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Man skal  ikke følge  meget  med i  tidens  debat  for  at  vide,  at  selv  om vi  lever  i  et
samfund, der bliver rigere og rigere, og hvor befolkningens lykkebarometer er helt i top,
så  er  der  paradoksalt  nok  flere  og  flere  danskere,  der  ”får  ondt  i  livet”  og  derfor
henvender sig om professionel hjælp hos psykologer og terapeuter, coaches og andre
behandlere.

”Midtvejs gennem livet kradser krisen for mange mennesker, der har brug for hjælp til at
håndtere de eksistentielle problemer”, kunne man for nogen tid siden læse i avisen. Dog
blev det understreget, at ”krisen rammer forskelligt i befolkningen, fordi den handler om
høje forventninger til, hvordan livet skal være, og til, at vi selv kan styre det”. Det mente
i  hvert  fald  en  lektor  i  psykologi  på  Roskilde  Universitetscenter.  ”I  stedet  for
midtvejskrise kunne man tale om en krise for en bestemt type livsførelse”, udtalte hun og
fortsatte: ”Jeg tror ikke, at kvinden på fiskefabrikken i Esbjerg er så optaget af personlig
udvikling  og  af  at  kunne  skabe  sit  eget  liv.  Det  er  ikke  hende,  der  betaler  mange
hundrede  kroner  for  en  time  i  personlig  vækst  hos  en  psykolog.  Det  er  dem  med
mellemlange eller lange uddannelser, som har et arbejde med store krav og højt tempo,
og  som har  en  forventning  om selv  at  kunne  styre  deres  liv,  hvis  bare  de  knokler
tilstrækkeligt for det [...] At man kan, hvad man vil, hvis man bare løber hurtigt nok,
engagerer sig i sit arbejde, i familie, venner og kolleger, er en ideologi, som gennemsyrer
hele samfundet, og som gør os blinde over for de vilkår, vi nu engang er underlagte” –
udtalte  psykologen,  hvis  fagfælle  Svend  Brinkmann  som bekendt  har  talt  meget  og
skrevet flere bøger om det samme.

M E N N E S K E T S  S A N D E  T I L S T A N D

Psykologens udtalelse forekommer at være kloge ord. I hvert fald er det en tale, som får
et vist medhold i flere af kirkeårets prædiketekster, fx i evangeliet til 3. søndag i fasten
(anden række) og i evangeliet til 4. søndag efter påske (anden række). Begge tekster, der
er taget fra det ”skarpe” kapitel 8 i Johannesevangeliet, handler om syndens trælle og om
den sandhed, som alene gør fri. Det er tekster, der sætter et stort spørgsmålstegn ved,
hvor  frie  vi  egentlig  er,  når  det  kommer  til  stykket,  og  derfor  også  i  høj  grad
problematiserer,  hvor  meget  vi  selv  kan  styre  og  skabe  vort  eget  liv.  Måske  er  vi
underlagt andre og stærkere kræfter.



Det mente i hvert fald Luther, da han skrev sit provokerende skrift Om den trælbundne
vilje (1525), en bog, som mange siden har taget afstand fra, men som for Luther selv var
et af hans vigtigste skrifter, måske det allervigtigste. I bogen er det Luthers ærinde at
udfolde den forståelse af den menneskelige virkelighed, som Skriften forudsætter, når
den forkynder, at det er Gud og Gud alene, der kan frelse det fortabte menneske. Det
hedder således et sted: "Den hellige Skrift stiller os mennesket for øje som et væsen, der
ikke blot er bastet og bundet, ynkelig, syg og død, men som oven i købet – fordi Satan,
dets overherre, virker i det – øger sin elendighed med denne ynkelige form for blindhed,
at det tror om sig selv, at det er fuglefrit, saligt, uhæmmet, mægtigt, sundt og rask og
levende." Altså ikke nok med, at mennesket er i dyb nød og i sig selv fortabt. Det er
slemt nok. Endnu værre er det måske, at mennesket er blindt for sin egen sande tilstand,
ja, lyver den om til noget helt andet.

V I R K E L I G H E D E N  E R  A L T I N G S  P R Ø V E

Er dette ikke et  uhyggeligt  præcist  signalement også af det  moderne,  selvhjulpne og
kontrollerede menneske, der tror, at det selv har styr på sit liv – eller som af tidens ånd er
blevet bildt ind, at det skal have det og derfor også kan få det. Det var den ”ånd”, som
psykologen kaldte ”en ideologi, som gennemsyrer hele samfundet, og som gør os blinde
over for de vilkår, vi nu engang er underlagte”. En ”ynkelig form for blindhed” kalder
Luther  denne livsindstilling.  Han kunne også  have kaldt  den en  stor  illusion,  ja,  en
kæmpe løgn, som virkeligheden vil afsløre før eller siden, altid med svære konsekvenser
for den desillusionerede (jf. artiklens indledning). Virkeligheden er som bekendt altings
prøve.

Men hvad er så ”virkeligheden” – nærmere bestemt menneskets virkelighed? Ja, det kan
der siges og er der blevet sagt umådeligt meget om. Måske kunne det også udtrykkes
ganske  enkelt,  som  en  præst  engang  gjorde  i  sit  kirkeblad,  hvor  han  bl.a.  skrev:
”Virkeligheden, det  er både det  at  leve og det  at  dø,  – ingen nok så fin nyopfundet
virkelighed kan tage døden bort. Virkeligheden er ikke sejr, men nederlag, er at være i
livets og i dødens magt og ingensinde at være herre over sit eget liv.” (K. Olesen Larsen:
Fra Esajas Kirken)

Det er jo en noget anden tale end den moderne snak om, at vi selv skaber vort liv – selv
styrer og kontrollerer det. Ja, det er faktisk en tale, som sætter selv de mest tjekkede og
kontrollerede godt og grundigt fra styret som livets skabere og kontrollører. Samtidig er
det – paradoksalt nok – en tale, som potentielt rummer en form for befriende aflastning
af det menneske, der var hildet i illusioner om sin egen formåen.



Der er, som enhver ved, rigtig meget, vi som mennesker kan og skal, i vort eget liv, og i
livet med hinanden. Det er en helt fundamental side af vores tilværelse. Det var vel også
det, den tyske filosof Heidegger mente, da han gjorde det latinske begreb ”cura” (på tysk
Sorge,  med  afledningerne  Besorgen  og  Fürsorgen)  til  en  væsentlig  bestemmelse  af
menneskelivet. Der er hele tiden noget og nogen, vi skal sørge for og tage os af, hvilket
indadtil er forbundet med bekymring og udadtil med handling, jf. dobbeltbetydningen af
det danske udtryk ”bekymre sig”, der både kan betyde at være bekymret og at bekymre
sig for, dvs. tage sig af og interessere sig for.

Men her som altid gælder det om at sondre mellem det, som vi kan og skal, og det, som
vi ikke kan og derfor heller ikke skal prøve på. Som antydet er der en elementær lettelse
i at slippe tøjlerne, når det kommer til de helt fundamentale og afgørende forhold i livet.

K U S K E N  O G  T R Æ K D Y R E T

Derfor er det et rammende billede, Luther bruger på det, som vi her taler om, selv om
billedet  stammer  fra  en  helt  anden  tid.  Billedet  er  en  gammeldags  hestevogn  med
trækdyr  og  kusk.  Hvor  befinder  mennesket  sig  på  denne  ekvipage?  Naturligvis  på
bukken som kusk – vil de fleste sige – den, der styrer hesten og trækker i tøjlerne og
bestemmer, hvor vi skal hen. Luther ser det anderledes. I hans optik er mennesket ikke
den styrende, men den, der styres af kræfter udenfor sig selv, væsentligst af to kræfter. I
skriftet Om den trælbundne vilje siger han: ”På denne vis befinder menneskeviljen sig i
spændingsfeltet  mellem  to  kræfter,  anbragt  dér  på  samme  måde  som  et  trækdyr:  i
tilfælde af, at det er Gud, der er kusk, går dets vilje og dets gang i den retning, Gud vil
[...] Hvis kusken er Satan, går menneskets vilje og dets gang i den retning, Satan vil. Og
– føjer han til – det ligger uden for det menneskeligt mulige selv at beslutte sig for at
løbe efter den ene kusks eller den andens kurs, og det er heller ikke op til mennesket selv
at  søge tjeneste hos sin favorit.  Nej,  for det  er kuskene selv,  der ligger i  kamp med
hinanden om erhvervelsen af mennesket og herredømmet over det.”

Mytologisk tale fra en svunden og overtroisk tid, vil nok de fleste sige. Men prøv fx at
betragte det 20. århundredes ekstremt blodige historie i  det ovenfor anførte lutherske
perspektiv. Hvad er det for kræfter, der har drevet mennesker til at foretage sig uhyrlige
og uset grusomme, ja, rent ud sataniske handlinger mod andre mennesker, mens andre
tappert har kæmpet imod grusomhederne og gjort, hvad de kunne for at stå det onde
imod og hjælpe de nødstedte? Måske er den lutherske tankegang ikke blot udtryk for
overtroiske middelalderlige erfaringer, men rummer også et tydningspotentiale for nyere
historiske hændelser og erfaringer? Det skulle nok være en overvejelse værd.



I  hvert  fald,  modstillingen  af  to  hinanden  fjendtlige  magter  er  kendetegnende  og
afgørende for det bibelske syn på mennesket – sådan som vi møder det meget klart og
præcist i de to nævnte tekster fra Johannesevangeliet kapitel 8 om syndens trælle, om
mennesker, som enten er i løgnen eller i sandheden, –som enten har djævelen eller Gud
til far.

D E  T O  R I G E R

Det  er  det  samme  ”dobbelte”  eller  ”dualistiske”  syn  på  mennesket  og  menneskets
virkelighed, der ligger bag den nytestamentlige tale om kampen mellem Guds rige og
Satans rige – ”rige” betyder her ”herredømme”.

”De kristne ved – siger Luther, stadig i skriftet om den trælbundne vilje – at i verden
findes der to riger,  som bekæmper hinanden på det  voldsomste;  at  det  er  Satan,  der
hersker i det ene, og at han af den årsag kaldes ”denne verdens fyrste” af Kristus og
”denne tidsalders gud” af Paulus; at han efter sin tilbøjelighed holder som fanger alle
dem, der ikke er revet fra ham af Kristi Ånd – atter ifølge hvad Paulus bevidner – og
ikke lader nogen som helst magt rive dem fra sig – lige med undtagelse af Guds Ånd,
som Kristus tydeligt viser det i lignelsen om den stærke, der sørger for at vogte sin gård,
så den bliver i ro og orden. I det andet rige hersker Kristus, og det rige står til stadighed
Satans rige imod og kæmper med det; vi bliver hentet over til det rige, ikke ved vor egen
stærke magt,  men i  kraft  af Guds tilgivende kærlighed, hvorved vi  bliver befriet  fra
denne værdiløse tidsalder, og bliver med ét befriet fra mørkets magt.”

L I V E T S  O G  D Ø D E N S  M A G T

Dramatisk lyder det jo, men tvivler nogen på, om det er sandt, så læs eller se et drama af
Shakespeare – eller spørg børn og unge mennesker, der er opslugt af fantasy-genren,
hvad enten de læser bøger eller spiller på computer. De ved meget om kampen mellem
gode og onde kræfter, der kæmper om herredømmet over mennesket.

Det samme gør evangeliet – uden sammenligning i øvrigt! – som afspejlet i teksterne fra
Johannesevangeliet, hvor grundmodsætningen er den mellem Gud og sandheden på den
ene side og djævelen og løgnen på den anden – som igen forholder sig til modsætningen
mellem liv og død. Gud er livets Gud, og djævelen er ikke blot en løgner og fader til
løgnen, men har fra begyndelsen været en morder og livets fordærver. Men dermed er
den ”ontologiske” rangfølge mellem de to magter også angivet: den ene er en livgivende
og  opretholdende  skabermagt,  den  anden  en  snyltende  og  livsnedbrydende
fordærvsmagt. Det er denne ontologiske rangfølge, som udfoldes episk eller tidsligt i de
tre  første  kapitler  i  Bibelen,  hvor  skabelsen  af  livet  i  dets  godhed  kommer  først  –
hvorefter syndefaldet følger.



G U D D O M S M A G T E N  I  M E N N E S K E L I G  S K I K K E L S E

Ud fra det, som her er sagt om mennesket og menneskets sande tilstand, skulle det være
indlysende, at intet menneske selv er i stand til grundlæggende at ændre sin situation ved
egen kraft og vilje. Her må der andre og stærkere kræfter til. Ja, intet mindre end en
guddommelig magt. Og vel at mærke en magt, der møder os og handler med os i et
menneske, der ligner os, men som til forskel fra os ikke er fanget ind i og bundet af det
ondes og den ondes løgnemagt - og derfor heller ikke udsigtsløst er prisgivet døden, så
døden beholder det sidste ord.

 Et sådant guddommeligt og sandt menneske er det, evangeliet handler om. Ja, hvad er
hele den evangeliske historie andet end én stor fortælling om guddomsmagten, som gav
afkald og blev menneske for vores skyld: for i sit menneskeliv at bekæmpe djævelens
onde herredømme og føre det skabte og faldne menneske ud af løgnens og syndens og
dødens magt tilbage til den sandhed, vi forlod: tilbage – eller frem - til livet som Guds
barn i tro og ny lydighed.

Guds  kære  børn  vi  blev  på  ny,  sang  vi  i  julen  med  Grundtvig  om betydningen  af
frelserens fødsel. Det er befrielsens under og den sande, virkelige frihed skænket os af
Guds egen Søn – ovenikøbet udtrykt i jævne, enfoldige ord, som ethvert barn kender.
Det er det samme befrielsesunder, apostelen opfordrer den kristne menighed til at takke
Gud for, når han i brevet til kolossenserne skriver: ”Tak med glæde vor Fader, som har
gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og
flyttede os over i sin elskede Søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse
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