt  kristeligt.  Sådanne  anlæg  eller  forudsætninger  ville

betyde, at mennesket på forhånd til en vis grad var evigt og fra fødslen rettet mod en

naturlig modtagelse af kristendommen, og dermed ville øjeblikket ikke have afgørende

betydning. Der kunne højst blive tale om en kontinuerlig overgang ikke om en absolut

afgørelse. Sådanne tanker afslører kun at mennesket vil holde fast i  deres egen tro og

overbevisning, og at de ikke vil gøre det, som betinger den sande tro, nemlig give slip på

sig selv. Men samtidigt har enhver alligevel det fulde ansvar for sig selv og sit eget liv og

må sige ”jeg”:  jeg tror, jeg vælger. Man kan ikke slippe afsted med at ville nøjes med at

sige ”vi”.

Med baggrund i Kierkegaard siger Olesen Larsen om det subjektive, at det handler

om at ”være subjektivitet”. Det drejer sig om ”simpelthen at være sig selv i ansvaret for

sig selv som dette enkelte  menneske,  hverken mere eller  mindre”(At være Menneske.

Udvalgte arbejder af K. Olesen Larsen. Bind II, 286-303). Det enkelte menneske skal

ikke forsvinde i fællesskabet, i systemet eller i den store fælles sag. Heller ikke når den

store fælles sag er kirken eller missionen eller hele verdens forbedring. Det kommer der

ikke andet ud af end en flugt fra sit eget liv og fra ansvaret for samme. Troen på Gud som

Gud erstattes da af troen på den store sag. Livet som menneske over for Guds ubetingede

krav opgives til fordel for det at være frelst gennem ideen eller gennem arbejdet for den

store fælles sag. Det bliver fællesskabet, der tror i stedet for den enkelte, der forholder sig

til Gud i tro. Det enkelte menneske skal blot følge med og have en tro sådan i borgerlig

almindelighed. Menneskets  absolutte  forholden sig til  Gud erstattes  af  at  være med i

arbejdet for den store sag eller af det at være med i den rigtige flok. Et liv med mening i

findes ikke ved at leve for noget fælles. Livets mening er AT LEVE DET, og leve det som

det, man er, et enkelt menneske. Livet er givet mening ved det, at det er givet af Gud og

ved det, at det skal leves i ubetinget lydighed og ansvar over for ham. 

Mennesket kommer imidlertid ikke automatisk i denne situation, altså til  det at

være bevidst om sin egen ”væren til” som enkelt eksisterende menneske. Der er et valg.

Valget er at afgøre sig selv overfor kristendommen, om man vil høre den eller fornægte

den. Når skyldbevidstheden indfinder sig, kommer også bevidstheden om ansvaret og om

valget. Valget og ansvaret gælder dette: Om man har valgt at leve for sig selv eller at leve



livet som ubetinget givet og fordret af Gud og at leve som den, der ubetinget skal tjene sit

medmenneske. Kortere sagt: om man vil være Guds skabning og tjener. 

Hvad der kan siges om Gud

I dette  afsnit  gengives  især  Olesen  Larsens  holdninger,  som de kommer til  udtryk i  kapitlet,

”Hvornår Gud er til” fra bogen, At være Menneske. Udvalgte arbejder af K. Olesen Larsen II,

286-303.

Inden for fænomenet, ”øjeblikket”, kan man tale om et møde med selve Gud (Søren

Kierkegaard læst af K. Olesen Larsen I , 73), fordi det er stedet, hvor det evige berører

timeligheden. Men Gud er ikke noget, man sådan kan forestille sig og danne sig et billede

af. Der er kun én måde at forholde sig til Gud på, og det er AT FORHOLDE SIG TIL HAM!

For et menneske er Gud til ved at være Gud for det og ikke på andre måder. I det at være

Gud for mennesket er han til for dette menneske. Gud findes ikke gennem andre kanaler.

Den store fristelse er at gøre en gud ud af alle vore menneskelige religiøse forestillinger,

men dette vil sidst af alt være et sandt billede af Gud, netop fordi det er den rene

forestilling og derfor ikke andet end forlængelser af menneskers tanker og drømme. Men

sådanne indbildninger af Gud kan mennesker sagtens gøre til Gud, og det sker tit i kirken

og kirkelige bevægelser. Her mener man, at man kan åbne en særlig vej til Gud gennem

sine bestemte forestillinger om ham. Så dyrker man dette selvskabte billede af Gud og

bilder sig selv og andre ind, at det er den eneste sande Gud, og man prædiker, at alle bør

tilslutte sig netop denne overbevisning. Dette er en ”privat vej” til Gud, og der er tale om

ren og skær selvhævdelse, fordi det er menneskers egne tankeprodukter, der ophøjes til at

være Gud. Gud er ikke en genstand, vi kan føle eller lade fornuften spekulativt arbejde



med. Selv for troen må Gud ikke gøres til et objekt, medmindre tro ene og alene forstås

som det at adlyde Gud i hans Ord. 

Interessen for at bevise, at Gud er til, er ikke ny, men det har i virkeligheden aldrig

været andet end en interesse for at sikre egne ideer, holdninger og værdier. Når Gud

dannes af menneskelige forestillinger, er beviset for Guds eksistens ikke andet end et led i

bekræftelsen af mennesker selv. De selvbestaltede meninger om Gud opstår, fordi man

ikke vil være det, man er: slet og ret et menneske uden udsigt til nogen sinde at blive

mere guddommelig. Og er der noget, et menneske ikke kan, så er det at danne objektive

billeder af Gud. Eller rettere, de kan sagtens danne sig billeder af en gud, men ikke af den

sande Gud. Disse billeder er menneskers egne opfindelser og tjener det formål, at

mennesker kan få én at lægge ansvaret over på. Ansvaret for det liv, der skal leves af

mennesker og som mennesker. Alle forsøg på at gøre Gud til noget objektivt opstår i

grunden, fordi mennesker ikke vil erkende sin absolutte svaghed og intethed overfor Gud.

At besidde faste meninger om det at tro og om, hvem og hvordan Gud er, er reelt set

modstand mod at erkende sin egen menneskelige begrænsning. Det samme gælder i

øvrigt også for alle bestræbelser på at bevise, at Gud ikke er til. Derfor er en stræben efter

at bevise eller modbevise Guds tilværelse og hans egenskaber faktisk ikke andet end et

forsøg på at undgå ham. Mennesker skal overhovedet ikke bekymre sig om Guds

tilværelse. Det er tværtimod Gud, der i sit ord stiller mennesket i en situation, hvor det

ene og alene skal bekymre sig om at at afgøre sig selv i forhold til den absolutte fordring.

Gud er den, der i ”øjeblikket”præsenterer mennesket for denne absolutte fordring, og her

skal mennesket kun bekymre sig om ét: den absolutte afgørelse. Den, der har travlt med at

tro eller tvivle om Guds tilværelse, forhindrer sig selv i overhovedet at have med ham at

gøre. Gud er slet ikke til på en måde, så han som noget objektivt kan betragtes, forstås,

tros eller tvivles på. Den, der vil være helt sikker på Guds tilværelse, kan kun blive det på

bekostning af Gud selv, altså på bekostning af Gud som GUD. Men samtidig gælder det,

at den, der ubetinget søger Gud, hende eller ham er Gud også ubetinget GUD for. 

Forholdet mellem Gud og mennesker



Mellem Gud  og  mennesker  er  der  ingen  forbindelse,  der  på  nogen  måde  kan  vises,

bevises, mærkes eller betragtes, hverken i det ydre eller i det indre liv.

Der er intet i menneskers liv, hverken synligt eller usynligt, som kan vise noget som helst

om,  hvordan  Gud  er  eller  hvorvidt  han  overhovedet  er  til.  Der  er  et  uendeligt

modsætningsforhold  mellem  Gud  og  menneskers  verden.  Når  kirken  eller  anden

religiøsitet vil bløde op på disse absolutte modsætninger ved at ville påvise bare en lille

smule evne til det gode hos mennesket, så er det den rene selvtilstrækkelighed. Mange fra

”det kirkelige landskab” forsøger på at harmonisere og mediere forhold, som hverken kan

eller skal ”sammentænkes”. Såvel pietistisk kristendom som moderne ”videnskabstro” vil

udglatte og udviske de paradoksale, absolutte og uomgængelige krav, der stilles til det at

være menneske og tage ansvar for at være det. Udtryk som, ”til en vis grad” og ”på den

ene side sådan og på den anden side alligevel ikke helt”, er det rene falskneri, når det

gælder de grundlæggende relationer mellem Gud og mennesker.

Gud er til for mennesket i dets eksistens og på andre måder er Gud slet ikke til.

Det er måske muligt at sætte op som forudsætning, at Gud, det evige, er til, men det er

ikke muligt at vise eller bevise det som noget objektivt, og det er rent føleri at kunne

”mærke” det i sit indre. Selv for det troende menneske er Gud hverken til at mærke i en

indre vished eller til at betragte gennem sindrige spekulationer eller på anden måde til at

erkende. Alle påstande angående en indre vished om, at man har troen på Gud må kraftigt

afvises. Troen er ikke noget, man HAR, troen er noget man GØR. Tro er på ingen måde det

at have en tro, men det at tro. Troen besiddes ikke, troen tror.  

Guds Ord retter sig direkte mod det enkelte eksisterende menneske. Ordet er Guds

henvendelse til  mennesket, og der er ikke andre kanaler fra himmel til  jord eller  den

modsatte vej. Når Guds Ord møder et menneske, sker det i ”øjeblikket”. 

I "øjeblikket" rammer Guds Ord ned i menneskets situation og tiltaler det. Mennesket må

da afgøre sig for, om det vil være et menneske, altså om det vil være netop dette konkrete

enkeltmenneske under Ordets tiltale. Det vil sige om det vil være det menneske, det er, og

ikke forlade sig på noget som helst andet end det at være et menneske over for Gud. Og

det betyder, at forholde sig til den Gud, som er absolut herre og som har absolut ret til at

stille absolutte krav til mennesket. Mennesket har ikke selv stillet sig, men ER STILLET i

afgørelsen i øjeblikket. Det er stillet i afgørelsen og skal afgøre sig selv for, om det vil



lytte til  Guds Ord og lade Gud få den plads, som alene tilkommer ham. Afgørelsen i

øjeblikket  er  intet  mindre  end  absolut,  og  dermed  får  øjeblikket  intet  mindre  end

afgørende betydning. I øjeblikket, hvor Guds Ord tiltaler mennesket, er Gud dommeren,

over  for  hvem  mennesket  er  synd  og  ikke  noget  som  helst  andet  end  synd.  Skal

mennesket se sandt på sig selv i sit forhold til Gud i øjeblikket, så må det se sig selv som

et absolut intet. Når mennesket i øjeblikket står lige over for Gud, har det intet godt at

diske op med. Ingen større eller mindre rest af noget, som til en vis grad kan være noget

værd  over  for  Gud.  Mennesket  har  ikke  noget  medfødt  eller  noget  på  anden  måde

oprindeligt i sit indre, som er godt nok, og som det kan bygge videre på. Hævdel-sen af

noget sådant må betegnes ”selvtilstrækkelighed”. Det er nemlig ikke sådan, at der dog

findes en lille smule godt i mennesket, som bare skal opdyrkes og ved Guds hjælp vokse

og bære frugt. Nej, i mødet med Guds Ord er mennesket intet, og ikke at ville vide af

dette forhold er det samme som ikke at  ville  møde Gud og ikke at  ville afgøre sig i

øjeblikket. 

Det, der sker, når et menneske vælger og afgør sig

Som i de foregående afsnit er det følgende et forsøg på at gengive på en loyal måde, hvad Olesen

Larsen siger om denne sag i sine værker, her især med udgangspunkt i bogen, Søren Kierkegaard

læst af K. Olesen Larsen I 

Individet  er  i  mødet  med det  evige i  afgørelsens øjeblik  stillet  i  den absolutte

afgørelse: enten den evige salighed eller en evig usalighed. At befinde sig i den situation

ligger i det at eksistere. Den eksisterende afgør den evige salighed ved at afgøre sig for



den.  Livet  i  timeligheden  gives  absolut  betydning  ved,  at  mennesket  dér  stilles  i

afgørelsen. Heri ligger alvoren. Kun troen kan påtage sig denne tilsyneladende umulige

opgave at holde sammen på timeligheden og evigheden i eksistensen, og det er netop

troens opgave: på en gang at være i timeligheden og i evigheden (Søren Kierkegaard læst

af K. Olesen Larsen I, 32)

Afgørelsens  øjeblik  er  noget  andet  end  en  overgang  et  eller  andet  sted  i  et

kontinuerligt forløb. Hvis der forudsættes en kontinuitet eller udvikling frem mod det at

være kristen, så kan der ikke være tale om en virkelig overgang, og følgen bliver, at intet

menneske  kan  blive  kristen,  hvis  det  ikke  er  det  i  forvejen!  (67).  En  kontinuerlig

udvikling står i total modsætning til en sand forståelse af omvendelse og forsoning. Hvis

forsoningen som udtrykt ved Jesu død og opstandelse blot bliver en videreudvikling af

noget, der var startet  i  skabelsen,  så mister også forsoningens ”øjeblik” sin afgørende

betydning. Og for det enkelte menneske gælder det tilsvarende, at "øjeblikket" mister sin

afgørende  betydning,  hvis  skabelsen  gradvist  flyder  over  i  det  evige  liv,  altså  hvis

omvendelsen bliver en udvikling af det, som er givet ved skabelsen (40). Det, som er

givet som noget medfødt, kan ikke videreudvikles til det evige. Men der er også andre

”udflugter”. Nemlig påstande om, at en sådan betingelse for kristendommen kan være

givet ved en mere eller mindre magisk hændelse (50). Dette udtrykkes i en dåbsopfattelse,

som betyder,  at  mennesket  ved dåben har  modtaget  en slags  betingelse,  som gør  det

lettere at komme til Gud, eller som det kan bygge videre på. Hos andre udtrykkes denne

”magi”  i  en  opfattelse  af  omvendelsen,  der  går  i  samme retning,  nemlig  når  de  ved

omvendelsen forstår noget én gang givet, som man kan støtte sig til og fæste lid til i sin

tro.  Nok  kan  en  sådan  begivenhed  som dåb,  omvendelse  eller  lignende  have  ganske

afgørende betydning, men ved at se tilbage på begivenheden og føle sig mere eller mindre

sikker på grund af denne, undviger individet fra at tage det fulde ansvar for afgørelsen.

Det enkelte menneske fritages da for at afgøre sig absolut i "øjeblikket", som dermed ikke

får afgørende betydning.

Der er ikke noget galt med at tale om begrebet overgang og omvendelse, men der

er grund til at være stærkt kritisk overfor mange af de aspekter, der traditionelt knytter sig

til  begrebet.  Det  gælder  for  eksempel,  når  nåden  og  syndsforladelsen  opfattes  som

hjælpemidler  til  at  leve  et  nyt  og  bedre  liv.  Kritikken  skal  ikke  mindst  rettes  mod



kirkelige folk, der opfatter sig selv som værende i besiddelse af særlige muligheder efter

at have ”modtaget nåden”. Der følger ikke den slags sidegevinster med, ingen kan med

rette anse sig selv for særlig udrustet til en from stræben eller et stadig mere helligt liv.

Nåden giver hverken evne eller vilje til at ændre noget i livet. Nåden er slet og ret nåde,

ikke en ændring af noget som helst hos den, der får den. Det er en vildfarelse at tale om

helliggørelse,  forstået  som  en  vækst  i  den  rigtige  retning,  en  vækst,  der  har

syndsforladelsen og nåden som forudsætning. En livslang stræben er noget, der kræves

ubetinget af Gud, men det er ikke noget, man får hjælp til at klare på egen hånd ”i kraft af

nåden”.  Enhver stræben, som i nogen som helst  grad kan være til  fortjeneste for den

stræbende,  det  vil  sige en stræben,  som man får  noget  for,  er  udtryk for  en fejlagtig

opfattelse af, hvad det vil sige at være et tilgivet menneske. 

Derimod  kan  man,  som  Kierkegaard,  udmærket  tale  om  ”taknemmelighedens

stræben”(80).  Denne er  på  ingen måde til  gavn for  mennesket  selv,  kun en  værdiløs

stræben, født ud af taknemmelighed og ikke ud af et ønske om helliggørelse. Hverken

omvendelse,  syndsforladelse  eller  nådesoplevelse  starter  en  udvikling  i  den  troende.

Syndsforladelse  og  nåde  skal  ikke  tages  for  andet  end  det,  det  er:  absolut  og  gratis

tilgivelse af synd. På samme måde er troen heller ikke en sindstilstand, der opstår på et

bestemt  tidspunkt.  Troen  er  ikke  en  art  ”psykologisk  besiddelse”,  men  afgørelse.  Og

bevarelse af troen sker ikke ved at holde fast på en én gang modtaget oplevelse eller

tilstand. Troens bevarelse er således bestandig afgørelse. 

Sammenfatning.

Olesen Larsens syn på det, man kunne kalde afgørelsen 

eller overgangen forsøges sammenfattet i det følgende.

Gud indbyder alle mennesker. "Øjeblikket" er stedet, hvor mennesket afgør sig

selv i forhold til indbydelsen, det vil sige for eller imod Guds Ord, og denne stillingtagen

til Ordet er en stillingtagen til Gud selv. Mennesket må vælge, om det vil høre Ordet som

Guds ord eller som bare menneskeord. 



Afgørelsen  involverer  menneskets  beslutning  og vilje.  Det  er  menneskets  eget

ansvar, at det overhovedet kommer til en afgørelse. Det må selv sørge for ”at give møde i

afgørelsens øjeblik”. Det er helt og fuldt op til mennesket selv, om det vil være det, som

det i frihed kan være, nemlig Guds skabning. Ethvert menneske kan i frihed vælge at

blive til intet for Gud i kærlighed og tilbedelse. Men den, der vælger dette, det vil sige

den, der tager imod Guds indbydelse, går ikke ind til et let og festligt liv, tværtimod til

usikkerhed, selvfornægtelse og afdøen.

At leve sit liv i eksistensen er at leve med og i en konstant modsigelse, idet det

timelige og det evige ikke kan forenes, men dog begge skal være til  stede som noget

afgørende for den eksisterende. Når det evige i "øjeblikket" indfinder sig hos mennesket,

har det på én gang den ubetingede nåde og det absolutte krav med sig. Mennesket må

miste alle sine forventninger og ønsker og drømme og alene leve på nåde. Der er intet

afslag  i  kravet  fra  Gud,  fordringen  er  absolut.  Tilsvarende  er  der  ingen  evner  eller

betingelser til stede hos mennesket, ingen forudsætninger, der kan gøre det til ”noget”

over for Gud. Derfor er også nåden og tilgivelsen ubetinget og absolut. Gud forlanger alt

af mennesket, som absolut intet kan og han giver alt til synderen, som absolut intet har i

forvejen.

Afgørelsen er ikke gjort eller overstået ved en engangsbegivenhed i form af en

omvendelse. Så længe livet som et eksisterende menneske varer, er der tale om stadig

gentagne absolutte afgørelser. At vinde sig selv, sin sjæl, sin tro eller sin frelse er ikke at

være i besiddelse af det men det bestandig at erhverve det. 

Omvendelse

Gengivelse af Olesen Larsens synspunkter, som de 

fremtræder  i  kapitlet,  ”Den  kirkelige  omvendelses-forkyndelse  og  evangeliet”  (At  være

Menneske, 165-195) 



Den  kirkelige  omvendelsesforkyndelse  bygger  på  et  falsk  grundlag,  idet  den

antager, at mennesket i sig selv har en mulighed for at vælge Guds frelse. Det falske er, at

mennesket på forhånd er udstyret med en evne eller et anlæg for et højere og mere helligt

liv, og at det til enhver tid frit kan vælge at virkeliggøre denne mulighed ved simpelthen

at  vælge  frelsen.  Af  omvendelsesforkyndelsen  fremgår  det,  at  et  højere  liv,  det  ”nye

guddommelige liv” starter ved omvendelsen, og dermed er mennesket slået ind på en vej,

der fører fremad og opad. Frelsen ligger der som en mulighed i mennesket selv, det vil

sige inden for dets rækkevidde, og hvis et menneske omvender sig, så vil Gud automatisk

følge op med at frelse. Kernen i det, som der bør reageres kraftigt imod i den kirkelige

omvendelsesforkyndelse, kan kort udtrykkes i to elementer: menneskets krav om at ”ville

være noget” over for Gud samt det minimerende syn på Gud, der følger af , at han kan

dikteres en handling af et menneskes valg (At være Menneske, 188). 

Omvendelsesforkyndelsen  hævder  om  mennesket,  at  det  ”er  noget”  inden

omvendelsen  og især,  at  det  ”er noget” i  kraft  af  omvendelsen.  Begge dele er  falske

forudsætninger,  og  den  aktuelle  fokusering  på  omvendelsen,  som  den  på  forskellige

måder  bliver  praktiseret  blandt  missionsfolk  og grundtvigianere,  er  ren selvhævdelse.

Omvendelsesforkyndelsen fremstiller Gud som en, der kan dikteres af menneskets valg:

Når  mennesket  vil  omvendes,  må  Gud  straks  træde  til  og  frelse  det.  Den  Gud,  der

forkyndes i omvendelsesforkyndelsen er en afgud. siger Olesen Larsen.

Den kirkelige omvendelsesforkyndelse taler om, at der endnu er en spire tilbage af

det  evige  i  mennesket  eller  en  længsel  efter  Gud  inderst  inde,  eller  at  der  i  dåben

simpelthen  er  overført  noget  helt  særligt  guddommeligt  til  mennesket.  Den  ideale

længsel,  som må regnes for  den virkelige drivkraft  i  omvendelsen,  går ud på at  ville

virkeliggøre denne spire af det guddommelige, hvilket man så har mulighed for at gøre

alvor af ved at blive omvendt. Omvendelsestrangen stræber dermed efter at komme på

afstand af det almindelige menneskeliv for at opnå noget højere. Den omvendte vil af



med følelsen af at være synder og leve som synder og vil i stedet se sig selv som en, der

har skiftet spor og er kommet over i en anden virkelighed, over ”på Guds side”. Sådanne

forestillinger  viser,  at  den  kirkelige  omvendelsesforkyndelse  ikke  regner  med,  at

mennesket helt igennem er synd. Den har glemt syndens fatale konsekvenser (182). Den

ignorerer menneskets totale syndighed og vil derfor være i stand til at gå videre i retning

af syndfrihed. Omvendelsesforkyndelsen opererer kun med ”syndige tilbøjeligheder” og

prædiker, at mennesket kan vælge her og nu at komme væk fra verden. Ikke i bogstavelig

forstand, men sådan, at den omvendte i sin bevidsthed allerede lever sit egentlige liv i

afstandtagen  fra  verden,  altså  på  en  måde  allerede  i  det  evige,  allerede  hos  Gud.

Omvendelsen går ud på at opdyrke noget i sig selv, som allerede er til stede, en mulighed,

der står til rådighed for den enkeltes valg. 

Denne mulighed er imidlertid slet ikke til stede. Der er ikke noget evigt i én selv

at lede efter. Der er ingen spire i det indre menneske eller noget guddommeligt/magisk

givet i dåben (172), som flytter mennesket en millimeter væk fra dette liv i denne verden.

Og dermed er der intet grundlag for i en omvendelse at kunne vælge ”det egentlige liv”

eller ”sit  egentlige jeg”. Med andre ord intet  grundlag for et  højere liv som omvendt

menneske. Mennesket sidder ikke engang inde med nogen evne eller mulighed, der sætter

det i stand til at vælge frelsen. Mennesket har kun een mulighed for at vælge: At forholde

sig til Gud i Ordet med anerkendelse eller med forargelse. Resten er alene og suverænt op

til Gud. Mennesker stilles i valget, når Ordet lyder, det vælger ikke selv tid og sted for

frelsen. Frelsen er en mulighed, men en mulighed alene for Gud. Det ligger ikke indenfor

menneskets rækkevidde at vælge noget, som kun Gud kan virkeliggøre. Roden til dette

bedrag er, at  mennesket vil  ”være noget”. Det vil ikke lade Gud om at give, hvor og

hvornår han vil. Det vil have muligheden for frelsen inden for rækkevidde og dermed

beholde magten til at vælge og tiltage sig frelsen, når det selv vil. At tænke sådan og have

denne holdning til sagen er ren selvhævdelse. Selvhævdelsen udtrykkes jo også tydeligt

derved, at mennesket slet ikke er interesseret i  at blive mindre i forhold til  Gud, men

tværtimod  vil  stræbe  efter  at  komme  til  at  ligne  ham  mere  og  mere.  Man  vil  have

menneskets lykketrang til at harmonere med kristendommens krav om at tjene og forsage.

I stedet for et liv i ufuldkommenhed og forgængelighed vil man kræve et stadig mere

ideelt liv.



Når omvendelsen er sket, forventes det i øvrigt, at der indtræder en vished hos den

omvendte.  Det  hører  med  til  en  ”korrekt”  omvendelsesoplevelse.  Ligesom  Gud  helt

sikkert vil frelse, når man vælger at blive omvendt, så vil han også sende et ”svar” til den

omvendte  i  form  af  vished  eller  fredsfølelse.  Det  er  en  almindelig  antagelse  i

omvendelsesforkyndelsen, at den, der ikke har fået vished heller ikke har valgt.  Dette

fremhæver  presset  på  dem,  der  kommer  til  omvendelsesmøderne,  og  medfører  en

yderligere  fokusering  på  det  at  have  valgt  frem  for  på,  hvad  der  er  valgt.

Omvendelsesforkyndelsen  skaber  et  psykologisk  pres  og  også  de  sproglige  udtryk

psykologiseres. Som et eksempel kan nævnes begrebet genfødelse, som står i fare for at

blive  opfattet  som  ren  oplevelse,  nemlig  ved  at  blive  sat  i  tæt  forbindelse  med

omvendelsesoplevelsen. 

Det  skal  ikke  afvises,  at  der  er  et  valg  og  heller  ikke,  at  der  kan  tales  om

omvendelse  og  omvendelsesforkyndelse.  Der  er  ingen  grund  til  at  benægte  selve

begivenheden, sådan som folk selv fortæller om den. Det skal hverken bekræftes eller

modsiges. Ærindet er at vise, hvilket syn på Gud og hvilket syn på mennesket, der reelt

fremkommer  i  den  kirkelige  omven-delsesforkyndelse.  Og  hvad

omvendelsesforkyndelsen  siger  om forholdet  mellem Gud og mennesker.  Det  er  ikke

omvendelsen  selv,  der  er  interessant,  men  den  meget  anvendte  forkyndelse  af

omvendelsesoplevelsen.

Fra Olesen Larsens prædikener
Olesen Larsen var præst i Esajaskirken i København 

i ca 30 år frem til sin død i 1964.

Prædiken over teksten om Zakæus fra Lukas 19,1-10.
(Fyrre Prædikener af K. Olesen Larsen, 80-83)

Anden søndag efter helligtrekonger. 

Teksten, som Olesen Larsen her prædiker over, handler om, at tolderen Zakæus modtager

besøg af Jesus og herefter tilsyneladende beslutter at ændre meget i sit liv. Jesus siger ved

sit besøg, at han er kommet for at opsøge og frelse det fortabte og, at der i dag er kommet



frelse til Zakæus' hus. Temaet er altså omvendelse, hvis der herved forstås en religiøst

baseret afgørende ændring i livet og det at ”møde Jesus”.

Alle  vi  mennesker er fortabte,  fastslår Olesen Larsen. Det er os,  som Jesus  er

kommet for at søge og frelse. At være fortabt er det ikke at ville leve dette usikre og

sårbare menneskeliv. Når man vil flygte fra sit menneskeliv, betyder det, at man vil flygte

fra at være Guds skabning. Man vil altså ikke være den, man er, som skabt af Gud, ikke

være på det sted, hvor man er sat af Gud, i det hele taget ikke leve under de vilkår, man er

blevet tildelt af Gud. På denne måde viser det sig, ifølge Olesen Larsen, at fortabthed er

det at flygte fra Gud, men da det er igen det samme som at flygte fra menneskelivet, så er

det at være fortabt at flygte fra sig selv.

Afgørelsen eller valget består i det at svare på, om vi vil være disse fortabte og

søgte, og om vi vil være dem, der er fundet af Jesus og frelst ved ham.

Olesen Larsen omtaler ikke Zakæus' konkrete situation og siger ikke noget om,

hvorvidt noget blev forandret i hans liv, altså om Zakæus' fortabthed var den samme før

og efter  den dag,  hvor  han havde besøg af Jesus,  og tilsvarende om hans  forhold til

frelsen havde ændret  sig.  Prædikenen her koncentrerer  sig  ikke om, hvad det  for det

enkelte menneske kan betyde at  ”møde Jesus”,  sådan som det er beskrevet i  Zakæus´

tilfælde. Olesen Larsen taler generelt om, hvad fortabelse er og om, hvad frelse er og om,

at mennesket skal afgøre sig, men han siger ikke noget om, hvad det betyder og indebærer

og medfører for en konkret person, at mødet med Jesus sker og at afgørelsen gøres.

Prædiken over teksten om Jesu tale til Peter fra Johannes 21,15-19.
(Fyrre Prædikener af K. Olesen Larsen, 159-163)

Første søndag efter påske.

Olesen Larsens prædiketekst handler her om tiden efter opstandelsen. Jesus spørger Peter

”elsker du mig”,  og giver ham derefter beskeden:  ”vogt mine får”.  I forbindelse med

behandling af emnet omvendelse er det i øvrigt interessant, at Jesus (ifølge Lukas 22,32)

lige før tilfangetagelsen siger til netop Peter: ”og når du engang vender om, så styrk dine

brødre”

I denne prædiken taler Olesen Larsen om et aspekt, som er relevant i spørgsmålet

om omvendelse, nemlig afgørelsen. ”Elsker du mig?”, spørger Jesus.  Dette omtolkes i



prædikenen til det afgørelses-krævende spørgsmål: ”Vil du?”, som jo er et velkendt og

karakteristisk spørgsmål hos Olesen Larsen.

Peter spørges, om han elsker Jesus, og dermed menes, ifølge Olesen Larsen, om

han vil  overlade sit liv til  Jesus. At man vil overlade sit liv til  Jesus betyder, at  man

accepterer og elsker at være kaldet til at leve livet i ansvar og håb. Spørgsmålet, om vi

elsker Jesus, er altså ifølge Olesen Larsen det samme som spørgsmålet, om vi vil leve

dette menneskeliv som Guds skabninger. Afgørelsen gælder derfor dette: om vi vil høre

på, hvad ordet siger os om os selv og om livet. For eksempel handler afgørelsen om,

hvorvidt vi vil høre sandheden om vore svagheder og om vor skyld og trods og vantro.

Og om vi vil stå ved os selv som trængende til Guds nåde og tilgivelse.

Tidspunktet for afgørelsen, der hvor svaret skal gives, er, når evangeliet lyder for

os. Det er evangeliets ord, der præsenterer os for alle spørgsmålene ”om vi vil...”, derfor

er det også ved evangeliets forkyndelse, vi skal give svaret.

Svaret  på  spørgsmålene  (det  vil  altså  sige  ”resultatet”  af  afgørelsen,  men  denne

formulering ville Olesen Larsen nok aldrig bruge!) beskrives også i denne prædiken, om

end på indirekte facon. Det  negative svar er for eksempel,  at  lyve sig fra evangeliets

sandhed, at retfærdiggøre sig overfor Guds krav eller at leve livet på sine egne udsigter og

drømme.  

Det  positive svar  er  ifølge  Olesen  Larsen,  at  mennesker  hører  og  tror  på

evangeliet, og at de lever for og ved samme evangelium. Den slags ord, som antyder en

forskel i  livet som følge af at  svare ja til  Gud, er ikke sædvanlige for Olesen Larsen

(sandsynligvis, fordi det alt andet lige ikke kan undgå at indføre en form for skel mellem

mennesker, nemlig mellem dem, der svarer positivt og dem, der svarer negativt), og det

siges  heller  ikke  uden mange forbehold:  At  mennesker  hører  og  tror  evangeliet  sker

samtidig med, at de står under Guds dom. Desuden må det ske på trods af menneskets

ligegyldighed og afmagt og på trods af dets modvilje og vantro. Og endelig er det at leve

for og ved evangeliet kun muligt ved at Gud giver mennesket at gøre det. 



4 Omvendelse hos Kierkegaard og Olesen 
Larsen 

Dette kapitel skal ses som det sammenfatttende og kon-



kluderende  afsnit,  hvis  hovedpunkter  er  samlet  i  den

konkrete  konklusion  i  kapitel  5.  Her  i  kapitel  4  vil

Kierkegaard og Olesen Larsen blive sammenlignet og sat

i  forhold  til  hinanden.  Det  vil  fremgå  af  de  enkelte

underafsnit,  hvordan  forskelle  og ligheder  mellem dem

fremkommer,  når  det  gælder  emnet  omvendelse,  bredt

forstået.  

Hvordan vælger mennesket?
I Kierkegaards opbyggelige taler er ”beslutningen” et  vigtigt begreb. Tilhøreren bliver

ikke  tiltalt  for  hyggens skyld eller  for  at  blive  bekræftet  i  den  almindelige  hverdags

tilstrækkelighed.  Man  hører  eller  læser  ikke  hans  taler  uden  at  blive  dybt  berørt  og

personligt involveret. Den opbyggelige tale inddrager læseren i sine medrivende tanker

om livets til  tider hårde vilkår, om verdens mange uretfærdigheder og forskelligheder.

Den appellerer til  mennesket og til  dets liv og opfordrer til  beslutning.  Tilhøreren får

noget at tage stilling til, et valg. 

Ordene fra evangeliet hjælper ikke det menneske, der ikke har brug for dem, det

vil sige den, der har bestemt sig for ikke at have brug for dem. Den, der ikke vil lade sig

trøste,  får  ingen  gavn  af  evangeliets  ord  (Atten  opbyggelige  Taler,  71).  Kvinden  i

farisæerens hus (Luk 7) trodsede skam og foragt, hun tog en beslutning, valgte at komme

og træde frem for Jesus (75). Ikke alene skam og foragt må også Kierkegaards nutidige

tilhører beslutte at trodse,  men også sin egen forstand.  Det er den, der tror Gud mod

forstanden, som bekræftes i det indre menneske (94). Man må i sandhed være bekymret

for at forstå sig selv og erkende sin egen afmagt og følgelig bekymre sig for sin egen

saligheds sag. Guds bekræftelse i  det indre menneske kan man ikke selv uden videre

”skaffe” ved én gang for alle at vælge det, men beslutningen ligger alligevel hos én selv.

Det er menneskets eget ansvar at vende tilbage til Gud for atter at søge ny bekræftelse

(96). Den opbyggelige tale kræver, at man forholder sig til det evige. Den evige salighed

omtales hos Kierkegaard langt fra som noget selvfølgeligt, der af sig selv følger med det

at være menneske eller med det at være et døbt menneske.

En  særlig  behandling  får  ”beslutningen”  i  talen  ”Imod  Feighed”.  (Atten



opbyggelige Taler, 307-331). Fejhed er beslutningens værste modstander. I beslutningen

ligger menneskets eneste afgørende mulighed for at forholde sig til sit eget liv og til det

evige. At afgøre sig i forhold til det evige beskrives også grundigt hos Kristoffer Olesen

Larsen, især gennem hans grundige arbejde med begrebet ”afgørelsen i øjeblikket”. Men

der  er  en  bemærkelsesværdig  forskel  på  Olesen  Larsens  ”afgørelsen  i  øjeblikket”og

begrebet ”beslutning” hos Kierkegaard, som det kommer frem i talen  ”Imod Feighed”.

Olesen Larsen taler ikke om afgørelsen, som et starttidspunkt for noget som helst, men

som noget øjeblikkeligt, noget momentant i modsætning til en begynden på noget:

”Som timeligt maa Mennesket stadig falde ud af Øjeblikkets Situation. Ja, og derfor maa

Afgørelsen, den afgørende Sags absolutte Afgørelse, bestandig gentages. Som evig følger

den  afgørende  Sag  stadig  med  Mennesket  gennem  Livet  ogstiller  stadig  paa  ny

Mennesket i den absolutte Afgørelse; den samme absolutte Afgørelse træffes paa ny - og

Øjeblikket  faar  stedse  afgørende  Betydning”  (  Søren  Kierkegaard,  læst  af  K  Olesen

Larsen, 23 ).

Kierkegaard taler ret direkte om at begynde på noget. Beslutningen indeholder i

denne tale både aspektet: at begynde på noget og aspektet: gentagen momentan enten-

eller-afgørelse. Ikke så sjældent hentyder han til konkret forandring og ny begynden. (min

fremhævelse) :

”thi Beslutningen forbinder netop et Menneske med det Evige, bringer ham det Evige ind

i Tiden, skrækker ham op af Eensformighedens Døs, hæver Vanens Trolddom, afbryder

de  møisommelige  Tankers  lange  Trætte,  og  lyser  Velsignelse  over  selv  den  svageste

BEGYNDEN, naar det dog er en Begynden; thi Beslutningen er en Opvaagnen til det

Evige; og Den, som længe har savnet Beslutningens Foryngelse, naar han beslutter sig,

maa han vel være til  mode som hiin Enkens Søn fra Nain, der han vaagnede op paa

Baaren, ak, i forveien var han endnu mere liig hiin Enkens Søn, der han bares død ud.

Derfor prise vi Beslutningen” (307). 

Dette citat afspejler tydeligt et tidspunkt for en begynden, et tidspunkt for en opvågnen.

Beskrivelsen af drengen, der vågner op fra døden, leder heller ikke tanken hen på noget,

der sker hver dag!Og tilstanden før beslutningen er som drengens før opvækkelsen: død. I

høj grad forskel på før og efter. Et lignende billede, som også udtrykker en begynden på



noget nyt, bruges i denne tale; Imod Feighed, ved at menneskelivet beskrives som det at

være ude på det dybe vand og have ét altoverskyggende behov, nemlig at redde sig i land

(309). Som nævnt siger talen dog også noget om den stadig gentagne afgørelse:  ”Naar

det at fatte en Beslutning forstaaes saaledes om den stadige Fornyelse af en afgjørende

Beslutning...”(311). 

Mens Olesen Larsen skyer tanken om en begynden på noget som helst i forholdet

til kristendom og tro og alene taler om den stadig gentagne ”afgørelse i øjeblikket”, så har

Kierkegaard altså ganske tydeligt begge aspekter med, som det fremgår af denne tale. Han

opfordrer tilhøreren til at foretage den afgørende beslutning, og advarer samtidig om, at

sådan en beslutning ikke kan tjene som sikkerhedsnet for resten af livet. 

Kierkegaards tale om en stadig fornyelse af den afgørende beslutning betyder to

ting. For det første, at der på et tidspunkt er truffet en afgørende beslutning. Ellers var der

jo ikke noget at forny. For det andet, at beslutning og afgørelse aldrig bliver et færdiggjort

og afsluttet fænomen for et menneske.

Kierkegaard pointerer, at beslutningen ikke fører til en slags ophøjet liv, og han

kalder det  overtro,  når nogle mennesker  tror,  at  med beslutningen er alt  afgjort.  Men

følgende formulering viser også noget andet: ”Vel er det nemlig sandt og rigtigt, at over

Beslutningen lyser Evighedens Glands, at i Beslutningen synes Alt afgjort for evigt; men

dette er kun det

Første” (321). Der må være tale om en konkret beslutning på et tidligere tidspunkt, som

”kun  er  det  første”.  Her  kan  ikke  være  tale  om  en  stadig  gentaget  afgørelse.  En

beslutning, hvorover evighedens glans lyser, og hvor det kan synes, at alt er afgjort for

evigt, kan ikke være en atter og atter gentaget afgørelse. Der hentydes tydeligvis til en

helt  nødvendig  og  afgørende  ”første  beslutning”,  samtidig  med  at  dennes  stadige

fornyelse fremhæves som lige så afgørende og nødvendig. Selv om Kierkegaard her netop

advarer imod at lade en fortidig beslutning være afgørende for altid, så viser det lige så

klart, at Kierkegaard forudsætter at en sådan beslutning engang har fundet sted.  

Hos nogle mennesker er beslutningen truffet, men forladt igen. Talen beskriver

forskellige mennesker, for hvem dette er sket og opfordrer dem inderligt til at vove igen

at forny afgørelsen (325f). Der tales her om perioder på måske mange år, hvor sådan et



menneske  har  forladt  den  første  gode  beslutning.  En  sådan  beskrivelse  giver  ingen

mening, hvis man taler om mange stadigt gentagne og helt ligestillede afgørelser gennem

hele livet, sådan som Olesen Larsen beskriver sin udgave af ”afgørelsen”. Hos ham er der

aldrig tale om, at man kan træffe en skelsættende beslutning, som man så kan forlade igen

senere,  for  måske  senere  at  forny  den.  Sådan  noget  ville  han  antagelig  kalde

selvtilstrækkelighed  og  udtryk  for  den  ideale  længsel.  Hos  Olesen  Larsen  tales  der

udelukkende om mange parallelle afgørelser i ”øjeblikket”, hvor den ene ikke adskiller

sig  fra  den  anden.  De  er  alle  nøjagtig  lige  afgørende.  I  Kierkegaards  taler  er  den

grundlæggende opfattelse helt anderledes. Beslutningen er et vendepunkt, noget, der kan

danne skel mellem et ”før” og et ”efter”. Ligesom der også kan tales om et før og et efter,

at  man  FORNYER beslutningen.  Under  alle  omstændigheder  taler  Kierkegaards

opbyggelige skrifter  ikke om menneskers situation, som værende grund-læggende den

samme i  alle  perioder uden muligheder for vendepunkter, omvendelser eller lignende.

Hos Olesen Larsen derimod er der ingen forskel på nogen perioder: et døbt menneske

lever i eksistensen, som udgør én lang periode med stadigt gentagne ”absolutte afgørelser

i øjeblikket”. 

I  sine  taler  ved  altergangen  om  fredagen  taler  ”S.  Kierkegaard”  direkte  og

appellerende til sine tilhørere. Han minder dem om, at de har besluttet at komme på netop

denne fredag til  netop denne altergang og herefter gør prædikanten så opmærksom på

endnu en nødvendig beslutning, nemlig at erkende det dybe behov for Gud. 

Evangeliet indbyder til at komme til Kristus og fordrer samtidig denne indstilling

til Gud: at trænge ubetinget til ham (Christelige Taler, 249-253. Denne tale blev holdt i

kirken). Alle, der ”arbejder og er besværede” indbydes til at komme til Ham, for at finde

hvile, men det er op til menneskets egen  BESLUTNING om det vil være én, der  virkelig

arbejder og er besværet. Hvem er det så, der arbejder besværet? Det er netop den, der

sukkende angrer. Den der sukker under byrden af synd og syndernes bevidsthed (251).

Det bevidste valg, at komme til fredagsaltergangen, afspejler det indre valg, at se sig selv

som synder.  Når  Kierkegaard  taler  i  kirken,  henvender  han  sig  til  folk,  som  kender

evangeliet i forvejen, og som er kommet for at ”slutte sig fastere til ham, (Kristus)”. 

Folk kommer i Guds hus for at finde hvile for sjælen (252), og dette behov opstår



naturligvis ikke kun én gang i livet. Men andre steder antyder Kierkegaard et større behov

for  mennesker  end  dette.  I  en  anden  tale  (Christelige  Taler,  254-259),  som  tager

udgangspunkt i ordene, ”Mine Faar høre min Røst,og jeg kjender dem,og de følge mig”

siger Kierkegaard til  sin tilhører (han taler  som sædvanlig direkte til  den enkelte),  at

hun/han regner sig  ”blandt  dem,  der  ville  høre  Christus  til”(256),  men efterfølgende

lægger han ikke skjul på, at  der er kriterier  for at  komme ind under betegnelsen, ”de

sande troende”, det vil sige Jesu får. Åndeligt forstået er alteret nemlig kun til stede for

den, der hører hans røst og er kendt af ham. Der findes får, som ikke tilhører hyrden, og

derfor heller ikke følger ham (258). Magister S. Kierkegaard står i Frue kirke og taler til

folk ud fra et tema om fårene og hyrden. Han kunne have koncentreret sig om det trygge i

hyrdebilledet, om det gode og beroligende ved at være får under den gode hyrde. Men

mennesker  har  større  behov  end  det  at  finde  beroligelse  og  hvile.  Derfor  gør  han

utvetydigt opmærksom på, at det slet ikke er en given ting overhovedet at høre med til

denne hyrdes fåreflok. Ingen tilhører kan være i tvivl om, at der er to muligheder. Enten

er  man  en  af  Jesu  får,  eller  også  er  man  ikke.  Samtidig  taler  magisteren  stærkt  om

forandring og afgørelse og om, at netop denne dag kan få stor betydning og velsignelse. I

den indledende bøn til talen (254) bruges der udtryk som ”hellig beslutning” og ”endnu

idag”. Kierkegaard henvender sig til dem, som er kommet og lader det være op til den

enkelte selv, om hun/han tilhører de sande troende eller ej. Men i den nævnte bøn siges

det direkte, at den forandring, der kan ske ”endnu idag”, er, at tilhøreren kan blive fornyet

og styrket eller beslutte sig for troen for første gang: (min fremhævning)

”O, men naar da et Menneske agter paa dette Ord, greben af det, i hellig Beslutning, for

Alvor  siger  til  sig  selv  ”endnu  idag”:  da  betyder  dette  ham,  at  han  just  ønsker  at

forandres paa denne Dag, just ønsker, at denne Dag ret maatte blive ham betydningsfuld

fremfor  andre  Dage,  betydningsfuld  ved  fornyet  Bestyrkelse  I  DET  GODE,  HAN

ENGANG VALGTE, ELLER MAASKEE ENDOG BETYDNINGSFULD VED AT VÆLGE

DET GODE”.

Hos Olesen Larsen er alene ”øjeblikket” i fokus som det ”sted”, hvor afgørelsen

sker.  Han kalder i  høj  grad også tilhøreren til  at  afgøre sig.  Men hos  Olesen Larsen

handler det ikke om at vælge det gode, forstået som et godt forhold til Gud, ej heller om

at beslutte sig til troen på Gud. Hos Olesen Larsen gælder det udelukkende om at ville



være det, man er, et menneske lige over for Gud, og alt andet med afgørende betydning

afgøres i  ”øjeblikket” og ingen andre steder.  I de opbyggelige taler af Kierkegaard er

tonen en anden. Tilhøreren kaldes til  afgørelse og forandring ”endnu idag”,  og denne

forandring kan gælde såvel det, gentagne gange at trænge til fornyet hvile hos Kristus

som det at komme til tro. Når Magister Kierkegaard direkte siger til sin læser/tilhører:

”dersom HAN ikke kjendte dig: da gik Du dog forgjeves til  Alters”  (258),  kan ingen

undgå at overveje, hvor man selv står. 

I  sit  skrift,  Indøvelse  i  Christendom,  lader  Kierkegaard  pseudonymet  Anti-

Climacus tvinge eller  presse kravene til  det at  være kristen op på et  meget højt  plan.

Derfor bliver også beslutningen des mere afgørende. I dette skrift er der absolut forskel på

det  at  være  troende  eller  ikke  troende.  At  blive  troende  sker  ved  et  valg,  ved  en

frygtindgydende  beslutning  mellem  tro  eller  forargelse.  Anti-Climacus  fremstiller  det

ikke som en daglig forholden sig til Gud, som Olesen Larsen gør, men som et valg, der

har klare konsekvenser for hele livet. 

Et af Anti-Climacus' pointer er, som tidligere omtalt, at den, der skal afgøre sig i

forhold til kristendommen, kan kun gøre det i  sandhed, hvis hun/han er  samtidig med

Kristus. Samtidighed indebærer først og fremmest at se Kristus som det helt almindelige

menneske, der påstår at være Gud. Dette er den ultimative forargelse, og derfor kan ingen

blive troende uden først at være kommet igennem forargelsens mulighed (99). Den, som

er samtidig med Kristus, må træffe en beslutning, hvor alene troen er alternativet til at

forarges. At tro på Kristus er aldrig en ligefrem eller logisk set klog mulighed, tværtimod

er troen altid en direkte tilsidesættelse af både fornuft og forstand. Derfor er det at blive

troende ”den frygteligste afgjørelse for et menneske” (99), siger Anti-Climacus. 

En sådan afgørelse må være knyttet til et tidspunkt i et menneskeliv. Forargelsens

mulighed,  som er  et  hovedtema i  Indøvelse  i  Christendom,  handler  ikke  om,  at  alle

mennesker  sådan  i  hverdagen  engang  imellem  stilles  i  dette  valg,  i  den  frygteligste

afgørelse  for  et  menneske.  Anti-Climacus  lægger  i  Indøvelse  konstant op  til  en

vedvarende  og  afgørende  beslutning,  som  et  menneske  må  tage  engang  i  sit  liv:  at

forarges på Gud-mennesket eller tro på ham. 

Kristus fremstilles som en læge, der kan helbrede mennesker. Men den person, der



vælger netop denne læge, finder ud af, at der følger mere med: ”Det at jeg indlader mig

med den Læge, slutter mig til ham, det er det, som gjør mig til Gjenstand for Forfølgelse;

her er Forargelsens Mulighed. Og saaledes med Christendommen. Nu gjælder det, vil Du

forarges, eller vil Du troe. Vil Du troe, saa trænger Du gjennem Forargelsens Mulighed,

tager  Christendommen  an  paa  ethvert  Vilkaar.  Saa  gaaer  det;  saa  blæse  være  med

Forstanden; saa siger Du: enten den nu er Hjælp eller Plage, jeg vil kun Eet, jeg vil

tilhøre Christus, jeg vil være Christen”(115). Hos Anti-Climacus fremstilles den troende

som et alternativ til det naturlige menneske, og beslutningen ved forargelsens mulighed

udgør valget mellem to muligheder, at forarges eller tro. Den troende har for hele sit liv

her i tiden valgt en bestemt læge og har dermed også vedvarende stillet sig til rådighed

for lidelsen (119). Anti-Climacus' billede af det at være kristen er helt anderledes end

Olesen Larsens billede,  for slet  ikke at  tale  om det  nuværende Tidehvervs opfattelse.

Mere herom i de sidste kapitler. 

Hvis man stiller Anti-Climacus og Olesen Larsen det samme spørgsmål: ”hvordan

vælger mennesket?”, får man ikke samme svar. Som før omtalt foregår alle afgørelser af

den  kategori  i  ”øjeblikket”  ifølge  Olesen  Larsen.  Og ”øjeblikket”  kan  hos  ham ikke

knyttes til et bestemt afgørelsens tidspunkt, men må forstås som mange på ny gentagne

afgørelser.  Når man læser  Olesen Larsen får man ikke det  indtryk, at  forstanden skal

glemmes.  Der  er  noget  spekulativt  og  intellektuelt  ved  Olesen  Larsens  forståelse  af

forholdet til  Gud. Hos Anti-Climacus har beslutningen langt mere permanent karakter.

Anti-Climacus  taler  ganske vist  ikke  om,  at  en beslutning kan tages  én gang i  livet,

hvormed  så  alt  skulle  være  sikret  med  hensyn til  det  at  være  kristen.  Slet  ikke,  for

forargelsens  mulighed  forsvinder  nemlig  ikke  ud  af  tilværelsen,  selvom  den  gode

beslutning er truffet.  Den troende er altså på mange måder i en permanent  tilstand af

usikkerhed, men at den troende på et tidspunkt er blevet en troende, lader Anti-Climacus

ikke læseren i tvivl om. 

Omvendelse 

 Selv  om  begrebet  omvendelse  ellers  er  anvendt  i  en  bredere  betydning  i  denne

fremstilling, skal dette afsnit omhandle Kierkegaards og Olesen Larsens behandling af det

mere konkrete udtryk, ”omvendelse” eller ”at vende om”. 



Kierkegaard bruger kun udtrykket omvendelse og ”at vende om” ret få steder i

sine skrifter. Indenfor de i litteraturlisten opgivne tekster drejer det sig om følgende: I

Atten opbyggelige Taler én gang, i Christelige Taler og Indøvelse i Christendom hver fire

steder, samt i PhilosophiskeSmuler ét sted. 

Første  afdeling  i  Christelige  Taler  består  af  syv  taler,  der  alle  handler  om

bekymringer hos forskellige menneskegrupper. Bekymringer, som kan ramme den fattige,

den rige og andre. En af talerne beskæftiger sig med bekymringen for det at være ”ringe”

i betydningen ”modsat fornem”, altså med ringe status og anseelse i samfundet. Talen

pointerer, at mennesker må tage ved lære af liljen og fuglen vedrørende det at være ringe.

En blomst eller en fugl er ringe, men har ingen bekymringer om sin ringhed, for den er

ikke bevidst om det. Den er, hvad den er. En kristen, som i denne forstand er ringe, har

heller ikke ringhedens bekymring, for hun/han er sig selv -for Gud. ”Den ringe Christen

er  FOR GUD sig selv” (44). Den kristne holder ikke op med at være ringe og forsøger

heller ikke at skjule sin ringhed over for nogen, men for Gud er hun/han sig selv. En fugl

er og bliver fugl. Derfor er der ikke noget begyndelsestidspunkt for dens ubekymrethed,

det hører med til det at være fugl. Anderledes med et menneske. Når et menneske, som

kristen, kan leve i ubekymrethed for sin ringhed, fordi det er sig selv for Gud, så har der

været en BEGYNDELSE. Det drejer sig om ”at være til, derpaa at blive til, for saa først at

være til” (43). ”At blive til” betyder her at begynde på at være sig selv og lade sig nøje

med dette. Det er et bedrag, en ”Øjenforblindelse”, siger Kierkegaard, at tro, at man må

sammenligne sig med de andre og forholde sig til dem, for at finde ud af, hvad man selv

er. Dette er nemlig at gå i den forkerte retning, for på denne måde bliver man aldrig sig

selv. Man må derfor ”vende sig om” og gå i den modsatte retning (43). Den, der har

VENDT sig OM, er begyndt på at være til, det vil sige er for Gud sig selv. Sådan er det i

kraft af troen for et kristent menneske, som måske ellers kun har lav status i samfundet.

Derfor har den ringe kristne ingen bekymringer angående sin ringhed.

Det næste, der i talen siges om den kristne fra samfundets nederste lag, belyser

også det med, at der finder en overgang/omvendelse sted, altså at menneskets situation og

vilkår ændrer sig. Kierkegaard udtrykker det ret tydeligt. Denne ”lavstatus” kristne er jo

kristen, og ”er man Christen, maa man VÆRE BLEVEN det. Den ringe Christen er altså

bleven til Noget i Verden” (45). Ved at blive kristen blev dette menneske til noget, som



det ikke var før. Og Gud selv, i skikkelse af Kristus, blev dets forbillede. 

I  sin  skarpt  kritiske  artikel  ”Den  kirkelige  Omvendelsesforkyndelse  og

Evangeliet”  peger Olesen Larsen blandt andet på den holdning, at mennesket vil være

noget andet end et almindeligt jordisk menneske på godt og ondt. Hovedmotivet til  at

ville omvendes, siger han, er ønsket om at redde noget hos sig selv, at redde sin sjæl og

det evige i sig selv. Han anklager omvendelsesforkyndelsen for at love de omvendte en

bedre tilværelse, et bedre liv i verden. ”Dybest set er der derfor en skøn Harmoni mellem

Menneskets Lykketrang og Kravet om at overgive sig til Gud eller Jesus og tjene ham”

(At være Menneske. Udvalgte arbejder af K. Olesen Larsen , bd I [herefter AvM ], 176).

Ifølge Olesen Larsen er der altså et underliggende ønske om et lykkeligere og ”højere” liv

i  forbindelse  med  opfordringen  til  at  blive  omvendt.  Kierkegaards  opbyggelige  taler

udtrykker  næsten  det  samme.  De  lover  bestemt  ikke  noget  om,  at  ringheden  skal

forsvinde, men siger tværtimod, at den ringe Christen ikke skal forsøge, at komme væk

fra sin lav-status situation i forhold til de andre (Christelige Taler [herefter CT ], 44). På

dette punkt synes Olesen Larsen og Kierkegaard helt enige, men hos Kierkegaard er det

ikke  sådan,  at  intet  ændres  for  det  menneske,  der  vælger  Gud.  Hos  Olesen  Larsen

bandlyses alle ændringer ved en omvendelse,  det vil  sige principielt  ved et  valg,  som

mennesket har mulighed for at træffe. Man skal afgøre sig for ordet, men intet må ændres

i livet, synes Olesen Larsen at mene. Man må gerne vælge Gud, men det må ikke kunne

mærkes på nogen måde, for det at vælge Gud indebærer ikke noget i det daglige, udover

det  netop  at  vælge  det  almindelige  liv  som  menneske.  Alt  andet  dømmes  af  Olesen

Larsen som lykketrang og selvhævdelse. Kierkegaard derimod lægger ikke skjul på, at der

er en  begyndelse, som ændrer noget. Naturligvis er denne begyndelse hos Kierkegaard

ikke identisk med de senere opståede vækkelses-bevægelsers omvendelsesoplevelse, som

Olesen Larsen jo vender sig imod, men det fremgår utvetydigt i Kierkegaards tale, at for

at et menneske kan blive sig selv for Gud, må det vende om og gå i den anden retning

(CT, 43). Det vil sige, at mennesket kun kan blive sig selv ved at se med troens øjne på

Gud i modsætning til at finde sig selv ved at se på de andre. Der er altså klart tale om, at

der  ved  en  ”venden  sig  om”  sker  en  ændring  i  synet  på  sig  selv:  den  ringe  kristne

bekymrer sig ikke om sin ringhed. 

I en  anden tale  i  Christelige  Taler  (CT,  144-152)  gør et  lignende forhold  sig



gældende. Her henvender Kierkegaard sig specielt til den lidende. Den lidende må indse

og tro på, at modgang er medgang, men for at dette kan ske, må den lidende vende sig om

og se alt omvendt. Der er ikke tale om en almindelig omvendelse, hvor det handler om

det  at  komme  til  tro,  men  klart  nok  om et  vendepunkt,  hvorfra  noget  er  afgørende

forandret i livet. Mennesker ønsker sig timelig medgang og ønsker at nå timeligt bestemte

mål i livet. Men målet skal hellere være det evige mål, og dette mål kan mennesker bedst

nå gennem modgang. Modgang kan forstås som medgang, fordi det fører til  det evige

mål, men denne forståelse kan kun opnås ved et afgjort nyt syn på hele tilværelsen. For at

den lidende kan besinde sig på, hvad målet er, fordres det, at ”han vender sig om” (146).

Mennesket ved ikke af sig selv, hvad målet er. Det evige mål kan først tros og kendes

efter  en omvendelse.  Når  målet  er  det  evige,  og man tror  på,  at  modgang således  er

medgang, så beskrives det af Kierkegaard, som noget man er særdeles bevidst om. Såvel

den lidende som den ringe kristne kan ved at vende sig om få et nyt syn på sig selv og på

det endelige mål.

Olesen Larsen kritiserer omvendelsesønsket for at være et udtryk for menneskets

krav om at ville være noget, og det gælder især det at ville være i stand til at opfylde

Guds krav. Menneskers lyst til at opfylde kravene er en fornægtelse af at være en Guds

skabning, der slet intet har at betale med (AvM, 184). I talen påpeger Kierkegaard, som

nævnt ovenfor, at ”den ringe Christen er altsaa bleven til Noget i Verden”, nemlig ved at

blive kristen. Hun/han var først menneske, men blev så kristen, og fik derved Gud som

forbillede. Dette forbillede er en meget stor udfordring, men også en salighed! ”for den

ringe Christen er Forbilledet til,  og han er til  for sit Forbillede - han kan bestandig

komme til at ligne det mere og mere” (45). Hos Kierkegaard er Kristus som forbillede på

én gang en vældig fordring og en salig tanke. Hos Olesen Larsen er alle forsøg på og al

lyst til at opfylde denne fordring synd, fordi det udtrykker menneskets krav om at ville

være noget. 

Generelt set tager Olesen Larsen afstand fra alt, hvad der ligner menneskers aktive

valg af Gud. Mennesker har ingen muligheder for at vælge Gud, men kan alene håbe på,

at Gud vælger dem. (AvM,  185). Tilsyneladende er det mest omvendelsesforkyndelsens

motiver, det at ville redde sig selv og sit eget liv, Olesen Larsen er ude efter, og her ville

Kierkegaard uden tvivl være enig. Men i sin kategoriske afstandtagen til, at mennesker



aktivt kan vælge en anden retning i sit liv, og til at de overhovedet har mulighed for at

vælge, gør Olesen Larsen det meget svært at se, hvordan der kan blive tale om et krav til

mennesket om at afgøre sig. Hvordan kan mennesker vælge at tro og have Kristus som

forbillede,  når  de  slet  ingen  muligheder  har  for  at  vælge?  (AvM,  185).  Vi  har ikke

muligheder, men er muligheder for Gud, siger Olesen Larsen samme sted. Men, må man

spørge Olesen Larsen,  hvordan kan mennesket  så  nogensinde forholde sig til,  at  Gud

vælger det? Når Gud vælger mennesket, skal mennesket så ikke afgøre sig for eller imod

dette Guds valg? Eller har Gud ”tvangsvalgt” mennesket? Har mennesket ikke et valg

mellem tro eller forargelse?  

Hvad Olesen Larsen egentlig mener om menneskers valg og deres muligheder for

samme, er ret tvetydigt i denne artikel om omvendelsesforkyndelsen. På den ene side: Vi

er IKKE i besiddelse af muligheder for at vælge Gud. På den anden side: Vi SKAL vælge

mellem Gud og os selv. Spørgsmålet er, om Olesen Larsen på en gyldig måde kan hævde

begge dele samtidigt. 

Det fremgår tydeligt hos ham ud fra hvilke  motiver, Gud ikke kan vælges. Når

baggrunden for ønsket om frelse og omvendelse dybest set er selvhævdelse, så kan man

ikke vælge Gud, siger Olesen Larsen. Men her har han tilsyneladende sammenblandet

spørgsmålet  om  dårlige motiver med  spørgsmålet  om  mulighed for  at  vælge.  Olesen

Larsen lægger stor afstand til de typiske omvendelsesudtryk, som for eksempel at folk

kan tage imod; vælge at blive omvendt; overgive sig til Gud og tjene ham. Men selv siger

han, at vi skal vælge Gud som vor Herre, (188); vælge mellem Gud og os selv (184). Det

fremgår ikke, hvordan vi har mulighed for dette, når vi ellers ikke har muligheder, men

alene  er muligheder for Gud.  Måske skal forklaringen findes i  de formuleringer,  som

Olesen Larsen sætter op som alternativer: vi skal overgive os til den mulighed, at Gud vil

vælge os; eller:  vi skal vælge mellem alle vore muligheder og Guds mulighed, (185-186

let  omskrevet).  Men  selv  om  Olesen  Larsen  tydeligt  ønsker,  at  valget  fjernes  fra

mennesket og alene placeres hos Gud, så er der stadig mange uklarheder tilbage. Hvis

Gud alene vælger mennesket, har vi så ikke stadig det spørgsmål, om mennesket vil lade

sig vælge, altså tage imod? 

Vi er Guds muligheder og virkeliggørelsen af frelsens mulighed ligger alene hos Gud,



siger Olesen Larsen. Men tilbage står igen spørgsmålet: er det ikke menneskets valg at

sige ja eller nej til, at Gud virkeliggør den mulighed, som mennesket er? 

Olesen Larsen siger et sted, hvor han giver udtryk for sin egen opfattelse af, hvad

der sker i en omvendelse, at mennesket i valget omvender sig fra at være sin egen til at

være Guds. Og samme sted, at hvad et menneske gør i sin omvendelse, ikke er afgørende

for Guds forhold til dette menneske (188). Guds forhold til mennesker er altså det samme

uanset, hvad mennesket gør eller vælger. Dette kan kun forstås på to måder: 

1) om mennesket omvender sig (fra at være sin egen til at være Guds) eller ej, ER IKKE et

frelses- afgørende valg. Eller 

2) om mennesket omvender sig (fra at være sin egen til  at være Guds) eller ej,  ER et

afgørende valg. 

Hvis det første er hvad, Olesen Larsen mener, så har vi en situation, hvor Guds forhold til

mennesket  er  uforanderligt  og  menneskets  valg  har  ikke  afgørende  betydning.  Så  er

mennesket valgt af Gud, uanset om det vil eller ej. Det vil sige ”tvangsfrelst”. Hvis det

andet  er  hvad,  Olesen  Larsen  mener,  så  har  vi  en  helt  klassisk  (pietistisk?!)

omvendelsesforståelse:  fra Guds side er  forholdet  til  mennesket  er  uforandret,  nemlig

kærlighed, men mennesket må selv vælge, om det vil tage imod denne kærlighed eller ej.

Hermed er ikke påvist, at Olesen Larsens egen opfattelse er den samme som opfattelsen

hos  den  omvendelsesforkyndelse,  han  kritiserer,  men  når  alt  kommer  til  alt  rammer

Olesen Larsens kritik,  som ovenfor omtalt,  kun  motiverne i  omvendelsestrangen, ikke

selve sagen: at der må et valg til.

 I  sit  skrift  Indøvelse  i  Christendom  (herefter  ”IC  ”)  lader  Kierkegaard

pseudonymet,  Anti-Climacus,  holde  en  tale  over  temaet,  ”Kommer  hid  alle  I,  som

arbeide og ere besværede, jeg vil give Eder Hvile” (IC, 25-28). Talen er en indtrængende

opfordring til mennesker i forskellige situationer om at komme til Kristus for at finde

hvile. Og i det at ”komme hid” er der et tydeligt aspekt af at VENDE OM. Mennesker kan

være på vej i den forkerte retning, derfor må de vende om. Indbydelsen siger: ”O, vender

om, vender om, kommer hid; gyser ikke for Tilbagetogets Vanskelighed, hvor tung den

end er;  frygter  ikke  Omvendelsens  besværlige  Gang,  hvor  møisomt  den end fører  til

Frelsen...” (27). Her er en klar appel til læseren om at tage imod en indbydelse. For den,



som er bevidst om sine synder, og som slutter sig til indbyderen, er der et skjul at få hos

ham. Han er synderes ven, og hele tiden vil han med sin hjælp og tilgivelse være ved

siden af  den,  der  går på  omvendelsens  vej,  siger Anti-Climacus  (28).  Mennesket  har

muligheden for aktivt at vælge at ”komme hid” til Kristus, uagtet at dette valg sikkert vil

medføre mange slags besværligheder, herunder bekymringer for tilbagefald. 

I denne tale er Kristus den indbyder, der går rundt til  alle og siger ”kom hid”.

Dette svarer nøje til,  at mennesket er en mulighed for Gud, sådan som Olesen Larsen

fremhæver. Men Anti-Climacus appellerer kraftigt til, at tilhøreren udnytter sin mulighed,

nemlig det, at der aktivt kan siges ja tak til indbydelsen, og dette ja indebærer en slags

vendepunkt. Denne dimension mangler eller er meget tvetydig hos Olesen Larsen. 

Her  er  det  relevant  at  nævne  et  andet  kritikpunkt  hos  Olesen  Larsen,  når  det

gælder  en  forkyndelse,  der  opfordrer  til  omvendelse.  Han  opfatter  det  som  et

minimerende  syn på  Gud,  når  man uden videre  forventer,  at  Gud  frelser,  så  snart  et

menneske beder om det ved at blive omvendt (AvM, 187-188). For eksempel siger Olesen

Larsen:  ”Naar vi vælger Gud, har vi ikke dermed valgt for Gud; vi vælger jo at være

Muligheder for Gud, overgiver os selv som Muligheder til Gud” (188).  Mennesket kan

derfor ikke have ansvar for sin sjæls frelse og for sin egen retfærdighed, for det kan kun

Gud  realisere.  Fejlen  ved  omvendelsesforkyndelsen  er,  ifølge  Olesen  Larsen,  at  den

opererer med to muligheder, som mennesket kan vælge imellem: Gud eller verden, frelse

eller fortabelse. Derved fjernes initiativet og friheden fra Gud. Olesen Larsen vil altså

skelne klart mellem to situationer. I den  ENE situation kaldes der til omvendelse ud fra

den opfattelse, at mennesker kan  virkeliggøre den ene mulighed, nemlig frelsen, ved at

vælge den.  Mennesket  befinder  sig et  neutralt  sted med to valgmuligheder og kan så

virkeliggøre  en  af  de  to.  Denne  opfattelse  tager  Olesen  Larsen  afstand  fra,  fordi

mennesket  ikke  kan  virkeliggøre  noget  som  helst,  det  kan  alene  Gud.  Den  ANDEN

situation, som Olesen Larsen selv beskriver som den sande omvendelse, er kort sagt at

overgive sig selv som mulighed for Gud -til Gud. 

Men hvem kan afgøre, om mennesker bliver omvendt ud fra den selvtilstrækkelige

grundopfattelse eller ud fra nådes-opfattelsen? Hvordan kan man afgøre, om den indre

holdning hos omvendelsesprædikanten og tilhøreren er den, at mennesket gennem sit valg



selv kan virkeliggøre frelsen, eller den modsatte, nemlig at mennesket selv kun formår at

tage imod indbydelsen, mens virkeliggørelsen ligger hos Gud? Når Kierkegaard gennem

Anti-Climacus  kalder  til  omvendelse,  så  opfordrer  han  mennesker  til  at  sige  ja  til  at

komme til indbyderen, til at finde hvile, til at få en frelser, til at finde tilgivelse. Sådan en

tale kan meget nemt falde for Olesen Larsens kritik, for hvis mennesker vælger at tager

imod alle disse ting, så giver de jo udtryk for, at dermed er det virkeliggjort, det som kun

Gud kan virkeliggøre (hvile, frelse, tilgivelse). Eller måske tager de imod indbydelsen,

samtidig med at de helt overlader virkeliggørelsen til Gud. Hvem ved? Udefra kan der

ikke  ses  forskel  på  de  to  situationer,  det  handler  alene  om  motivationen:  vil  man

omvendes for at virkeliggøre en mulighed hos sig selv, eller vil man omvendes for at sige

ja til en indbydelse, til en ren foræring, som Gud virkeliggør? Tilsyneladende har Olesen

Larsen i sin iver for at tilbagevise omvendelsesforkyndelsen ikke bare taget afstand fra de

dårlige motiver, men i samme ombæring afvist, at mennesker på en eller anden måde må

have mulighed for at vælge og dermed sige ja eller nej til frelsen.

Gennem pseudonymet Johannes Climacus kommer Kierkegaard ganske tæt  på,

hvad man kunne kalde en dogmatisk fremstilling. (Philosophiske Smuler. Herefter ”PS ”)

Ordet  omvendelse bruges  om  den  forandring,  der  sker  med  et  menneske,  når  det  i

”øjeblikket” modtager betingelsen (PS, 22f). Et menneske er per definition i usandheden

og er det ved egen skyld. Denne tilstand, at  være i usandheden, får  navnet  synd.  Når

guden træder ind i  historien,  det  vil  sige ind i  tiden,  sker det også i  ”øjeblikket”,  og

desuden er der tale  om et  paradoks.  Kristus  er  paradokset.  Paradokset  er  læreren,  og

mennesket er den lærende. For at læreren kan lære mennesket noget, må læreren ikke

bare  give  budskabet,  men  også  give  den  lærende  betingelsen  med  for  at  forstå  dette

budskab.  Et  menneske får  af  læreren  både  sandheden og betingelsen givet,  og bliver

derved  et  nyt  menneske.  Menneskets  forstand  kan  aldrig  forstå  paradokset,  men  dog

komme  i  forståelse  af  det.  Dette  kan  kun  ske,  når  forstanden  og  paradokset  støder

lykkeligt sammen i ”øjeblikket”, når forstanden skaffer sig selv til side og endelig må

lidenskaben være til stede. Denne lidenskab får navnet tro. (PS, 56). 

Lige et  par  bemærkninger  om Johannes  Sløks  tolkning af  Johannes Climacus.

Sløks forståelse af Johannes Climacus' tale om troen er i hovedtræk som følger: 



Når Kierkegaard siger ”subjektiviteten er sandheden”, så betyder det,  at

hvert  menneske  selv  har  betingelsen  for  at  forstå  sandheden  om

menneskelivet  (Kierkegaards  Univers,  106-108  ).  Men  det  er  ikke

tilstrækkeligt at have muligheden for at forstå denne subjektive sandhed

om sig selv og menneskelivet, man skal også selv  virkeliggøre den. Den

eksistentielle viden, der gør én i  stand til  at leve et  autentisk og rigtigt

menneskeliv, kan ikke læres af andre. På denne måde er subjektiviteten

sandheden. Men når kristendommen træder ind på menneskets livs-scene,

bliver sandheden til noget andet. Så er sandheden pludselig udelukkende

repræsenteret  med Kristus.  Og alt,  hvad mennesker  er  i  sig  selv,  er  da

usandhed. Sådan opstår det andet Kierkegaard-udtryk: ”subjektiviteten er

usandheden”. Hvis mennesket skal i ”kontakt” med sandheden om sig selv

og sit liv, må det ske gennem Jesus. Men at Jesus UDEFRA skal bringe en

sandhed til mennesket, som netop skal være dets SUBJEKTIVE sandhed, det

vil sige sandheden om menneskets eksistensvilkår, det er paradoksalt. Da

mennesker ikke kan erkende dette paradoks, må Jesus, ud over paradokset

selv, også bringe evnen eller betingelsen for at forstå, at dette paradoks er

sandheden.  Denne  betingelse  er  lig  med  troen.  Dermed  er  alle

menneskelige  bestræbelser  på  at  nå  frem til  sandheden nytteløse.  Også

menneskers religiøse anstrengelser kommer til kort, for den eneste mulige

vej går via troen, og den gives af Gud selv gennem Kristus. Og så er vi

tilbage ved det, at subjektiviteten er sandheden, men i en anden betydning

end første gang. For sandheden skal via troen forvandles fra teoretisk snak

til personlig realitet (107). Heri liger det ”nye” subjektive.

Sløk taler også om, at troen hviler på forsoningen, på syndernes forladelse i kraft

af Jesus og hans forsoningsdød (109). Men Sløk er ligesom Olesen Larsen meget mere

fåmælt  end Kierkegaard selv,  når  det  gælder  talen  om den personlige  modtagelse  af

betingelsen, det vil sige når det gældet det at komme til troen, at antage kristendommen.

Og nu tilbage til Johannes Climacus' beskrivelse af mennesket, der med sin forstand ikke

kan komme i nærheden af sandheden.

Når et menneske er i usandheden, eller er usandheden, så bevæger det sig væk fra



sandheden, men ved modtagelsen af betingelsen vendes denne bevægelsesretning om, og

derfor anvendes udtrykket, OMVENDELSE. Når såvel sandheden som betingelsen gives et

menneske,  foregår  der  en  så  stor  forandring,  at  det  kan  kaldes  en  ny  fødsel,  altså

genfødelsen.  At den beskrevne  omvendelse/modtagelse/overgang/forandring mildt  sagt

ikke harmonerer med noget,  man kan forestille sig at  ske for et  spædbarn ved dåben,

forekommer  indlysende.  Johannes  Climacus  udtrykker  sig  da  også  meget  tvivlsomt

vedrørende det, at genfødelsen skulle ske i dåben. Han siger, at genfødelsen er noget, der

sker for hver  enkelt menneske, som derved kommer ind i en ganske ukendt verden, og

fortsætter: ”thi man kan vel døbes EN MASSE, men aldrig gjenfødes EN MASSE” (23). Det

er bemærkelsesværdigt, at Kierkegaard netop her i en slags dogmatisk fremstilling lader

sit pseudonym lægge tydelig afstand til det, at et menneske kan blive troende i dåben.

Den  ovenfor  beskrevne  tankegang,  bortset  fra  det  med  dåben,  i

PhilosophiskeSmuler stemmer godt med Olesen Larsens opfattelse, at mennesket er en

mulighed  for  Gud.  Johannes  Climacus  fremhæver  jo  netop,  at  læreren  bringer  både

sandheden  og  betingelsen  for  at  forstå  sandheden.  Det  er  læreren,  altså  Kristus,  der

besidder frelsens mulighed, ikke mennesket,  for det har ikke engang betingelsen i  sin

besiddelse.

Et område, hvor der imidlertid kunne opstå uoverensstemmelse mellem Johannes

Climacus og Olesen Larsen er vedrørende troen. Troen er den lidenskab, der må være til

stede,  hvis  paradokset  og  mennesket  skal  komme  i  forståelse  med  hinanden,  siger

Johannes Climacus, og han siger også, at troen er den betingelse, der skænkes af læreren.

Men Johannes Climacus taler derudover om modtagelse, hvilket må indebære et aspekt af

aktivitet hos den modtagende. Forholdet mellem paradokset og forstanden beskrives som

et elskovsforhold (47), hvor begge parter vil/ønsker sin egen undergang for at kunne være

alt for den anden. I et lidenskabeligt kærlighedsforhold er der to parter, som hver især må

have sagt ja til den anden. Spørgsmålet er derfor, om ikke også Johannes Climacus regner

med en mere aktiv deltagelse i valget eller omvendelsen, end Olesen Larsen vil skrive

under på.

Et  andet  område  med  ouverensstemmelse  kunne  være  det,  der  ligger  i  at  få

sandheden og betingelsen givet og derved begynde at gå i den modsatte retning. Johannes



Climacus siger tydeligt, at mennesket er i usandheden, hvilket er helt i tråd med Olesen

Larsens grundopfattelse af mennesket, som absolut synder og uden mulighed for at være

noget som helst andet. Men Johannes Climacus siger også noget om at komme væk fra

denne tilstand. Når en troende får betingelsen og sandheden, bliver hun/han ”et Menneske

af en anden Qvalitet, eller, som vi og kunne kalde det, et nyt Menneske” (22). Den, der

vendes  om,  må  altså  gå  i  retning  af  sandheden  I  STEDET  FOR at  være  usandhed.

Spørgsmålet er, om ikke der her hos Kierkegaard i al sin enkelthed er tale om en tilstand

før og efter  en genfødelse eller  omvendelse, hvilket  står i  klar modsætning til  Olesen

Larsen, som langt fra ønsker at operere med tider og tilstande ”før og efter”.

I sin kritik af omvendelsesforkyndelsen afviser Olesen Larsen alt, hvad der hedder

oplevelse.  Han  kritiserer  skarpt,  at  det  forventes,  at  den  omvendtefår  vished  og

bekræftelse  fra  Gud.  En  af  Kierkegaards  Atten  opbyggelige  Taler  hedder  netop

”Bekræftelsen i det indvortes Menneske” (78-95). Olesen Larsen advarer imod at læse

denne tale ”pietistisk”. Der er da heller ingen tvivl om, at Kierkegaard ikke taler om en

bekræftelse af en speciel omvendelsesoplevelse. Men i denne tale beskriver Kierkegaard

oplevelser og bekræftelser, som man meget nemt kunne tro, Olesen Larsen ville kalde

rent føleri,  for eksempel:  Gud lader noget ske, som mennesket kan  MÆRKE (!); det er

menneskets valg eller fravalg, der direkte bestemmer om den indre bekræftelse kommer

eller ej, og det siges i talen, at et menneske netop kan mangle bekræftelsen i det indvortes

menneske.

Det er svært at forene denne tale af Kierkegaard med Olesen Larsens gentagne

ytringer  om,  at  man  som  menneske  altid  skal  leve  i  ren  og  skær  usikkerhed  og

skrøbelighed, og at man heller ikke skal ville andet. Man skal ifølge Olesen Larsen være

søgende,  men aldrig  finde,  mens  man  hos  Kierkegaard ganske  vist  aldrig  slipper  for

bekymringen, men dog finder noget: bekræftelsen i det indre menneske. 

I den første af Atten opbyggelige Taler beskriver Kierkegaard troen som noget, der

stadig  skal  erhverves,  altså  ikke  skaffes  ved  en  engangsoplevelse,  men  i  samme tale

udtrykkes det andet aspekt: troen skal man HAVE, det modsatte er en synd, og ikke nok

med det, man skal også gerne blive sig ret bevidst, om man har troen eller ej (32).

Et før og efter.



Et af de helt store stridsspørgsmål, når det gælder emnet omvendelse, er, om man kan tale

om et  ”før”  og  et  ”efter”.  Kan  der  være  tale  om et  tidspunkt  i  livet,  som udgør  et

vendepunkt, sådan at noget i forholdet til Gud og troen på ham er væsentligt forandret

efter dette? Kan der ske en væsentlig ændring i synet på det at være menneske og det at

leve som menneske og i synet på Gud, som følge af en omvendelse? Kan et menneske

være  i  en anden tilstand efter  sådan et  vendepunkt,  end  det  var  i  før?  Og kan dette

skelsættende tidspunkt optræde flere gange eller kun én gang i livet? 

Kierkegaard og Olesen Larsen ville sandsynligvis ikke være helt uenige i svarene

på disse spørgsmål. Men der er ingen tvivl om, at fokuseringen og tonen i holdningen til

en omvendelse er forskellig hos de to. Utallige steder i Kierkegaards opbyggelige taler

opfordrer  han  tilhørerne  til  at  tage  beslutninger  og  valg,  som  medfører  afgørende

ændringer og dermed skaber et skelsættende tidspunkt, et før og efter. Olesen Larsen taler

også meget om afgørelsen, men det er altid knyttet til ”øjeblikket”. Det aspekt, at der kan

indtræffe  en  ny begyndelse  i  tilværelsen,  er  ikke  nær  så  tydeligt  hos  ham,  som  hos

Kierkegaard. Men når Kierkegaard taler om et skelsættende tidspunkt, mener han aldrig

en begivenhed, som derefter giver sikkerhed. Bekymringen vil altid være til stede i det

indre menneske, ja hvis den ikke er der, trænger man netop til omvendelse! At ville føle

sig sikker og ”færdig” med det usikre, når det gælder at være kristen er både for Olesen

Larsen og for Kierkegaard en stor misforståelse. 

Når det gælder forholdet mellem den enkelte troende og Gud, er det  som om,

afstanden til Gud er meget større hos Olesen Larsen end hos Kierkegaard. Kierkegaard

kan tale om, hvad ”styrelsen” vil bruge ham til, om at være samtidig med Kristus og om

at  Kristus  vil  drage  alle  til  sig.  I  sin  tale  ”At  trænge til  Gud er  Menneskets  højeste

fuldkommenhed”  (Atten opbyggelige Taler, 265-289)  beskriver han direkte, hvordan et

menneske kan blive afgjort vis på, at Gud er til, og hvordan det kan erfares, at Gud lever

og handler (286). Hos Kierkegaard er der altså kontakt mellem Gud og mennesker, mens

det hos Olesen Larsen nærmest drejer sig om at vælge netop det, at være et ugudeligt

menneske,  uden  nogen  som  helst  kontaktmulighed  med  Gud.  Guds  indflydelse  og

indgriben er hos Kierkegaard mærkbar i menneskers og specielt i troende menneskers liv

og hverdag. Olesen Larsen bandlyser al den slags. Han vil ikke vide af, at Gud for den

troende kan give vished eller på nogen anden måde ”mærkes”. 



Et eksempel på,  at  Olesen Larsen ikke regner med, at  Gud på en overnaturlig

måde kan tænkes at træde ind og øve indflydelse i denne verden, kan ses i en prædiken

over teksten i Joh 21, hvor disciplene møder Jesus efter opstandelsen. Her siger Olesen

Larsen, at det ikke var personen Jesus, de mødte ”simpelthen fordi Jesus døde, og ingen

har efter den tid haft lejlighed til et personligt møde med ham. Sådan noget er ikke andet

end fantasi og føleri, - det er sine egne følelser, man omgås”  (Fyrre Prædikener af K

Olesen Larsen,  159). I samme prædiken lægger Olesen Larsen grundigt afstand til folk,

som vil være frelste, gode og sikre mennesker. Jesus spørger i bibelteksten Peter: ”elsker

du  mig”.  Men  Olesen  Larsen  bryder  sig  normalt  ikke  om,  at  nogen  mennesker  skal

beskæftige sig med den slags spørgsmål. For det kunne jo betyde, at nogle mennesker

elskede Jesus, og den slags er hos Olesen Larsen kun udtryk for at de vil være frelste. I

stedet  udlægger Olesen  Larsen det  at  elske  Jesus,  som værende lig  med det  at  elske

evangeliet og at elske menneskelivet (162). Denne udlægning er et typisk eksempel på, at

Olesen Larsen vil fjerne fokus på det, som kan danne skel mellem mennesker, i dette

tilfælde mellem dem, der vil elske Jesus og dem, der helst vil være fri. Konsekvensen af,

at Olesen Larsen omtolker det at elske Jesus til det at elske menneskelivet, må jo være, at

når Jesus spørger ”elsker du mig”, så burde Peter have svaret ”ja, herre. Du ved, at jeg

elsker at være menneske”! 

Jesus siger til Peter ”følg mig”, hvilket uvilkårligt leder leder tanken hen på noget,

som Olesen Larsen normalt tager afstand fra, nemlig at et menneske kunne svare ”ja, jeg

vil følge dig”. Det sædvanlige hos Olesen Larsen er, at han ikke accepterer, at der kunne

opstå et vendepunkt i livet for en person som besluttede at svare ja til jesu opfordring:

følg mig. Også i  denne prædiken lægger Olesen Larsen afstand til  folk, som vil  være

frelste og lignende. Og særligt advarer han imod, at der kan være grupper af mennesker,

som vil være ekstra frelste, fordi de har sagt ja til at ”følge ham”. I Olesen Larsens system

kan der altså ikke være tale om et før og efter det, at et menneske møder Jesu opfordring

eller kald: ”følg mig”. Jesus bruger i samme tekst flere gange udtrykket ”mine får”. Hvem

kan det mon være, for efter Olesen Larsens tankegang kan ingen være Jesu får i højere

grad end andre. Følgelig kan Jesus derfor i Olesen Larsens øjne ikke bruge billedet med

hyrden og fårene om det, at nogen mennesker tilhører hjorden, mens andre ikke gør. Men

hvem er det så, Peter skal være hyrde for? Det giver Olesen Larsen ikke noget svar på her.



Vendepunktet skildres stærkt af Kierkegaard under pseudonymet, Anti-Climacus i

skriftet Indøvelse i Christendom. I Anti-Climacus' beskrivelse af ”forargelsens mulighed”

har fænomenet tydelig karakter af et afgørende vendepunkt, hvor der kan tales om et før

og efter. Før vendepunktet ses kristendom som et behageligt indslag i tilværelsen, som en

fornuftig  og traditionel  holdning til  Gud.  Men,  når  man bliver samtidig med Kristus,

forandres alt. Nu står Kristus dér som et helt almindeligt menneske og påstår, at han er

Gud. Forargelsen opstår og forsvinder aldrig helt væk igen. Det tænkende menneske må

kaste forstanden bort og vælge netop det, som er forargeligt. Dette kan kun ske ved troen,

troen er forargelsens alternativ. 

Det  forekommer  utænkeligt,  at  situationen  kan  være  den  samme  før  og  efter

forargelsens mulighed. Det er et så gennemgribende valg, der er tale om i  Indøvelse i

Christendom,  at  det  må betyde en helt  ny situation.  Dette  understreges af  kravet  om

efterfølgelse  og  lidelse.  Valget  betyder  at  handle  på  trods  af  forstanden,  og  at  livet

sandsynligvis herefter vil byde på mange besværligheder, forhånelser og andre lidelser.

Det  betyder  at  vælge  helbredelse  fra  netop  den  læge,  der  vil  skaffe  én  ubehag  og

fornedrelse sammen med helbredelsen.

Olesen Larsen taler ofte om, at man skal vælge at være et menneske, at være det

menneske, man er, en synder lige over for Gud. Man skal altså vælge at være det, man er,

og  dette  valg  knyttes  ofte  sammen  med  ”afgørelsen  i  øjeblikket”.  Efterfølgelse  hos

Kierkegaard har  tydeligt  præg af konstant  valg,  noget  man lever  i,  et  vedvarende  og

konsekvent valg, mens afgørelsen i ”øjeblikket” hos Olesen Larsen aldrig begynder eller

ender.  Anti-Climacus  fordrer,  at  mennesket  forlader  det  almindelige  og  fornuftige

menneskeliv  for  at  leve  i  efterfølgelse,  mens  Olesen  Larsen  og  i  særdeleshed  det

nuværende Tidehverv nærmest siger, at man netop skal vælge det almindelige liv. Anti-

Climacus' tale om et bevidst valg af et liv i permanent fornedrelse og afdøen passer derfor

dårligt sammen med Olesen Larsens opfattelse af fænomenet, afgørelsen i ”øjeblikket”,

som jo hele tiden skal gentages. 

Nu kunne man spørge, om det virkelig er Kierkegaards mening, at ingen kan være

kristen uden at have gennemgået denne proces og uden at leve op til det meget strenge

krav om efterfølgelse i Indøvelse. Der synes ikke at være nogen gode argumenter for, at

Kierkegaard ikke skulle mene, at ingen kommer til troen uden først at være stillet foran



forargelsens mulighed, men det fremgår dog blandt andet af forordet, at Kierkegaard har

villet lade pseudonymet stille sagen på spidsen i dette skrift: ”Fordringen til det at være

Christen [er] af Pseudonymen tvunget op til et Idealitetens højeste” (13). Derfor kan man

ikke  uden  videre  hævde,  at  Kierkegaard  i  Indøvelse  beskriver  en  regulær

omvendelsesproces og et totalt nyt og forandret efterfølgelsesliv, som enhver kristen skal

bedømmes efter. På den anden side siger Kierkegaard i samme forord, at fordringen ikke

er højere, end den bør være. Fordringen skal høres, skriver han, og der skal ikke slækkes

på den. Indøvelse er nemlig skrevet til ”opvækkelse og inderliggørelse” (11) og, som det

fremgår af forordet, for at kalde læseren til erkendelse og tilståelse af, at hun/han slet ikke

kan leve op til kristendommens egentlige fordringer. Set på denne måde kan Indøvelse i

høj grad selv blive anledningen til et før og efter. 

Læsningen  af  dette  skrift  har  utvivlsomt  siden  Kierkegaards  dage  haft  den  ønskede

virkning. Et stort antal mennesker har her igennem hørt kristendommens fordring og lært

at ”gøre indrømmelse” med hensyn til deres eget liv og at bede om barmhjertighed for

deres ”benyttelse af nåden” (13). Indøvelse er efter al sandsynlighed blevet et vendepunkt

for mange. Al tale om et sådant vendepunkt bliver imidlertid næsten altid totalt afvist af

Olesen Larsen. 

En dag kommer Jesus på besøg hos overtolderen Zakæus, en rig og sandsynligvis

upopulær mand, idet han opkræver skatter til myndighederne. Jesus indbyder sig selv, og

Zakæus afviser ham ikke, men tager glad imod ham. Zakæus tager nu den beslutning at

give halvdelen af sin ejendom til de fattige og give folk, som han måtte have snydt, deres

tilgodehavender firdobbelt tilbage. Herefter hører vi Jesus sige, at der i dag er kommet

frelse  til  Zakæus'  hus,  og at  menneskesønnen er kommet  for  at  opsøge  og frelse  det

fortabte.

Hvad  sker  der  for  Zakæus,  og  hvad  betyder  denne  dag  for  ham?  Hvilken

betydning kan man lægge i  forskellen på tiden før og tiden efter  den dag?  Det synes

oplagt at overveje Zakæus' møde med Jesus som et eksempel på, hvordan et menneske

kan møde Jesus, og hvilke konsekvenser det kan få.

Spørgsmålet om, hvad der skete for og med Zakæus den dag, er slet ikke med i

Olesen Larsens prædiken over denne tekst (Fyrre Prædikener af K. Olesen Larsen,  80-

83). Han slår fast, at vi alle er fortabte, og at vi alle vælger at være det (82). Definitionen



på fortabthed er at flygte fra livet og komme bort fra sig selv, og tilsvarende er frelsen det

at blive sig selv. Ordet omvendelse nævnes som eksempel på noget, der ikke hjælper den,

der er fortabt:  ”Så hjælper det ikke med forbedringer eller omvendelse og mirakelkure,

heller  ikke  med pæn opførsel,  gode  gerninger  mod  andre  mennesker...”  (82).  Det  er

bemærkelsesværdigt, at Olesen Larsen sidestiller omvendelse med ting som forbedringer

og gode gerninger. Dermed afskærer han omvendelse fra at kunne betyde modtagelse af

frelse i betydningen tilgivelse. Der, hvor omvendelse betyder tilgivelse, er det jo netop en

befrielse  fra at  skulle  frelses  ved  egne  forbedringer  og  gode  gerninger.  Men  Olesen

Larsens  sidestilling  af  omvendelse  med  egne  anstrengelser  og  præstationer  hænger

naturligvis sammen med den opfattelse af omvendelse, som Olesen Larsen er oppe imod,

nemlig  at  omvendelse  skal  føre  til  bedre  mennesker  med  et  mere  helligt  liv.  Ved at

erklære ALLE for lige fortabte og ved at udelukke tanken om et vendepunkt i Zakæus' liv

undgår Olesen Larsen at sige noget om, hvad den dag betød for Zakæus, og hvad Jesus

mente med, at frelsen kom til Zakæus' hus netop den dag. Når Olesen Larsen siger, at alle

altid vælger fortabelsens vej, må man imidlertid spørge, om det også er det, Zakæus gør

den dag. Vælger han fortabelsen? Bliver Zakæus ikke netop den dag stillet i et valg, hvor

han vælger  at  tage imod Jesus?  Olesen Larsen ville  sikkert  svare,  at  den dag vælger

Zakæus  at  blive  det,  han  er,  et  menneske,  en  synder  lige  over  for  Gud.  Det  ville

Kierkegaard  sandsynligvis  ikke  være  uenig  i,  men  han  ville  nok  tilføje  noget  mere:

Zakæus vælger at blive troende.

Det  at  blive  troende  handler  en tale  af  Kierkegaard om.  Titlen  er  ”vi  ere  nu

Frelsen nærmere - end da vi bleve Troende” (Christelige Taler, 203-209). Det fremhæves

her flere steder, at troende er man blevet på et tidspunkt. Frelse er knyttet til det at tro og

det at blive troende. Det giver ingen mening, at sige ”vi er nu frelsen nærmere, end da vi

blev troende” uden at vide, hvem ”vi” er (204). Kierkegaard gør hermed opmærksom på,

at ingen uden videre kan regne med at høre ind under dette ”vi”, for dermed ville man jo

regne det for en selvfølge, at man var troende.

Både Kierkegaard og Olesen Larsen taler om, at evangeliet skal få mennesket til at

se på sig selv.  Men der er alligevel  tydelige uoverensstemmelser  mellem dem. Ifølge

Olesen Larsen er formålet med at se på sig selv, at man skal vælge sig selv og sit eget liv

og ikke flygte fra det. Og man skal ikke ”ville være andet” end det elendige menneske,



man  er.  Kierkegaard  taler  derimod  om,  at  kristendommen  ”skulde  herske  over

Menneskene,  omdanne  deres  liv,  ikke  blot  om  Søndagen,  men  hver  Dag,  gribe

bestemmende ind i alle Livets Forhold” (204). Hos Kierkegaard er formålet med at se på

sig selv ikke at vælge det, man nu engang er, men at finde ud af, om man er blevet noget

andet end det, man først var. Kierkegaard vil foranledige mennesker til at komme sig selv

nærmere, det vil sige, de opfordres til  at stilles sig spørgsmålet, om de nogensinde er

blevet troende. 

Interessant er det også at se på Olesen Larsens og Kierkegaards syn på det at føle

sig sikker i en religiøs overbevisning. Det tager de begge afstand fra. Kierkegaard advarer

mod at betragte kristendommen som en lære,  man umiddelbart  kan docere og antage.

Derved kommer kristendommen på videnskabelig afstand, og man slipper for at prøve sig

selv, sit liv og sin kristendom. Olesen Larsen advarer mod at gøre kristendommen til en

religiøs overbevisning, for derved bilder man sig selv ind at kunne opnå sikkerhed eller et

liv uden den usikkerhed, der altid følger med det at være menneske. 

Når Olesen Larsen skal beskrive, hvad der skal til  i  stedet for at ville føle sig

sikker i en religiøs overbevisning, handler det om at være sig selv som det syndige og

elendige menneske, man er, og så alene lade sig nøje med Guds ord. Hertil kan man med

Kierkegaard indvende,  at  nok skal man opgive alle  forsøg på at  blive et  mere helligt

menneske over for Gud, og nok skal man leve i usikkerhed og alene håbe på Guds frelse,

men samtidig skal man prøve sig selv, om man har taget imod frelsen, altså om man er

blevet troende. 

Når  Kierkegaard  beskriver  det,  der  skal  til  i  stedet  for  at  føle  sig  tryg  i

overbevisningen om den kristne lære, handler det om at se på sig selv og finde ud af, hvor

man selv er, altså om man er troende. Hertil kan man med Olesen Larsen indvende, at

man slet ikke skal beskæftige sig med, om man er blevet noget andet end slet og ret et

menneske, for det at ville beskæftige sig med sin egen tro eller sin mulighed for at tro er

den  rene  selvtilstrækkelighed  og  et  udtryk  for,  at  man  ikke  vil  være  et  usikkert  og

skrøbeligt menneske. Olesen Larsen og Kierkegaard er helt enige om, at mennesker ikke

kan føle sig sikre i en teoretisk religiøs antagelse af den rette lære, men hvad der skal

sættes i stedet, er de ikke enige om.

Et  lignende  forhold  gør  sig  gældende,  når  det  drejer  sig  om Kierkegaards  og



Olesen Larsens syn på Gud og Kristus. Anti-Climacus påviser i Indøvelse i Christendom

(131-132),  at  Kristus  altid  må  være  i  ”ukendeligheden”,  hvis  han  er  sand  Gud. Det

umiddelbart  forståelige kendetegner  derimod en afgud,  men det  er  ikke  desto  mindre

netop, hvad Kristus gøres til når man bruger den ligefremme meddelelse om Kristus og så

danner et billede af ham ud fra dette (132). Der  kan ikke lyde en ligefrem tale om, at

Jesus er Kristus. Kristendommen og Kristus selv kan mennesker ikke på en naturlig og

ligefrem måde uden videre antage og tro på. Kristus er modsigelsens tegn, og at tro på

ham vil  altid  være  en  konfrontation  med forargelsen,  fordi  det  er  forargeligt  og ikke

ligefrem troværdigt,  at  dette  almindelige menneske  skulle  være  Gud (131).  Derfor er

troen, som tror på trods af forstanden, menneskets eneste mulighed for at forholde sig til

det, som er i ukendeligheden, Kristus. Således ifølge Anti-Climacus.

Disse tanker svarer godt til Olesen Larsens tale om, at Gud kun er til ved at være

Gud for mennesket. For eksempel i artiklen ”Hvornår Gud er til” (At være menneske. Bd

II,  286ff).  Den sande Gud kan ikke gøres til genstand for menneskets beskæftigelse, ja

Gud er slet ikke til på denne måde. Også Olesen Larsen taler om, at mennesker gør Gud

til  en afgud, hvilket sker, når mennesker gør sig tanker og forestillinger og billeder af

Gud,  for  en sådan Gud,  der  kan  gøres  til  genstand for mennesker,  er  ikke andet  end

forlængelser af menneskets egne idealer, længsler og ønsker, siger han.

Igen synes Kierkegaard og Olesen Larsen at være på linje, når det gælder, hvordan

mennesket IKKE kan opfatte Gud på en sand måde. Begge taler om menneskers falske

forestillinger om Gud. Og igen synes de at være uenige om, hvad der kan sættes i stedet. 

Hos Kierkegaard / Anti-Climacus er alternativet til  at  danne sig et  opdigtet  og

selvbestaltet billede af Kristus, at vælge mellem tro eller forargelse. Alternativet til den

lette og ligefremme forståelse af Kristus, altså det falske billede af ham, er den rystende,

forargende og modsigelsesfyldte tro på modsigelsens tegn, på gudmennesket, på Kristus.

At forholde sig til den sande Gud indebærer altid den personlige stillingtagen mellem tro

eller ikke tro. 

Hos Olesen Larsen derimod er alternativet til at betragte Gud som noget objektivt

at ”være ubetinget til” for ham. Mennesker skal ikke søge sikkerhed om Gud eller hans

eksistens,  de  skal  blot  være  mennesker,  lade  Gud  være  Gud,  og  udlevere  sig  selv

betingelsesløst  til  ham og til  hans nåde.  Valgets indhold vil  for Olesen Larsen typisk



kunne  udtrykkes  ved  dette:  enten at  vælge  sig  selv  som  synder  og  Gud  som

barmhjertighed eller at vælge at leve for sin egen magt og sikkerhed. Det sande forhold til

Gud er hos Olesen Larsen næsten altid fokuseret på, hvordan mennesket vil se sig selv

som menneske og sig selv i forhold til Gud i stedet for at være fokuseret på det direkte

forhold til Kristus, som hos Kierkegaard, nemlig tro eller ikke tro.

Hos  Kierkegaard  opfattes  den  konkrete  beslutning  om  at  tro  eller  ej  som  en

nødvendighed, mens det hos Olesen Larsen lader til, at alt det nødvendige i forholdet til

Gud allerede  er til stede, når blot mennesket ser sig selv som et intet over for Gud, og

Gud som skaber og herre.

Indremissionskog
tidehvervsk forståelse af
omvendelse i dag
Indledning
Undersøgelsen  af  det  nuværende  Tidehvervs  forståelse  af  begrebet

omvendelse bygger på artikler i bladet Tidehverv. Dette organ er helt

afgørende for, hvad fænomenet Tidehverv står for, og må anses for det

bedste sted at lede, når det gælder bestemmelsen af, hvad det vil sige at

være  ”tidehvervsk”.  Fra  de  sidste  30  årgange  er  der  udvalgt  nogle

prædikener ud fra det kriterium, at de handler om begrebet omvendelse,

bredt forstået. 

Når det gælder Indre Missions opfattelse af emnet, er der taget

udgangspunkt i  to  bøger, hvor forholdet  mellem dåb og omvendelse

samt mellem menighed og omvendelse be-lyses. Desuden indgår Indre

Missions  Tidende  fra  det  første  halvår  af  2005,  hvor  nogle  af  de

ugentlige  prædikener  er  udvalgt  efter  samme  kriterium  som  ved

Tidehverv.

Til  sidst  er  der  et  sammenlignende  afsnit,  som  forsøger  at



beskrive de vigtigste strids- og lighedspunkter mellem det nuværende

Indre Mission og Tidehverv.

5 Når Ordet prædikes i Tidehverv

Bladet udkommer ti gange om året, og hvert nummer indeholder en prædiken,

som  tager  udgangspunkt  i  en  af  Folkekirkens  prædiketekster.  De  fem

prædikanter, som optræder her, er Vilhelm Krarup (1904-1999), Søren Krarup

(f. 1937), Majken Frost (f. 1939), Jesper Langballe (f. 1939) samt Ole Rydal

(pensioneret  sognepræst  og  provst).  Alle  præster  i  Folkekirken.  Alle

teksthenvisninger  i  det  følgende  afsnit  er  til  disse  prædikener  i  bladet

Tidehverv. 

Når  der  i  det  følgende  skrives  ”ifølge  Tidehverv”  eller  lignende,

henvises der altså alene til det indtryk, som disse forfattere i disse prædikener

giver. 

Ingen skel

Når talen er om omvendelse, kommer man ikke uden om at overveje spørgsmålet om en

eller  anden  form  for  skel  mellem  mennesker.  Det  giver  ikke  mening  at  tale  om

omvendelse, hvis der ikke på nogen måde er forskel på omvendte og ikke-omvendte. 

Forenklet udtrykt kan man sige, at Tidehverv helt  afviser at sætte skel mellem

menne-sker, men gerne vil pege på det uoverstigelige skel mellem mennesker og Gud.

I de undersøgte prædikener fra bladet Tidehverv synes det at være endog meget

vigtigt for forfatterne at tage afstand fra alle tilløb til, eller muligheder for, at der kunne

opereres med en forskel på mennesker vedrørende deres forhold til  tro og kristendom.

Argumenterne  eller  midlerne  til  at  underbygge en konstant  afstandtagen fra  en  sådan

forskel er i hovedtræk følgende tre typer:

For  det  FØRSTE peger  Tidehverv  på  visse  menneskers  trang  til  selvhævdelse.

Motivet for disse folks selvhævdelse og frelsthed er et ønske om at hæve sig op over

almindelige mennesker og over det almindelige menneskeliv. 

Det  ANDET argument bygger på,  at  alle bør droppe de religiøse ambitioner og



simpelthen bare ”gå hjem” og passe sin hverdag i kald og stand. Selvom mennesker er

meget forskellige, så er de dog lige for Gud ved det, at de kan og skal leve livet som

mennesker. 

Som det  TREDIE og sidste  middel  skal  nævnes  det  argument,  at  Gud i  dåben

godtager alle mennesker på fuldstændig lige vilkår. Alle får i lige grad tilsagt syndernes

forladelse i dåben, så der kan ikke være tale om noget skel mellem mennesker. 

I  sin  prædiken  ”Guds  ager”  taler  Vilhelm  Krarup  om  modsætningen  mellem  en

folkekirke, forstået som hele folkets kirke og en folkekirke, betragtet som en sektkirke.

Det sidste kan ifølge Krarup blive tilfældet, fordi  ”de, der mener om sig selv, at de er

mere kristne end de andre, og som derfor anser sig selv for at være mere berettigede til

at  bestemme i  kirken,  er ved at  røve kirken fra folket  og gøre folkets  kirke til  deres

private”.  Selvom dette  måske er mest kirkepolitisk ment,  så er  der i  denne prædiken

ingen tvivl  om,  at  Krarup  anser  alle  døbte  mennesker  for  at  være  i  nøjagtig  samme

situation  over  for  Gud.  Det  synes at  være helt  utænkeligt  for  Krarup,  at  menneskers

MODTAGELSE af sæden eller af evangeliet kan være forskellig. Og motivet hos dem, der

ikke mener det samme som Krarup, er altså, at de vil være mere kristne end andre; de vil

have en ”aktiv tro”, have magt og ”gøre sig synlig”.

Også en anden Krarup er flittig til at placere en selvhævdelsestrang hos sine mod-

standere.  I  en  tale  fra  1987,  ”Kristendommen  sætter  nationaliteten”,  hævder  Søren

Krarup,  at  netop  kristne  mennesker  skal  være  de  jordiske  vilkår  tro,  herunder  den

folkelige  og  nationale  virkelighed.  Og  herefter  fortsætter  han:  ”Det  er  både  falsk

åndelighed og en utilstedelig annektering af Guds nåde, hvis vi vil hæve os over alle

jordiske  forskelle  og  grænser  og  opføre  os,  som  om  vi  allerede  var  ankommet  til

himmerig”. Han siger videre, at vort jordiske menneskeliv som danskere og sammen med

vor næste er vor opgave. Sådan er det, og ellers gør man sig skyld i den værst tænkelige

kristendomsforfalskning, idet  man vil  HÆVE SIG OVER loven for at  gøre sig Gud lig.

Desuden gør man sig skyldig i at tro sig guddommelig og frelst samt i at fornægte synden.

Ved hjælp af sådanne argumenter om andres trang til selvhævdelse har både den

første og den anden Krarup effektivt sat en stopper for al tale om, at folk kan relatere sig

forskelligt til tro og kristendom. For ifølge dem er situationen den samme for enhver: på



samme tid Guds barn og dansker. Og al tale om, at gudsforholdet ikke nødvendigvis er

ens for alle, og om at sand menneskelighed kan opfattes som andet end netop det at være

dansker,  kaldes  af  Krarup'erne  for  sværmerisk  eller  farisæisk  og udsættes  for  alle  de

nævnte beskyldninger.

Det almindelige jordiske menneskeliv  skal vælges, ifølge Tidehverv, ikke bare af nød-

vendighed, men i høj grad som værende Guds mening med ethvert menneske. Hermed er

vi  ovre  i  det  ANDET argument,  der  bruges  mod  enhver  antydning  af  skel  mellem

mennesker. For alle er jo i stand til at tjene Gud ”i kald og stand”, som Tidehverv tit

udtrykker det, og det er slet ikke meningen, at folk skal beskæftige sig for eksempel med

egen tro eller med at gøre gode gerninger for nogen. De skulle hellere tage hjem og leve

hverdagslivet med arbejde og pligter.  

Jesus  møder  en  mand,  som  beder  om  hjælp,  fordi  hans  søn  derhjemme  i

Kapernaum er ved at dø. Jesus siger til manden ”Gå hjem, din søn lever.” Senere, da han

er kommet hjem og har set,  at Jesus har helbredt sønnen, sker der ifølge teksten (Joh

4,46-53) det, at manden selv og hele hans husstand kommer til tro. Teksten fortæller altså

om en mand, der møder Jesus og oplever et under, og som på den baggrund begynder at

tro eller i hvert fald oplever en afgørende ændring i sit forhold til det at tro. Men denne

ændring i mandens gudsforhold nævnes ikke med et ord i Jesper Langballes prædiken

over denne tekst (”Ordets alvor og det religiøse pjat”). Det synes at være meget imod

Tidehverv, hvis en person måtte sige: ”jeg kom til tro”. I stedet fokuserer Langballe på

det, at manden troede på Jesu ord og  GIK HJEM uden sikkerhed for noget. Jesus sendte

ham hjem til livet ”i kald og stand”, kunne man i tidehvervsk jargon formulere det. 

Det var heller ikke trosmæssige forhold, der gjorde sig gældende i forskellen på de

fem kloge og de fem uforstandige brudejomfruer. Det var ren og skær evne og vilje til at

passe  kald  og stand.  Det  fremgår  af  Majken Frosts  ”Prædiken til  2.  søndag i  advent

1987”, hvor hun for eksempel siger om de fem kloge:  ”Det var ikke for at gardere sig

eller for at sikre sig, de havde sørget for olien, men de havde blot gjort det, fordi det ville

være helt tåbeligt at være brudejomfru med en lampe, som ikke kunne lyse. Det ville være

ikke at passe sit arbejde”. For Majken Frost består de fem uforstandiges fejl i det, ikke at

passe sit arbejde som brudejomfru. 



Af tekstens start  (Matt  25,1) fremgår det,  at  lignelsen handler om Himmeriget,

men alt åndeligt indhold er fraværende i Frosts fortolkning af denne lignelse. I hendes

forståelse kan ingen mennesker gøre noget fra eller til i forholdet til Gud, for det var alene

brudgommens beslutning at lukke de fem kloge ind, ja de havde faktisk intet selv gjort

med henblik på at blive lukket ind. De havde jo blot været tro mod deres opgave og

passet deres job! Det er ellers svært at forstå lignelsens pointe anderledes, end at de fem

kloge  både  kunne  og  ville  gøre  noget,  som fik  betydning  for  deres  forhold  til  Gud.

Tilsyneladende vil Frost gerne undgå, at mennesker på det åndelige plan kan gøre noget

som helst for at blive lukket ind i bryllupssalen. Men det, hun her opnår, er, at jordiske

gerninger kommer til at afgøre det. Den, der er tro i kald og stand, bliver lukket ind i

Himmeriget, ifølge Majken Frost.

Den samme tankegang møder vi hos Ole Rydal, hvor gudsriget absolut ikke er

noget  fremtidigt,  men  alene  drejer  sig  om det  nuværende liv  (”Prædiken.  Johs  4,27-

42.20.10.2002”).  At  tage imod Guds Rige er  lig  med at  ”leve i  det,  at  sørge for  de

daglige ting, at feste og at græde, at elske og at hade, som de altid havde gjort” (191).

Guds  rige  er  noget,  som  kun  selvoptaget  religiøsitet  og  folk  med  trang  til  religiøse

oplevelser går rundt og søger efter. Nej, Guds rige er her og nu, så det er bare at tage fat,

siger Rydal. I en anden prædiken (”Sæden er Guds ord”) af Ole Rydal hedder det:”Det

ganske almindelige menneskeliv, som det nu leves fra dag til dag. DET var Gudsrigets

hemmeligheder”. Her er prædiketeksten lignelsen om sædemanden, der sår på steder, som

giver kornet meget forskellige vilkår for at kunne vokse op. Rydal tolker det sådan, at når

Gud er sædemanden og sæden er Jesus selv, så er det gudsrige, der kommer med Jesus,

ganske enkelt udtrykt ved det, at Gud godkender et almindeligt menneskeliv, -for det var

jo  det,  Jesus  levede,  argumenterer  Rydal.  Lignelsen  fortæller,  at  Gud  gennem  Jesus

godtager ”menneskets brogede og ikke altfor kønne hverdag”, siger han. Som forklaring

på det at tage godt imod ordet, som den gode jord, hvor kornet vokser op og giver meget

udbytte, siger han  ”At tage imod ordet, at høre det og gemme det i et smukt og godt

hjerte og bære frugt i udholdenhed, det var altså blot at tage fat på den brogede og ikke

altfor eller altid kønne hverdag”

Al  religiøsitet  og  åndelighed,  herunder  ikke  mindst  omvendelser  og  skelnen

mellem troende og ikke-troende, bruger Rydal i sine prædikener mange ord på at tage



afstand  fra,  for  Guds  rige  og  Guds  vilje  handler  jo  bare  om at  leve  sit  almindelige

menneskeliv. Og her er alle i samme situation og alle derfor helt ens i deres forhold til

Gud. I hvert fald alle, som er døbt.

Det  TREDJE argument  mod  at  skelne  mellem  mennesker  med  hensyn  til

trosmæssige spørgsmål er nok det mest logiske. Det går, som nævnt ud på, at alle døbte

mennesker simpelthen tilhører Gud. Forholdet til Gud er det samme for alle, og så er alle

skel for eksempel mellem troende og ikketroende naturligvis utænkelige. 

Tidehverv ser menneskers situation overfor Gud som noget, mennesket selv ikke

har  nogen  indflydelse  på.  Kristendom  er  for  eksempel  en  afgørende  del  af  dansk

folkelighed, folk er født ind i et forhold til kristendommen og dermed til Gud selv. De er

simpelthen i Guds rige, hvor de går og står, uanset hvad de selv synes og mener.

Danmark er et kristent land, siger Majken Frost. (”Det ringer på døren”. Dette er i

øvrigt ikke en prædiken, men en anden artikel fra Tidehverv, 1990). Derfor skal man ikke

bekymre sig om at gøre danskere til Jesu disciple, -”for det er de i forvejen”, siger hun.

Det  gælder  alle  døbte.  Hun fastslår  hermed,  at  85 procent  af  alle i  Danmark er  Jesu

disciple. Mon de alle er indforstået med det?

Vilhelm  Krarups  overbevisning  om  både  dåbens  og  Folkekirkens  nærmest

tvingende indflydelse på mennesker er på samme højde som Majken Frosts. Han siger i

den før omtalte prædiken (”Guds ager”) om Guds kirke: ”Den er folkets kirke, for folket

er Guds - ikke fordi det har valgt at være det.”, og lidt senere: ”Også til dem, der mener

selv at kunne bestemme, om de vil tro eller ej, lyder Guds levende og skabende ord: Du

er min og jeg er din, og intet skal os skille, for det er ham, der har sået, der også høster

og samler i lade.” Vilhelm Krarup siger meget klart, at hele folket lige så lidt kan undgå

at tilhøre Gud, som nogen kan undgå at tilhøre sit folk. Tydeligere kan det næsten ikke

siges,  at  alle  døbte,  hvad  enten  de  vil  eller  ej,  er  troende  kristne.  En  uundgåelig

konsekvens af dette syn er, at forholdet mellem det enkelte menneske og Kristus mest af

alt bygger på tvang og automatik i stedet for på personlig afgørelse. 

Hvor  meget  en  sådan  opfattelse  strider  mod  Søren  Kierkegaards  tale  om den

frygtelige  afgørelse  for  eller  imod  Kristus,  om det  dybt  personlige  valg  -  altid  mod

forstanden  og  altid  under  indflydelse  af  forargelsens  mulighed  -  ja  det  er  nærmest

chokerende.



Personligtvalg
Mange af de omtalte prædikener har allerede vist, at det personlige valg for eller imod

troen og kristendommen nærmest ikke eksisterer i det nuværende Tidehverv. Alt andet

lige var talen om ”personlig afgørelse” trods alt meget mere tydelig hos Olesen Larsen,

om end ikke i betydningen at vælge for eller imod troen, men dog sådan at mennesket er

stillet i en afgørelse. Et personligt valg vil meget let i dag i Tidehverv kunne tolkes som

selvhævdelse, føleri og trang til at være specielt åndelig. Et valg af troen er vel heller ikke

relevant, når Gud suverænt har valgt alle mennesker så effektivt, at den enkelte hverken

kan gøre fra eller til. 

Automatikken  udtrykkes  sådan  af  Søren  Krarup  i  en  prædiken  fra  1976

(”Opbrud”): ”Det er evangeliet, der ikke vil op-drage eller bevidst-gøre mennesker, men

som akcepterer ethvert menneske, præcist  som det er,  idet det tilsiger mennesket dets

synders forladelse”.

Her levnes ikke plads til noget personligt valg eller fravalg af troen, og dette synspunkt

har  vist  sig  at  være  betegnende  for  langt  de  fleste  af  de  behandlede  prædikener  fra

Tidehverv.  Dette  er  bemærkelsesværdigt,  idet  prædikenerne  jo  netop  er  udvalgt  med

henblik  på  at  finde  noget,  der  kunne  handle  om  temaer  som  omvendelse,  valg  og

lignende.

Som tidligere omtalt står der om manden fra Kapernaum, hvis søn blev helbredt,

at han og hele husstanden kom til tro. Her er et tydeligt aspekt af, at de aktivt valgte troen.

Men  Jesper  Langballe  omformulerer  her,  ligesom  det  sker  mange  andre  steder  i

Tidehverv, menneskets rolle fra aktiv til passiv. I dette tilfælde sker det ved, at Langballe

behændigt udlægger ordene om, at de KOM TIL TRO sådan: De ”holdtes fast på det ord,

han  (manden)  havde  hørt  Jesus  tale”.  I  en  senere  prædiken  over  samme  bibeltekst

forklarer  Langballe  det,  at  de  kom  til  tro,  på  en  lidt  anden  måde,  men  stadig  med

mennesket i en helt passiv rolle. Her sidestiller han Kapernaum-husstandens kommen til

tro med danskernes overgang til kristendommen, da Harald Blåtand lod sig døbe:  ”da

kongen  som  det  danske  hus'  fader  og  overhoved  lod  sig  døbe,  da  antog  huset  den

kristentro, som i de tusinde år, der siden er gået, har været husets tro - rigets officielle

tro. Ligesom i dagens fortælling om embedsmanden: -Han selv og hele hans husstand

kom til troen” (”Han selv og hele hans husstand”, 43). Hvad enten det er bevidst eller ej,



så  drejer  Langballe  i  begge  tilfælde  sagen  sådan,  at  menneskets  personlige  valg

negligeres, og enhver aktiv handling overføres fra mennesker til Gud.

En  af  de  kendteste  og  mest  karakteristiske  eksempler  i  Ny Testamente  på  et

personligt valg med afgørende konsekvens har vi i lignelsen om den fortabte søn i Luk

15. Den yngste søn, som har fjernet sig langt fra hjemmet, tager først et opgør med sig

selv, beslutter så at vende hjem igen og vælger efterfølgende at gøre alvor af det. Alt

sammen noget,  der  sker  med  personen selv  i  en aktiv  rolle.  Men hvad sker  der,  når

Tidehverv skal prædike over sådan en tekst? Søren Krarup siger: ”jeg må indrømme, at

jeg  aldrig  har  fundet  den  yngste  søn  særlig  spændende.  Han  synes  mig  at  være  et

glansbillede. Han synes mig at være produceret til en banal omvendelseshistorie, hvor

niveauet er klicheens eller moralismens. Der er hverken dybde eller lidenskab i ham”

(”Syndernes forladelse”,  219).  Den ældste  søn er meget  mere spændende at høre om,

synes Krarup,  og han skildrer  så,  hvordan den ælste  får  tilgivelse,  uagtet  at  lignelsen

netop lader spørgsmålet om den ældste søns videre forløb stå hen i det uvisse. Krarup

konstaterer,  at  når  faderen  er  kærlig  og tilgivende  overfor  selv  det  mest  for-urettede

menneske,  så  ”er der frelse  og salighed i  et  menneskeliv,  selv  det  mest  forhærdede”

(220). 

Frelsesautomatikken kan dårligt udtrykkes tydeligere. Hvis frelse og salighed på

forhånd er til stede i ethvert menneske, uanset hvad det SELV beslutter eller vælger, hvad

er så pointen med hele beretningen om den yngste søn? 

Alt, hvad der smager af omvendelse afvises for det meste blankt af Tidehverv. At

omvendelse er et fyord i Tidehverv, kommer til udtryk mange andre steder end her, hvor

Søren Krarup altså føler et vist ubehag ved fortællingen om den tabte og hjemvendte søn.

For eksempel fortæller Ole Rydal, at FARISÆERNE netop var sådan nogen, som ”ville

gerne omvende folk” (”Man kan f.eks...”, 70), og selv om det to gange siges direkte i

prædiketeksten, at der bliver glæde i Himlen  ”over én synder, der omvender sig” (Luk

15), så får dette ingen omtale hos Rydal. I stedet siger han, at i evangeliet  ”er det ene

enkelte  menneske  vigtigere  end -  ja  end  99  fromme bæster  som jer  farisæere”.Mens

RYDAL placerer talen om omvendelse hos de fromme farisæer-bæster, hvad teksten intet

beretter om, så nævner TEKSTEN imidlertid kun én, der taler om omvendelse, nemlig

Jesus.



6 Indre Missions forståelse af omvendelse 

I  det  nuværende  Indre  Mission  er  der  bred  enighed  om,  at  dåben  er  indgangen  til

kristendommen og at den er et meget vigtigt element i det at være kristen. Men samtidig

er der mindst lige så megen enighed om, at det at være døbt ikke af sig selv gør folk til

troende kristne. Bevæger vi os lidt uden for de mere teologisk bevidste kredse, er det ikke

ualmindeligt, at man i daglig tale bruger betegnelserne ”kristne” og ”ikke kristne” helt

uden at skele til,  om det skulle have noget med dåben at gøre. Dåben regnes for helt

nødvendig,  men  hvis  ikke  mennesket  har  en  bevidst  tro  på  Jesus  som  Guds  søn  og

Verdens  frelser,  så  har  den i  praksis  ingen virkning,  og personen vil  ikke  regnes for

”rigtig” kristen. 

Der tales ikke meget om selve begrebet omvendelse i dag i Indre Mission, men at

mennesker må komme til personlig og bevidst tro for at kunne være det, man i daglig tale

kalder  ”en  kristen”,  ligger  i  baggrunden  som  en  helt  selvfølgelig  og  naturlig

grundsandhed. En informationsavis fra foråret 2005, der fortæller om alle Indre Missions

arbejdsgrene og virksomheder, bærer overskriften ”MED SAMME MÅL. Målet er mission”.

Med mission menes her at kalde mennesker til tro. Indre Mission forstår sig selv, som en

forening, der vil vække og bevare. Vække dem, der ikke har troen og bevare dem, der har



troen.

Dåb og omvendelse 

Oluf E Paaske (1923-1999), som er forfatter til  En bog om pinsen, var

præst og senere i en årrække forstander på Indre Missions Højskole i

Børkop og med i Indre Missions hovedbestyrelse.  

Kurt Christensen (f. 1948), som har skrevet bogen, Døbt, var på

bogens tilblivelsestidspunkt stud. Teol, nu professor i etik og religions-

filosofi, og i mange år ansat på Menighedsfakultetet i Århus. Bogen er

udgivet på Indre Missions forlag, Lohse, og må anses for at give udtryk

for  teologiske  holdninger,  der  i  høj  grad  er  hjemmehørende  i  Indre

Mission.

Den, der bliver døbt, gør ikke selv noget, men noget bliver gjort ved hende/ham. Det står

fast for Oluf Paaske (En bog om pinsen, 71). Men det at være kristen indeholder andre

elementer, som ikke kan undværes  -lige så lidt som dåben kan undværes. 

”Rækkefølgen bliver almindeligvis dåb - omvendelse - tro - bekendelse”, siger Paaske om

en vækkelsessituation, hvor langt de fleste er døbt som små. Ifølge Paaske og mange

andre  fra  Indre  Mission  og  de  andre  vækkelsesbevægelser  må  et  menneske,  der  er

”kommet bort fra sin dåbs nåde”, vækkes og omvendes for at finde ”tilbage til dåbens

nåde” (71). Hvordan det så kan ske, er imidlertid ikke angivet på en nær så skematisk og

entydig måde som for eksempel  hos Vilhelm Beck. I Indre Mission bruger man ikke

længere begrebet vækkelse,  som noget alle nødvendigvis  skal opleve, men der bruges

forskellige andre formuleringer, som har nogenlunde den samme betydning. Det kunne

for eksempel hedde -at blive mødt af Ordet;  -at møde Guds kald; -se sig selv som en

fortabt synder og lignende udtryk. 

Det er heller ikke længere almindeligt i Indre Mission at høre ordet omvendelse

nævnt  igen  og  igen,  men  sagen,  der  ligger  bag,  nemlig  at  mennesket  må  komme til

personlig tro, opfattes stadig som meget grundlæggende. Emnet ”mission” spiller en stor



rolle i bevægelsen, og denne aktivitet retter sig i princippet mod alle mennesker, som ikke

er  kommet  til  ”tro  på  Jesus”.  At  den  personlige  og  aktive  MODTAGELSE spiller  en

afgørende rolle, kommer også tydeligt frem hos Oluf Paaske:  ”...så hvileret menneskes

frelse ikke på noget andet end dåben og apostlenes lære, begge modtaget i tro” (72). Når

et menneske er kommet til personlig tro, er det meget vigtigt, at hun/han kommer med i

fællesskabet, siger Paaske, og det afgørende er her, at ”apostlenes lære” lyder, at man

beder og at man går til nadver. Det grundlæggende ved at være et kristent menneske er

derfor udtrykt ved: dåb, bevidst tro og vedvarende oplæring (27).

 

Et af de væsentligste temaer i Kurt Christensens bog Døbt handler om forholdet

mellem tro og dåb. Følgende formulering viser en holdning, som svarer til Oluf Paaskes:

”Troen er den personlige modtagelse af den frelse, som Gud skænker i dåben” (Døbt,

67). Bogen, som indeholder en teologisk gennemgang af de bibelske dåbs-skriftsteder, og

som jævnligt henviser til Luther, konkluderer ikke overraskende, at både tro og dåb er

nødvendig  til  frelse  og  retfærdiggørelse.  Det  står  klart  ud  fra  Ny Testamente,  siger

Christensen, at kristen er ”kun den, som tror og er døbt med den kristne dåb” (98). 

Derfor  kan han heller  ikke  uden videre svare  ja  til  spørgsmålet:  Er  alle  døbte

kristne?  Men heller  ikke uden videre nej.  Det  er ikke et  spørgsmål,  som alle i  Indre

Mission ville besvare ens. Nogle ville straks svare nej, -for det kommer jo an på, om man

tror eller ej. Andre ville straks svare ja, -for når et menneske er døbt, kan man ikke kalde

det andet end ”kristen”. Men de fleste ville nok ikke straks komme med et hurtigt svar,

men sige både ja og nej, -for i dåben bliver man godt nok en kristen, men dåben er ingen

garanti, og man skal tro på Jesus for at blive frelst. Kurt Christensen siger, at vi må skelne

mellem, hvad der sker i selve dåbshandlingen, og hvad der bliver VIRKNINGEN hos den

døbte. Han citerer også fra Luthers Store Katekismus: ”Uden tro gavner det (dåbsvandet)

intet, om det end i sig selv er en guddommelig, overvældende skat” (Døbt, 97).  Igen er

grundopfattelsen af løsningen på dette spørgsmål, at dåben skænker det hele, men intet af

det skænkede gavner, hvis det ikke modtages i tro (99). Når Guds gave modtages i tro,

hvad  enten  man  så  vælger,  at  kalde  det  ”omvendelse”,  ”at  komme  til  tro”  eller

foretrækker andre udtryk, så sker der ifølge Christen-sen en tilbagevenden til genfødelsen



i dåben. I spørgsmålet om, hvad der sker ved en sådan tilbagevenden fremhæver han som

afslutning:  ”Afgørende er, at et menneske, som ikke tror på Kristus, er død og fortabt,

men at Gud i sin kærlighed ved sit Ord kan skænke et sådant menneske liv og salighed”.

Fra Indre Missions Tidende

Indre  Missions  Tidende  udkommer  en  gang  om  ugen  og

indeholder hver gang en prædiken over den kommende søndags

tekst. 

Ganske kort om skribenterne:

Benna Hørlück er  TV-journalist  og arbejder  desudenpå

Indre Missions hjemmeside for unge, JesusNet.dk

Erik  Dahl  er  lærer  på  Det  Kristne  Gymnasium  i

Ringkøbing.

John Ørum Jørgensen (f. 1940) er sognepræst i Gjellerup

samt provst i Herning provsti. Han var i en årrække med i Indre

Missions  hovedbestyrelse  heraf  nogle  år  som formand  (1979-

1985).

Billedet af Jesus, som hyrden, der mister et får og derefter går ud for at finde det, er et

meget  vigtigt  element  i  Benna  Hørlücks  gudsbillede.  I  sin  prædiken,  ”Streger  til  et

gudsbillede” (Indre Missions Tidende), gør hun opmærksom på den pointe i lignelsen om

det mistede får (Luk 15,1-10), at en synders omvendelse forklares billedligt ved hjælp af

fåret, der bliver fundet. ”At omvende sig er det samme som at blive fundet”, konkluderer

hun. Hyrden går altså selv ud og leder efter det hjælpeløse får og bærer det hjem. Dette

bidrager væsentligt til det trygge i gudsbilledet. 

Tilsyneladende forudsætter Hørlück altså ikke det personlige valg i omvendelsen.

Mennesket er kommet bort fra Gud, som fåret fra flokken, og det bidrager ikke selv til at

blive fundet igen. Hun fokuserer i denne prædiken meget på det, at hyrden er kærlig over

for  alle  mennesker,  og  ønsker  at  ”bære  dem  hjem”.  Men  et  andet  sted  fremgår  det

alligevel, at Hørlück forudsætter et personligt valg hos mennesket selv. Det hele startede



med, at toldere og syndere holdt sig nær til jesus for at høre ham, konstaterer hun og

fortsætter:  ”De vidste, de havde brug for ham, og de var sultne efter hans ord” (23).

Disse mennesker havde i modsætning til farisæerne VALGT en bestemt holdning til Jesus,

for eksempel at han var værd at holde sig til, og at hans budskab var livsnødvendigt.

Nu kan man jo godt tolke denne lignelse, så den i al enkelhed handler om, at Jesus

opsøger mennesker, der ikke tror på ham, hvorefter de måske omvender sig og bliver

troende.  Men  denne  lignelse,  hvor  ordet  omvendelse  ellers  nævnes  to  gange,  tolker

Hørlück ikke udelukkende som noget, der siges om det at komme til tro. Dette aspekt er

vel  også  med  i  hendes  prædiken,  men  hun  viser  klart,  at  Jesu  omsorg  gælder  os

allesammen, når vi er blevet væk, altså også alle personligt troende. Fåret, der er blevet

væk, er ikke bare en person, der aldrig er kommet til tro, for Hørlück sætter i høj grad sig

selv ind i lignelsen, som det mistede får. Lignelsen er et af de stærkeste ”billeder af Guds

omsorg - for mig”, som hun siger.

Ligesom der i lignelsen om det mistede får er forskel på at være med i flokken og

være kommet væk fra den, sådan er der også et skel mellem verden og disciplene i en

anden tekst, som Benna Hørlück prædiker over (”Helligånden gør det”). Hun giver her

udtryk for sin frustration over tilstedeværelsen af sådan et skel og spørger om, hvorfor

Jesus, som jo selv skaber troen i mennesket, ikke skaber den i alle. Det lette svar gives

hverken i teksten (Joh 14,22-31) eller i Hørlücks prædiken, men hun henviser til, at teksten

taler meget klart om at anerkende Jesu ord som Guds tale til mennesker. Her kommer den

PERSONLIGE AFGØRELSE og vilje hos  den enkelte tydeligt  frem:  ”Jesus skal  have en

invitation for at ''flytte ind '' hos os”, siger hun, og pointerer, at dette indebærer netop at

regne Jesu  ord som Guds tale  til  os.  Den personlige modtagelse  af  evangeliet  er  for

Hørlück uundgåelig.  Ellers ”ville det,  ''at  Jesus giver sig  til  kende  ''  i  stedet  være et

åndeligt  overgreb,  og  det,  at  Helligånden  tager  bolig  i  os,  ville  i  stedet  være  Guds

besættelse af  os” (23).  Hermed afviser hun klart,  at  Gud vil  tage folk til  sig uden at

spørge dem først. 

Vi får indbydelsen, men afslår at komme med til festen, fordi vi ikke selv er i

centrum.  Pædiketeksten  er  lignelsen  om  det  store  festmåltid  (Luk  14,16-24).  Vore

undskyldninger er hovmod. Selv at ville være hovedperson er menneskers ursynd, siger



Erik Dahl i sin prædiken, ”Jeg skal lige...”. Han pointerer, at ingen er for uværdige til at

modtage  indbydelsen  og  til  at  komme  med  til  Guds  fest:  ”Det  er  ikke  gæsternes

værdighed,  men  værtens  gæstfrihed,  der  giver  plads  til  alle,  der  vil  tage  imod

invitationen” . 

Ligesom Benna Hørlück og Indre Mission generelt forstået, forudsætter Erik Dahl

den personlige modtagelse, som noget helt nødvendigt for at komme med til Guds store

festmåltid. Når Jesus slutter med at sige, at ingen af de første, der blev indbudt og afslog,

skal  smage  måltidet,  så  betyder  det  ifølge  Dahl:  det  er muligt  at  sige  nej  tak  til

indbydelsen, og de, der siger nej tak til Guds indbydelse, kan ikke tilgives, fordi Gud ikke

kan komme til med sin tilgivelse hos nogen, der ikke selv ønsker den.

I beretningen (Joh 3,1-15) om Nikodemus, der opsøger Jesus om natten, har vi et

eksempel på et menneskes liv, der bliver forandret. Selv om han her besøger Jesus i det

skjulte, så skal det senere vise sig, at netop Nikodemus tør står frem i forbindelse med

Jesu begravelse, som han er med til at  ordne. Det skriver John Ørum Jørgensen i sin

prædiken, ”Natkristen”. I Johannes-teksten tales der på en speciel måde om forandring,

idet  der  bruges udtrykket,  ”at  blive født  på ny”.  Nikodemus  forstår  ikke  umiddelbart

denne tale om at blive født på ny, og det gør vi heller ikke af os selv, for vi kommer ikke

ind i  troens verden, uden at  ”Helligånden gør noget levende og nærværende for os”,

siger Ørum Jørgensen. 

Den nævnte fødsel sker af vand og ånd, siger Jesus. Det betyder, at vi i dåben

genfødes af vand og ånd, og at vi derfor får lov at leve det nye liv, som hviler på Jesu

fuldbragte  gerning  for  os.  Sådan  tolker  Ørum  Jørgensen  det  og  fortsætter  med

spørgsmålet:  ”Hvorfor leve borte fra det rige liv med Jesus?”.  Hermed har han vist, at

den dobbeltforståelse af det døbte menneskes situation, som Indre Mission bygger på,

også gælder her: Dåben sætter mennesket ind i et godt livsfællesskab med Gud, men det

kan lade sig gøre at fravælge det, at leve borte fra det. Det kan også lade sig gøre at være

troende, men hvordan det går til at blive det, kan ikke forklares. En troende person må

sige  ”Nu tror jeg, men det er Guds hemmelighed, hvordan han gav mig troen”, slutter

Ørum Jørgensen.



7 Sammenfatning
De  største  nutidige  kollisioner  mellem  Indre  Mission  og  Tidehverv,  når  det  gælder

begrebet omvendelse, findes uden tvivl i spørgsmålet om, hvad det egentlig betyder at

være et kristent menneske. 

Tidehverv forstår det i høj grad som noget givet. Den situation, som et menneske,

for eksempel en dansker, er  SAT ind i, er langt mere central, end den hun/han selv har

valgt. En døbt person i Danmark har ifølge Tidehverv fået skænket (eller påtvunget, alt

efter hvilken holdning, man nu har til danskhed og religiøsitet) to altafgørende livsvilkår:

nationaliteten og kristendommen. For Indre Mission er netop det altafgørende ikke noget,

der er afgjort på forhånd, men noget, der skal vælges. 

I første omgang kunne det let se ud, som om Tidehverv og Indre Mission ser ens

på dåben. De er enige om, at alt er givet i  dåben. Uenigheden gælder dens virkning i

forhold til troens virkning. I Indre Mission er alle enige om, at en personlig og bevidst tro

er ufravigelig. Til gengæld ved man ikke rigtig, hvad man skal kalde et menneske, der

ikke har en sådan tro. Ikke-kristen vil man nødig kalde en sådan person, men man vil

heller  ikke sige,  at  hun/han er tilstrækkelig kristen.  I Tidehverv regnes alle døbte for

tilstrækkelig kristne. Til gengæld tales der meget afdæmpet om, hvad troen egentlig afgør

og det er meget svært at  se, hvordan døbte mennesker i Danmark kan undgå at blive

tvunget til at være kristne. Det eneste helt afgørende ”før og efter”, der kan få betydning i

Tidehverv, er situationen for et menneske før og efter det bliver døbt. I Indre Mission

tales der i høj grad om et ”før og efter” et menneske kommer til tro.

På to områder taler Tidehverv og Indre Mission dog med næsten samme sprog.

For det første vedrørende ”Ordet”. 

Ordet  er fra Gud, det kræver alt  af mennesket  og sætter  den enkelte i et  valg.

Mange gange kan man i de to bevægelser fornemme den samme respekt for Ordet og for

dets autoritet og kompromisløshed. De er enige om, at når Ordet lyder, så er det mere

eller mindre direkte Gud, der taler. Altså skal Ordet skal ikke primært diskuteres, men

efterkommes. De er også enige om at forstå og tolke Guds ord, som Luther gjorde det,



herunder ikke mindst vedrørende opfattelsen af begreberne lov og evangelium. 

Enigheden er mindre, når det handler om den afgørelse, som Guds ord kræver af

den, der hører det. I Indre Mission gælder afgørelsen først og fremmest spørgsmålet om

troen, det vil sige den personlige tro på Jesus som Guds søn og verdens frelser. Hvis et

menneske ikke tror på Jesus, har det behov for at komme til tro. Derfor er der behov for

omvendelse. I Tidehverv gælder det om at vælge sit aktuelle menneskeliv, som det er.

Man skal  ikke  bekymre sig om noget  i  sit  forhold  til  Gud og har  derfor  heller  ikke

mulighed for at vælge nogen ændringer i sit forhold til Gud. Der findes ikke en højere

”Guds mening” med tilværelsen, end det at leve sit hverdagsliv som dansker i kald og

stand, og derfor skal man naturligvis vælge dette. I den situation er valget absolut ikke

relateret til en omvendelse.  

For  det  andet  taler  Indre Mission og Tidehverv  ofte  på  samme måde om den

stilling, som det enkelte menneske står i over for Gud: Alt, hvad mennesket er og gør, er

og bliver synd, når det skal bedømmes efter Guds målestok. Derfor er der ikke andet end

Guds nåde at sætte sin lid til. Men når det er sagt, og man altså er enige om menneskets

totale fortabthed over for Gud, så opstår der nemt en ny uenighed. For hvad skal man gøre

ved denne situation, og hvad skal man sige om den? I Tidehverv er menneskets syndighed

nærmest en tilstand, der skal vælges, mens det i Indre Mission mere er en tilstand, der

skal beklages. Af Tidehvervs prædikener fremgår det, at ingen etiske eller trosmæssige

valg kan ændre noget i menneskets situation, der er simpelthen ingenting at gøre ud over

det at leve sit liv, som det nu er. Man må ikke ville være andet end den synder, man er.

Det at være kristen, har i Tidehverv ikke noget at gøre med, hvordan man lever og hvilke

etiske  og religiøse  valg,  man  træffer.  I Indre Mission er  det  at  være  en  kristen  altid

forbundet med en kamp mod synden, og samtidig altid med en permanent erkendelse af,

at denne kamp aldrig kan vindes. Synden står der, som en virkelighed, der på én gang skal

bekæmpes og erkendes.



8 Konklusion
At et menneskes personlige valg har afgørende betydning for dets forhold til Gud,

er  en  holdning,  som  forudsættes  og  gang  på  gang  pointeres  i  Søren  Kierkegaards

opbyggelige  skrifter.  Hos  K.  Olesen  Larsen  fokuseres  der  meget  på  ”afgørelsen  i

øjeblikket”, som handler om at afgøre sig for det at være et eksisterende menneske, men

når det gælder den sag, at komme til personlig tro, afviser han betydningen af menneskets

valg,  fordi  mennesket  selv  ikke  har  nogen  valgmuligheder,  men  tværtimod  selv  er

muligheder for Gud. 

I det  nuværende Tidehverv er  det  enkelte  menneskes  valgs  betydning for  dets

gudsforhold enten bagatelliseret eller helt væk.

Det at være menneske og kristen er aldrig at leve i en sikker tilstand, hverken i sit

jordiske  liv  eller  i  sit  forhold  til  Gud.  Det  er  Kierkegaard,  Olesen  Larsen  og  det

nuværende Tidehverv enige om, mens ønsket om sikkerhed ikke er fraværende i Indre

Mission. Men hvad alternativet er til at ville føle sig frelst og sikker, er forskelligt hos de

tre førstnævnte.

Hos Kierkegaard er det at komme til bevidst tro på Kristus og at være parat til at

lide for hans skyld. Han taler direkte til den enkelte og forventer, at tilhøreren vil overveje

sin egen situation over for kristendommen, over for Gud. Kierkegaard appellerer talrige

steder til om-vendelse. Ikke til en omvendelse, der kendetegnes ved særlige oplevelser,

eller  som  kan  forlanges  af  andre  i  en  bestemt  udformning.  Men  opfordringen  til

beslutning,  kravet  om  per-sonlig  stillingtagen,  beskrivelsen  af  det  forfærdelige  valg

mellem tro og forargelse og talen om oplevelsen af at tilhøre Gud er ikke til at tage fejl af



i Søren Kierkegaards opbyggelige taler.

For Olesen Larsen derimod er alternativet til at føle sig sikker og frelst ikke at

komme til personlig tro, men det at ville nøjes med at være det, man er: slet og ret et

syndigt menneske. Dette gælder også for det nutidige Tidehverv, men her er der tilføjet

noget, som til tider forekommer at være endnu vigtigere: folk skal ”gå hjem” fra kirken,

det vil sige evangeliet sender dem hjem, for at leve deres liv i kald og stand, hvilket kun

kan ske på en sand og kristelig måde, hvis det knyttes uløseligt sammen med det at være

dansker. For den, der er døbt og vil leve sit almindelige menneskeliv, er der nærmest ikke

mere  at  bekymre  sig  for  ifølge  tidehvervsk  tankegang.  Men  hverken  for  en

indremissionsk holdning eller for Kierkegaard er sagen med den evige salighed i orden

blot  ved  at  være  døbt  og  bo  i  et  kristent  land.  I  Indre  Mission  i  dag  er  kravet om

omvendelse fraværende eller meget afdæmpet, men begrebet ”en kristen” bruges i praksis

kun om et  menneske, der har en personlig og bevidst  tro på Jesus som Guds søn og

verdens frelser. En kristen opfattes i Indre Mission, som en person, der  enten aldrig er

kommet bort fra Gud eller på et tidspunkt er kommet til tro.

Summary in English
The Concept of Conversion in the Edifying Discourses of Kierkegaard and in the

Works of Kristoffer Olesen Larsen.

-with a supplementary Analysis concerning the Understanding of Conversion at

Indre Mission and  at Tidehverv today.
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