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[Abstract] 

The western national Churches are in a crisis due to the pluralist developments in western societies 

and a recent demographic study of the situation in the Danish National Church confirms that the 

crisis is also present here. Several theologians have stressed that the Church must redefine and re-

think its role in the pluralist society to become relevant and understandable. This rethinking necessi-

tates reflection on what Christian ethics entails and whether this is relevant as a characteristic of the 

Church in a pluralist society. In a Lutheran and North European context this has led me to explore 

the Christian ethics of Martin Luther and Dietrich Bonhoeffer and my dissertation problem has 

been: What is the foundation of the Christian ethics according to Luther and Bonhoeffer and how 

do they interpret the Decalogue and the Sermon on the Mount in connection with Christian ethics? 

This problem has been answered by a theological-immanent reading of central texts of the two theo-

logians with a comparative and constructive aim. The texts by Luther which have been analyzed 

include: “Von der Freiheit eines Christenmenschen”, “Wie sich die Christen nach Mose schicken 

sollen”, “Von den guten Werken”, “Der Große Katechismus”. And the texts by Bonhoeffer include: 

“Grundfragen einer christlichen Ethik”, “Nachfolge” and extractions of “Ethik”. 

Based on the analysis there seems to be significant similarities between Luther and 

Bonhoeffer concerning the foundation of Christian ethics. Luther describes the Christian as both 

free and bound and emphasizes freedom through faith in Christ. But he also elaborates the ethical 

commitment as a consecutive effect; the relationship with Christ, which he describes as faith, has 

ethical implications. Bonhoeffer also acknowledges that the relationship with Christ contains free-

dom and ethical commitment. He emphasizes that the relationship with Christ moves the Christian 

beyond good and evil, so that ethics are about obedience to the will of God, i.e. taking part in the 

realization of the Christ-reality in the world. According to Luther and Bonhoeffer neither freedom 

nor ethical commitment can be regarded the foundation of Christian ethics, because this will lead to 

either antinomianism or legalism. Instead both of them regard the relationship with Christ, which 

encompasses freedom and ethical commitment, to constitute the foundation of Christian ethics. 

Both Luther’s interpretation of the Decalogue and Bonhoeffer’s interpretation of the Sermon 

on the Mount seem to be a contextualization of biblical ethical demands into their Christian ethics. 

Their interpretations they seem to contain elaborations of different aspects of Christian ethics. The 

first aspect is social ethics, meaning commitment to serving, supporting and protecting fellow hu-

man beings, especially the marginalized. 
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The second aspect is commitment to sanctification, meaning commitment to transformation and to 

subdue the sinner in oneself. The third aspect is commitment to imitating Christ, especially by en-

during suffering, alienation and persecution. The purpose of this subdivision into three aspects is 

not to make sharp distinctions, since they overlap each other and have similarities, but to emphasize 

the nuances within Luther’s and Bonhoeffer’s understanding of Christian ethics. One of the simi-

larities is that all three aspects seem to have a missiological perspective – ethical commitment isn’t 

merely for the sake of the Christian. 

The comparison of Luther and Bonhoeffer indicates that especially the Chalcedonian Chris-

tology as foundation of the Christian ethics plays an important role for both of them. The ethical 

implication of the understanding of Christ as both God and human is that the church can neither 

isolate itself nor assimilate with society, but the ethical commitment is a calling to be a different and 

active part of society. Luther and Bonhoeffer are not completely in agreement on several issues re-

garding details like how far the obedience to the authorities goes, or whether the Christian is to be 

divided into a Christian and an official person. But predominantly Luther and Bonhoeffer seem in 

agreement about the foundation of the Christian ethics and the three central aspects; although they 

emphasize the aspects differently. 

Luther’s and Bonhoeffer’s understanding of Christian ethics seem to be of importance in re-

gard to the contemporary challenges of the Churches in the west. Their understanding of the rela-

tionship with Christ as the foundation can be assessed as a central and constituent element in the 

self-understanding of the contemporary Church. Firstly their understanding of Christ as the savior 

who delivers and who furthers ethical commitment keeps the Church from legalism and antinomi-

anism. Secondly their understanding of the Chalcedonian Christology precludes both ecclesial sec-

tarianism and assimilation. The three aspects of Luther’s and Bonhoeffer’s Christian ethics are also 

important, because the multi faceted ethical commitment underlines that the Church should be fun-

damentally different, but also an active part of society. 

 The conclusion of the dissertation is that the foundation of the Christian ethics according to 

Luther and Bonhoeffer is the relationship with Christ, which contains both freedom and ethical 

commitment. Through their interpretations of the Decalogue and the Sermon on the Mount they are 

essentially elaborating Christian ethics and the different ethical commitments can be summarized in 

three aspects: commitment to social ethics, to sanctification and to imitation of Christ.  
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Referenceprincipper og forkortelser 

Dette specialeprojekt følger referenceprincipperne fra Chicago Manual of Style, Author-date. Cita-

ter af Luther og Bonhoeffer gengives på originalsproget, oftest på tysk, men i enkelte tilfælde på 

latin. Latinske citater vil være ledsaget af en oversættelse i fodnoterne fra den engelske standardud-

gave “Luther’s Works” eller fra “Martin Luther. Latein-Deutsche Studienausgabe”. 

Oversigt over forkortelser: 

DBW Dietrich Bonhoeffer Werke. Herausgegeben von Eberhard Bethge, Ernst Feil, Christian 

Gremmels, Wolfgang Huber, Hans Pfeifer, Albrecht Schönherr, Heinz E. Tödt, Ilse Tödt. 

Band 1ff. 1986-1999. Gütersloh: Chr. Kaiser. 

WA D. Martin Luthers Werke. Band 1ff. Kritische Gesamtausgabe. Weimarer Ausgabe. 

1883ff. Weimar: Hermann Böhlau & Hermann Böhlaus Nachfolger. 

GF “Vorlesungen über 1. Mose” (WA 42, 176-243) 

GK “Der große Katechismus” (WA 30 I, 123-238) 

SDI “Sermon de duplici iustitia” (WA 2, 145-152) 

VFC “Von der Freiheit eines Christenmenschen” (WA 7, 12-38) 

VW “Von den guten Werken” (WA 6, 202-276) 

VWO “Von weltlicher Oberkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei” (WA 11, 245-281) 

WCM “Wie sich die Christen nach Mose schicken sollen” (WA 16, 363-393)
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1. Indledning 

1.1. Kirken i et pluralistisk samfund 

Dette specialeprojekt er foranlediget af nyere tids massive udtrædelse af de nationale kirker i Euro-

pa, hvilket ifølge nogle er et krisesymptom i de vestlige kirker (Mortensen 2009, 15). Denne opløs-

ningstendens synes også at kunne spores i Danmark, hvor en demografisk undersøgelse fra 2014 

øjensynligt bekræfter, at folkekirken er udfordret af samfundets pluralisering, den religiøse mang-

foldighed og konkurrencen mellem livsanskuelserne: 

“Den danske folkekirke er langsomt ved at miste fodfæste i den danske befolkning. Medlems-

procenten er støt dalende i hele landet; dåbsprocenten falder og antallet af udmeldelser stiger. 

(…). Dette har delvist en naturlig årsag i form af en større andel indbyggere med anden etnisk 

baggrund end dansk og dermed uden tilhørsforhold til den danske folkekirke. Der ud over skyl-

des faldet i folkekirkemedlemskabet også faldet i antallet af børn, som døbes samt et stigende 

antal udmeldelser. De fleste udmeldelser sker i København Stift, Helsingør Stift, Roskilde Stift 

og Århus Stift.” (Fusager 2014, 18-19). 

På grund af kirkens udfordringer har flere vestlige teologer, blandt andre britiske Leslie Newbigin, 

amerikanske Michael Goheen og Stuart Murray, samt danske Viggo Mortensen og Jeppe Bach Ni-

kolajsen, advokeret for, at kirkerne i vesten må forandre sig for at blive relevante, forståelige og 

tidssvarende. Ifølge disse teologer er overgangen fra en kristen enhedskultur til et sekulært og plura-

listisk samfund en af årsagerne til nationalkirkernes nedgang i vesten, idet kirkens selvforståelse 

som samfundsinstitution ikke er samsvarende med det pluralistiske samfunds krav og behov. Dette 

kan eksempelvis forklare, hvorfor folkekirketilknytningen er særligt faldende i storbyerne, hvor 

samfundsudviklingen går hurtigst. Førnævnte teologer har også påpeget, at en genopdagelse af kir-

kens distinkte identitet i forhold til andre religioner og livsanskuelser har et revitaliserende potentia-

le (Newbigin 1989, 1, 25; Goheen 2000, 1-5; Murray 2004, 19; Mortensen 2009, 14, 16; Bach Ni-

kolajsen 2010, 9). Disse teologer har fokuseret på kirkens missiologiske identitet, hvor jeg mener, at 

etikken også bør inddrages i forhold til kirkens selvforståelse og som kirkekendetegn i det plurali-

stiske samfund. I en luthersk og nordeuropæisk kontekst synes det relevant at undersøge Martin 

Luthers og Dietrich Bonhoeffers forståelser af den kristelige etik, og vurdere relevansen i forhold til 

kirkens situation i det pluralistiske samfund. Luther er valgt på grund af sin teologi- og kulturhisto-

riske betydning inden for vestlig protestantisme. Bonhoeffer regnes for en af 1900-tallets mest 

fremtrædende lutherske teologer. 
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Der er dog udfordringer ved en undersøgelse af den kristelige etik, idet spørgsmålet om hvorvidt 

den eksisterer, har domineret etikforskningen inden for dansk teologi i det 20. århundrede, samt at 

den mest prominente danske etiker, K.E. Løgstrup, afviste dette (Andersen 1991, 183). Flere teolo-

ger fra Løgstrups tid til i dag har dog argumenteret imod Løgstrup på dette punkt, heriblandt N.H. 

Søe, Aksel Valen-Sendskad, Svend Andersen og Ulrik Becker Nissen (Søe 1967, 11-12; Valen-

Sendstad 1984, 110-117; Andersen 1991, 185; Nissen 2011b). 

1.1.1. Forskningshistorisk overblik 

Forskningen i Luthers etik har generelt været fokuseret på det skabelsesteologiske, lex naturalis, 

opgøret med legalisme og antinomisme, lovens brug, regimenterne, øvrighedsforståelsen og hellig-

gørelsesetikken, men kun i mindre grad er kristologien, det efterfølgelsesetiske og socialetiske hos 

Luther blevet undersøgt (Bayer 2003, 231-296; Ebeling 1964; Haikola 1958; Hägglund 1997, 102-

111; Bornkamm 1948, 103-151, 256-296; Schloemann 1961).
1
 Luthers lære om de to regimenter og 

hans opgør med gerningsretfærdigheden er blevet brugt til at afvise, at der findes kristen-etiske for-

pligtigelser. Derfor er den lutherske kirke blevet kritiseret for “quietism”, altså manglende sociale-

tisk ansvarstagen (Montover 2013, 351; Højlund 2015, 235-239). 

Forskningen i Bonhoeffers etik har fokuseret på hans livs og teologis udvikling, der ifølge 

Bethge kan inddeles i tre faser; Theologe, Christ, Zeitgenosse (Nissen 2009, 147-174; Bethge 2005, 

5). I etikken er Bonhoeffers kristologiske fokus ofte blevet betonet, ligesom hans syn for den socia-

letiske og efterfølgelsesetiske dimension af kristenlivet. Han er beskrevet som et korrektiv til Lu-

ther, idet han kritiserer lutherske lærepunkter, såsom opdelingen af mennesket i embeds- og privat-

person, samt to-regimente-læren, der i hans optik var en del af årsagen til kirkens socialetiske svigt 

på hans tid (Nissen 2014; Nissen 2012, 83-91; Nissen 2010a, 177-198; Wannenwetsch 2010, 75-98; 

Green 2010, 73ff; Bedford-Strohm 2008, 144-162; Feil 2007; Burtness 1985). Vigtigheden af kom-

parative studier i Luther og Bonhoeffer synes oplagt, eftersom Bonhoeffer var luthersk teolog og 

præst, der også blev inspireret af Barth og den dialektiske teologi. 

Christian Gremmels’ antologi fra 1985 indeholder centrale komparative studier i Bonhoeffer 

og Luther. Her sammenlignedes blandt andet deres forståelser af anknytningspunktet for en kristelig 

etik, stands-/mandatforståelsen, samvittigheden hos Bonhoeffer og i reformationsteologien, forhol-

det mellem soteriologi og socialetik og korsteologien (Gremmels 1983, 9-15). 

                                                
1 Se eksempelvist Andersens “Som dig selv” eller Oswald Bayers “Martin Luther’s Theologie”, hvor det kristologiske 

aspekt af hans etik synes nedprioriteret (Andersen 2003, 119-147; Bayer 2003, 256-296).  
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I 2007 udkom en ny antologi med komparative studier, hvor blandt andet kristologien, synds-

forståelsen, retfærdighed og hellighed og de ekklesiologiske kendetegn blev sammenlignet (Grün-

waldt, Tietz, and Hahn 2007). Wolf Krötke har bidraget til de komparative studier med en sammen-

ligning af Luthers og Bonhoeffers forståelse af Bibelen, Kristus, synd, retfærdiggørelse og helliggø-

relse, skabelsesordningerne, den frie vilje, samt fristelse og vejledning i sit bidrag til Peter Frick’s 

antologi (Krötke 2008, 53-82). Ulrik Becker Nissen har ligeledes bidraget med en sammenligning 

af Luthers og Bonhoeffers kristologi og socialetik (Nissen 2014). Disse fire udgivelser bør regnes 

for de vigtigste bidrag til komparative studier af Luther og Bonhoeffer, men som det fremgår af 

dette forskningshistoriske overblik, så findes der endnu ikke et komparativt og konstruktivt studie 

af Luthers og Bonhoeffers forståelse af den kristelige etik. 

1.2. Forskningsproblem 

I dette speciale ønsker jeg at yde et forskningsbidrag til de komparative studier i Luther og Bon-

hoeffer, ved at foretage en undersøgelse, sammenligning og tentativ sammenstilling af deres forstå-

elser af den kristelige etik i udvalgte skrifter. I specialet vil der blive fokuseret på grundlaget for den 

kristelige etik, samt Luthers fortolkning af dekalogen og Bonhoeffers fortolkning af bjergprædike-

nen. I undersøgelsen af deres fortolkninger af dekalogen og bjergprædikenen vil jeg fokusere på at 

afdække, hvorledes de forstår og vægtlægger de helliggørelsesetiske, efterfølgelsesetiske og sociale-

tiske aspekter ved den kristelige etik. Forskningsproblemet for specialet vil således være: 

Hvori består grundlaget for den kristelige etik ifølge Luther og Bonhoeffer, og hvorledes for-

tolker de dekalogen og bjergprædikenen i forhold til den kristelige etik? 

1.2.1. Begrebsafklaring 

Betegnelserne ’teologisk etik’ og ’kristen etik’ er fravalgt i specialet, for at sikre en gennemgående 

terminologisk kongruens og fordi der fokuseres på den kristne tros etiske implikationer i specialet, 

hvilket betegnelsen “den kristelige etik” udtrykker klarest. Fravalget af betegnelsen “teologisk etik” 

betyder ikke en fravælgelse af den kritiske refleksion, som ofte forbindes med denne betegnelse.  

Med betegnelsen ’den kristelige etik’ menes der de etiske implikationer og forpligtigelser ved 

kristentroen, som i min forståelse indbefatter fire aspekter; helliggørelsesetik, efterfølgelsesetik, 

socialetik og skabelsesetik. Det vil være for omfattende at inddrage alle fire aspekter, hvorfor det 

skabelsesetiske er udeladt. 

 



Hans-Christian Vindum Pettersson    27. Juli 2015 

Studienr: 20096931     Aarhus, Danmark 

  

 

Side 10 af 81 

 

Betegnelsen ’kristelig’ kan virke arkaisk, men er valgt frem for det mere gængse ’kristen’, fordi det 

i højere grad betoner de etiske implikationer ved den kristne tro – Kristus-ligheden, det vil sige den 

helliggørelsesetiske formation, samt de efterfølgelsesetiske og socialetiske fordringer. 

For at betone de socialetiske aspekter af den kristelige etik i specialet bruges udtrykket ’med-

menneske’ frem for det bibelske ’næste’. Dermed betones det, at den kristelige etik ikke blot angår 

forholdet til ligesindede, men også forholdet til medmennesker med en anden livsanskuelse. 

1.3. Forskningsmateriale 

De kildetekster i primærlitteraturen som vil blive analyseret er Luthers “Von der Freiheit eines 

Christenmenschen” (VFC; 1520), “Von den guten Werken” (VW; 1520), “Wie sich die Christen 

nach Mose schicken sollen” (WCM; 1526), “Der Große Katechismus” (GK; 1530) og Bonhoeffers 

“Grundfragen einer christlichen Ethik” (1929), “Nachfolge” (1937), samt uddrag af “Ethik” (1949). 

Derudover anvendes andre kildetekster af Luther og Bonhoeffer til at give supplerende perspektiver 

og udblik. Til sammenligning med Luthers fortolkning af dekalogen anvendes Bonhoeffers “Ausar-

beitung über die erste Tafel” og hans konfirmandundervisningsplan (DBW 16, 658-672; DBW 14, 

786-819). Til sammenligning med Bonhoeffers fortolkning af bjergprædikenen anvendes Luthers 

samlede prædikenrækker over Matthæusevangeliet 5-7 (WA 32, 299-544). 

VFC, VW, WCM, GK regnes for centrale reformatoriske og teologiske skrifter af Luther, 

hvor han blandt andet beskriver den kristelige etik. VFC er Luthers magna carta til forståelsen af 

det kristelige menneske og afvisningen af legalismen og antinomismen (Hütter 1998, 40). 

WCM inddrages fordi skriftet indeholder Luthers beskrivelse af GT’s funktion i den kristelige etik. 

GK og VW udgør Luthers udførligste fortolkninger af dekalogen; han regnede selv GK for et af de 

skrifter, der udtrykker hans teologiske anliggende klarest (Kjeldsgaard-Pedersen 1983, 7). VW ta-

ges med, fordi det har talrige sammenfald med GK, men indeholder relevante supplerende perspek-

tiver, såsom en betoning af troen på Kristus (Valen-Sendstad 1984, 54). 

“Sermo de duplici iustitia” (1518) kunne være blevet analyseret, men da skriftet i høj grad er 

samsvarende med VFC, og ikke har væsentlige supplerende perspektiver, vil det ikke blive inddra-

get i væsentlig grad. “Der Kleine Kathekismus” (1529) udgør en fortolkning af dekalogen, men da 

skriftet er en forkortet udgave af GK vil det blive udeladt. “Wider die Antinomer” (1539) og “De 

servo arbitrio” (1525) er centrale skrifter af Luther, men analyseres ikke selvstændigt, fordi de ikke 

indeholder andre perspektiver til besvarelsen af problemstillingen end de foregående. 



Hans-Christian Vindum Pettersson    27. Juli 2015 

Studienr: 20096931     Aarhus, Danmark 

  

 

Side 11 af 81 

 

Bonhoeffers “Grundfragen” er valgt, fordi han i dette skrift både korrigerer fejlopfattelser og be-

skriver sin egen forståelse af grundlaget for den kristelige etik. Manuskriptet “Christus, die 

Wirklichkeit und das Gute.” fra “Ethik” indeholder centrale supplerende perspektiver til Bonhoef-

fers forståelse af grundlaget for den kristelige etik. “Ethik” inddrages i øvrigt, fordi det er Bonhoef-

fers mest omfattende udgivelse om etik, samt det værk han selv regnede for sit hovedværk (Bethge 

2005, 804-805). Bonhoeffers hovedfortolkning af bjergprædikenen findes i “Nachfolge”, som er et 

af hans mest berømte skrifter, hvorfor denne vil blive analyseret. Selvom “Sanctorum Communio”, 

“Schöpfung und Fall” og “Gemeinsames Leben” er centrale skrifter af Bonhoeffer, så vil de ikke 

blive analyseret, da de ikke indeholder væsentlige perspektiver til besvarelsen af problemstillingen. 

Sekundærlitteraturen inddrages for at uddybe og diskutere analyser og sammenligninger, og 

indbefatter uddrag fra hovedværker og artikler om Luthers og Bonhoeffers teologi, samt uddrag af 

de komparative studier. Sekundærlitteraturen til Luthers forståelse af den kristelige etik udgøres af 

uddrag fra Oswald Bayers “Martin Luthers Theologie” og “Freiheit als Antwort”, Bengt Hägglunds 

“Trons mönster”, Gerhard Ebelings “Luther. Einführung in sein denken”, Lauri Haikolas “Usus 

legis”, Heinrich Bornkamms “Luther und das Alte Testament”, Martin Schloemanns “Natürliches 

und Gepredigtes Gesetz bei Luther”, Susan Schreiners beskrivelse af Luthers fortolkning af bjerg-

prædikenen og artikler af blandt andre Stephen Reed, Reinhard Hütter og David Wright. Bonhoef-

fers forståelse af den kristelige etik belyses og diskuteres ud fra uddrag af Ernst Feils “The Theology 

of Dietrich Bonhoeffer”, James Burtness’ “Shaping the Future”, Stanley Hauerwas’ redegørelse for 

bjergprædikenen hos Bonhoeffer, samt artikler af blandt andre Heinrich Bedford-Strohm, Nissen. 

Sekundærlitteraturen inkluderer også uddrag af de komparative studier, heriblandt Nissens “Bet-

ween Universality and Specificity”, Krötkes “Dietrich Bonhoeffer and Martin Luther”, samt artik-

lerne fra Gremmels’ og Grünwaldt, Tietz & Hahns antologi. 

Den konsulterede litteratur består af oversættelser af kildetekster, samt artikler og uddrag af 

bøger, der bruges summarisk i indledningen, hvorfor de ikke er inkluderet i det opgivne sideantal. 
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1.4. Forskningsmetode 

Ambitionen for specialet er selvstændigt, dækkende og kritisk at undersøge, sammenligne og tenta-

tivt at sammenstille førnævnte aspekter af Luthers og Bonhoeffers forståelse af den kristelige etik. 

Begrebet “kritik” har sit etymologiske ophav i det græske verbum “κρίνω”, der kan betyde bedøm-

me, undersøge og vurdere. I specialet kommer det kritiske til udtryk ved, at jeg reflekterer over de 

valgte kildetekster, undersøger dem i forhold til forskningsproblemet, samt underbygger og diskute-

rer dem i forhold til sekundærlitteraturen, hvormed der er tale om et litteraturstudium. 

Til at undersøge forskningsproblemet benyttes en teologisk-immanent læsning med et kompa-

rativt og konstruktivt sigte. I den immanente læsning fokuseres der på det teologiske indhold, altså 

hvorledes den kristelige etik beskrives i de udvalgte kildetekster. I specialet fokuserer jeg på at af-

dække grundlaget, samt centrale efterfølgelsesetiske, helliggørelsesetiske og socialetiske aspekter i 

Luthers og Bonhoeffers forståelse af den kristelige etik. Denne læsningsmetode er valgt, fordi den 

giver mulighed for kritisk at reflektere over teksterne på teksternes egne præmisser. Derfor vil for-

fatternes samtid, kontekst og teologiske udvikling, samt teksternes generiske ophav kun blive ind-

draget sporadisk. Luthers og Bonhoeffers forståelse af den kristelige etik i de udvalgte tekster vil 

blive sammenlignet i analyserne, og sekundærlitteraturen inddrages til uddybelse og diskussion. 

Afslutningsvist vil udvalgte aspekter af teologernes forståelser af den kristelige etik blive 

sammenlignet og tentativt sammenstillet. Det konstruktive element består i en reformulering af de-

res forståelser af grundlaget for den kristelige etik, samt det efterfølgelsesetiske, helliggørelsese-

tiske og socialetiske aspekt ved den kristelige etik. Det konstruktive består således i, at deres forstå-

elser af den kristelige etik sammenstilles og reformuleres ind i en nutidig sammenhæng. Der er dog 

fokus på den teologisk-immanente læsning, som udgør baggrunden for sammenligningen og sam-

menstillingen. 

1.5. Specialets opbygning 

I første kapitel er der redegjort for specialets anliggende, forskningshistorie, forskningsproblem, 

materiale og metode. Andet kapitel består af en analyse af grundlaget for den kristelige etik i VFC 

samt en kort undersøgelse af lovens funktion ud fra WCM. Derpå følger en analyse af Luthers for-

tolkning af dekalogen i GK og VW med fokus på de efterfølgelsesetiske, helliggørelsesetiske og 

socialetiske aspekter af den kristelige etik.  



Hans-Christian Vindum Pettersson    27. Juli 2015 

Studienr: 20096931     Aarhus, Danmark 

  

 

Side 13 af 81 

 

I tredje kapitel analyseres grundlaget for den kristelige etik i “Grundfragen” og “Christus, die 

Wirklichkeit und das Gute” i “Ethik”. Dernæst analyseres Bonhoeffers fortolkning af bjergprædike-

nen i “Nachfolge”. Fjerde kapitel består af en sammenligning af grundlaget for den kristelige etik, 

samt de tre aspekter ved den kristelige etik. Her gives også en tentativ sammenstilling og reformule-

ring af enkelte aspekter af den kristelige etik hos Luther og Bonhoeffer. Femte kapitel består af en 

konklusion og perspektivering. 

2. Luthers forståelse af den kristelige etik 

Undersøgelsen af den kristelige etik hos Luther indledes med en analyse af VFC med fokus på 

grundlaget for den kristelige etik. Dernæst følger en kort analyse af WCM med fokus på de bibelske 

fordringers relevans i den kristelige etik og en analyse af Luthers fortolkning af dekalogen i VW og 

GK med fokus på de efterfølgelsesetiske, helliggørelsesetiske og socialetiske perspektiver.
2
 

2.1. Grundlaget for den kristelige etik i “Von der Freiheit eines Christenmenschen” 

VFC blev udgivet på tysk og latin få måneder efter bandbullen mod Luther i 1520. Den latinske 

version blev sendt til paven i et forsøg på at forlige Luther og pavedømmet, mens den tyske blev 

dedikeret til en byfoged på grund af hans kærlighed til Bibelen (Kofod-Svendsen 1981, 65-66). 

Luthers anliggende med VFC bestod dels i at forsvare sig mod beskyldninger om antinomis-

me, dels at bekæmpe en legalistisk kristendomsforståelse, og dels at forklare, hvad det vil sige at 

være kristelig (WA 7, 20,25-21,17). Luther indleder VFC med en beskrivelse af det kristelige men-

neske som på en gang fri og bunden: 

“Eyn Christen mensch ist eyn freyer herr ueber alle ding und niemandt unterthan. Eyn Christen 

mensch ist eyn dienspar knecht aller ding und yderman unterthan.” (WA 7, 21,1-3). 

Denne paradoksale parallelstilling har baggrund i hans forståelse af den kristelige som havende to 

naturer, det nye og det gamle menneske. I VFC betegnes den kristeliges genoprettede natur som det 

genfødte, indre, sjælelige menneske, mens den gamle natur betegnes som det gamle, legemlige, 

ydre menneske (WA 7, 21,11-17). Denne dualitet udtrykkes også andre steder hos Luther, særligt i 

sætningen: “simul justus et peccator”. Efter denne karakteristik beskriver Luther i VFC i hvilken 

enseende han forstår den kristeliges frihed og forpligtigelse. 

                                                
2 Det skal påpeges at Luther aldrig formulerede en etik i systematisk forstand, hvormed analysen beror på skrifter, hvis 

intention ikke har været at give en redegørelse for den kristelige etik, hvorfor konteksten inddrages undervejs. 
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2.1.1. Det kristelige menneskes frihed 

Luthers brug af paulinsk teologi er velkendt, og hans fortolkning af Pauli breve har haft stor betyd-

ning for udviklingen af hans teologi. Dette forklarer de tematiske sammenfald med Romerbrevet 6-

8, som udgør en inspirationskilde, idet friheden i VFC består i frihed fra synden, loven og døden. 

Endvidere udgør troen et vigtigt aspekt af frihedsforståelsen i VFC. 

Frihed fra loven, synden og døden 

Den kristeliges frihed indbefatter for det første frihed fra loven, altså frihed fra at skulle opfylde 

Guds lov for at opnå forsoning, retfærdighed og genoprettelse af gudsforholdet. Dette befries den 

kristelige fra ved at tro på Kristus, hvorved forholdet til ham oprettes: 

“Sihe da, glaub in Christum, yn wilchem ich dir zusag alle gnad, gerechtickeyt, frid und 

freyheyt, glaubstu, so hastu, glaubstu nit, so hastu nit.” (WA 7, 24,12-15). 

Luther beskriver loven som Guds lov, der skal efterleves for at opfylde Guds vilje, men som ikke 

giver kraften til det, hvorved den knuser menneskets håb og tiltro til sig selv (WA 7, 23,29-30). Der 

er således tale om loven i dens anden brug, idet loven fører til omvendelse, opgivelse af egenvilje 

og selvretfærdiggørelse, og stiller mennesket i en håbløs situation (WA 7, 23,24-24,4). Evangeliet 

er budskabet om, at Kristus har forsonet Gud og verden, hvormed frihedsforståelsen i VFC forbin-

des med læren om lov og evangelium (WA 7, 24,8-9).
3
 Ifølge Luther opnår den kristelige frihed fra 

lovkravene ved troen på Kristus; ved troen etableres forholdet til Kristus (WA 7, 24,10-14). 

Den kristeliges frihed indeholder for det andet frihed fra synden i VFC, det vil sige frihed fra 

fordømmelsen på grund af synd. Luther beskriver atter forholdet til Kristus som det, der befrier den 

kristelige og beskriver i den forbindelse ’det glade bytte’, hvor Kristi retfærdighed udveksles med 

menneskets synd på grund af relationen. Han uddyber dette ved at beskrive forholdet som en pagts-

relation, og henviser til det bibelske bryllupsmotiv og Ef 5,30 (WA 7, 25,26-32). Forholdet til Kri-

stus udgør dermed et pagtsforhold, hvor Kristus befrier mennesket ved at delagtiggøre denne i sin 

retfærdighed, tage synden og fordømmelsen på sig selv, hvor troen udgør vielsesringen, der således 

sammenføjer parterne (WA 7, 25,34-26,10). 

                                                
3 I luthersk teologi kan Guds ord opdeles i loven, der blandt andet fører til omvendelse og evangeliet der fører til tro på 

Kristus, og dermed retfærdiggørelse (Ebeling 1964, 120-136; Bornkamm 1948, 103-104; Haikola 1958, 90-94) 
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For det tredje delagtiggøres den kristelige også i friheden fra alle legemlige vilkår, heriblandt dø-

den, ved at forholdet til Kristus gør, at den kristelige “(…), hæves op over alting og i åndelig for-

stand bliver herre over alle ting (…).” (WA 7, 27,21-26).
4
 Ifølge Luther kan de legemlige vilkår 

ikke skade den kristelige længere – dermed ikke sagt, at denne undgår lidelse, trængsler og legemlig 

død, men snarere, at vilkårene ikke er en trussel, fordi de i evighedsperspektivet virker til det bed-

ste, jf. Paulus i Fil 1,21f (WA 7, 29,23-26). I VFC hænger friheden fra døden sammen med et eska-

tologisk opstandelseshåb, hvorfor døden ikke regnes for livets afslutning (WA 7, 26,32-28,5). 

Frihed ved tro 

I VFC udgør troen et centralt aspekt af frihedsforståelsen, da det er ved troen, at forholdet til Kristus 

etableres, hvorfor troen kan betegnes som forudsætningen for de ovenstående friheder. Troen be-

skrives altså for det første som udgangspunktet for den kristeliges forhold til Kristus, hvilket Luther 

uddyber med bibelske relationsmotiver (WA 7, 25,26-26,12; 24,22-25,4; 26,32-28,5). 

For det andet beskriver Luther troen som tillidsfuld overgivelse til Kristus; Kristus er det ene-

ste håb for genoprettelsen af gudsforholdet (WA 7, 24,12-14). Troen regnes således ikke for en ger-

ning som ydre handlinger, men betyder tillid til løfterne om Kristus, heriblandt tillid til at Kristus 

forsoner og genopretter gudsforholdet (WA 7, 25,9-14; 25,34-26,12; 26,23-27). 

For det tredje fører troen på Kristus den kristelige ind i en eksistentiel omkalfatring, hvor alle 

relationer og selve virkelighedsforståelsen ændres. Den kristeliges liv og gerninger kan derfor 

sammenlignes med livet før syndefaldet, hvormed Luther betoner, at den kristeliges gerninger gøres 

frivilligt, uden andet incitament end ønsket om at tjene Gud og medmennesket (WA 7, 31,17-32,3). 

For det fjerde beskrives troen på Kristus som opfyldelsen af dekalogens første bud og kilden 

til opfyldelsen af de øvrige, hvilket Bayer kalder en af Luthers vigtigste teologiske indsigter (WA 7, 

26,15-23; Jf. Bayer 2003, 259-260). Troen som opfyldelsen af det første bud i dekalogen vil blive 

undersøgt nærmere i analysen af Luthers fortolkning af dekalogens første tavle (Jf. Kap. 2.3.1). 

For det femte beskriver Luther, at friheden ved troen bør føre til taknemmelighed og kærlig-

hed til Kristus og til medmennesket (WA 7, 29,7-30). Friheden ved troen er dermed ikke et antino-

misk udsagn, da Luther ikke mener, at friheden fører til uvirksomhed. Friheden ved troen bør der-

imod føre til forandring af motivet for gerningerne, således at den kristelige ikke længere sigter til 

at opfylde loven, men til at tjene Gud og medmennesket i kærlighed (WA 7, 25,1-4; 26,29-31). 

                                                
4 Egne oversættelser af delsætninger fra Luther eller Bonhoeffer er kursiveret og indsat i brødteksten. 
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For det sjette betoner Luther, at troen på Kristus må opøves og styrkes ved fordybelse i de bibelske 

skrifter, som er det eneste, den kristelige ikke kan undvære (WA 7, 22,3-14; 23,7-23). 

Troen på Kristus beskrives altså som begyndelsen på det kristelige liv; det er ved troen at for-

holdet til Kristus etableres, hvilket fører til frihed. Forholdet til Kristus fremstår således som den 

definerende relation for det kristelige menneske, idet virkelighedsforståelsen, forholdet til Gud, 

medmennesket og omverden forandres som en konsekutiv følge af denne tro (WA 7, 26,29-31). 

Således indikeres der allerede i første del af VFC et kristologisk grundlag for den kristelige etik. 

2.1.2. Det kristelige menneskes forpligtigelse 

I VFC beskriver Luther også den anden dimension af pagtsforholdet til Kristus, nemlig etisk for-

pligtigelse overfor medmenneskets: 

“‛Ein Christen mensch ist ein dienstpar knecht und yderman unterthan’, gleych, wo er frey ist, 

darff er nichts thun, wo er knecht ist, muß er allerley thun.” (WA 7, 30,8-10). 

Dermed udtrykker Luther at forholdet til Kristus indbefatter etisk forpligtigelse, altså en kristelig 

etik, der rummer et helliggørelsesetisk, socialetisk og efterfølgelsesetisk aspekt i VFC. Forholdet til 

Kristus bevirker helliggørende formation; den kristelige skal “regere sit legeme”. Pagtsforholdet 

også til socialetisk tjeneste i “omgangen med folk”, hvilket indeholder et efterfølgelsesetisk aspekt, 

idet denne skal efterleve Kristi forbillede overfor medmennesket (WA 7, 30,11-15; 35,32-36,3). 

Helliggørelse 

Det første aspekt ved den kristeliges etiske forpligtigelse der udtrykkes i VFC er det helliggørelse-

setiske, nemlig at lade “det ydre menneske blive lydigt og ligedannet med det indre menneske.” 

(WA 7, 30,18-19). Formationstanken kaldes helliggørelse i luthersk teologi, og forbindes i VFC 

med at efterleve åndelige discipliner, der har til hensigt at forandre den kristeliges liv og handlinger: 

“Da heben sich nun die werck an, hie muß er nit mueßsig gehn, da muß furwar der leyb mit fas-

ten, wachen, erbeytten und mit aller messiger zucht getrieben und geuebt sein, das er dem yn-

nerlichen menschen und dem glauben gehorsam und gleychformig werde, nit hyndere noch 

widderstreb, wie sein art ist, wo er nit getzwungen wirt,” (WA 7, 30,15-20). 
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Ydre gerninger såsom efterlevelsen af de åndelige discipliner bør desuden være motiveret af fri 

kærlighed og et ønske om at gøre Guds vilje ifølge Luther, hvorfor han betoner at den kristelige selv 

skal vælge i hvilken grad og med hvilke midler helliggørelsen skal foranlediges; nåden skal være 

forudsætningen for ønsket om at forandre sig (WA 7, 30,15-20; 30,36-31,2; 31,1-16). Den helliggø-

rende formation beskrives også som en begyndende vækst i den kristelige, der først fuldendes efter 

Kristi genkomst (WA 7, 30,5-6).
5
 

Socialetisk forpligtigelse 

Det andet aspekt ved den kristeliges etiske forpligtigelse er det socialetiske aspekt: 

“Denn der mensch lebt nit allein ynn seynem leybe, sondern auch unter andernn menschen auff 

erdenn. Darumb kan er nit on werck sein gegen die selbenn, er muß yhe mit yhn zu reden und 

zu schaffen habenn, wie wol yhm der selben werck keyns nodt ist zur frumkeit und seligkeyt. 

Drumb soll seyne meynung ynn allen werckenn frey und nur dahynn gericht seyn, das er 

andernn leutten damit diene und nuetz sey,” (WA 7, 24,25-31). 

Den kristelige er befriet fra at skulle opfylde loven for at opnå forsoning, men forholdet til Kristus 

fører til at ville tjene sit medmenneske ved at gøre det som loven fordrer med en forandret motivati-

on(WA 7, 34,31-33). Motivationen for at tjene medmennesket skal, ifølge Luther, være uselvisk 

kærlighed, og forpligtigelsen består i at tjene og hjælpe (WA 7, 35,12-25; 36,3-9). Luther henviser 

desuden til næstekærlighedsbuddet, hvormed han siger, at den kristelige socialetiske forpligtigelse 

består i kærlighed til medmennesket (WA 7, 37,32-34). 

Den kristeliges socialetiske forpligtigelse indbefatter også at efterleve samfundsskikke og at 

være lydig mod øvrigheden. Luther bruger tre nytestamentlige eksempler om Jomfru Maria, Paulus 

og Jesus selv til at betone, at den kristelige skal følge samfundets skikke for at undgå forargelse, og 

være lydig mod øvrigheden, fordi den er guddommeligt indstiftet, så vidt dette er muligt uden at 

forbryde sig mod Guds lov (WA 7, 36,11-19; 36,20-37,4). 

                                                
5 Valen-Sendstad beskriver helliggørelsen som “Guds gjerning i samvittigheten ved loven og evangeliet”, altså som en 

proces Gud indleder, hvor mennesket har en sekundær rolle, idet mennesket skal bruge samvittigheden til at træffe 

etiske beslutninger (Valen-Sendstad 1984, 152). Søe beskriver helliggørelsen som: “(…) Guds værk, men ikke alene; thi 

det genfødte menneske medvirker dertil, ikke dog ved egne kræfter, men ved de nye, gudgivne kræfter, der gør ham til 

Guds medarbejder” (Søe 1967, 134-135). Begge regner således Gud for den primære aktør i helliggørelsen og inddrager 

mennesket i forskellig grad. I VFC klarlægger Luther ikke forholdet mellem Gud og mennesket i helliggørelsen, men 

han regner mennesket for en vigtig deltager, idet formationen består i at forandre sig gennem konkret handling. 
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Forholdet til øvrigheden er et centralt emne i Luthers forfatterskab, som han særligt uddyber i VWO 

(WA 11, 254,17-26). Luthers forståelse af lydighed mod øvrigheden er ofte blevet beskrevet som en 

ubetinget lydighedsfordring, men i VWO begrænses øvrighedens beføjelser; såfremt den verdslige 

øvrighed søger indflydelse på åndelige og kirkelige forhold, skal man ikke adlyde (WA 11, 266,32-

267,13). Den kristelige skal også opgive lydighed i verdslige forhold, hvis det, som øvrigheden for-

drer, er uretfærdigt over for medmennesket (WA 11, 265,15-26). I VFC begrænses den kristeliges 

lydighed mod øvrigheden også, idet Luther siger, at den kristelige kun er underlagt samfundsskikke 

og love så længe de ikke strider mod Guds love (WA 7, 37,16-38). 

Efterfølgelse af Kristi forbillede 

Det tredje aspekt ved den kristeliges etiske forpligtigelse er det efterfølgelsesetiske aspekt, idet Lu-

ther beskriver, at forholdet til Kristus indbefatter efterlevelse af hans forbillede overfor medmenne-

sket, hvilket betyder en radikal forandring i synet på en selv, ens goder og ressourcer: 

“Und gegen meynem nehsten auch werden ein Christen, wie Christus mir worden ist, 

(…).” (WA 7, 35,28-36,2). 

Luther beskriver i slutningen af VFC, at den kristelige ikke længere lever for sig selv, men i Kristus 

ved troen og i medmennesket ved kærligheden (WA 7, 38,6-15). Ifølge Luther bør den kristelige 

altså efterligne Kristus over for medmennesket, hvilket betyder frivillig tjeneste, underordning og 

lidelse for andres skyld (WA 7, 35,12-19; 36,20-30; 37,9-15). Næstekærligheden kommer til udtryk 

ved, at den kristelige hjælper medmennesket ved at tænke på dennes behov frem for sig selv, og det 

efterfølgelsesetiske kommer ultimativt til udtryk ved, at det kristelige menneske ønsker at dække 

medmenneskets uretfærdighed med sin retfærdighed (WA 7, 37,34-38,5). 

Sammenfatning 

I sin beskrivelse af Luthers etik har Bayer betegnet Luther som en sjælesørgerisk etiker og synes at 

fokusere på friheden som grundlaget for Luthers etik. Dette forklarer han med en henvisning til Lu-

thers kontekst, hvor opgørene med den katolske kirkes og sværmernes etik var i fokus; han udelader 

desuden VFC som en nøgletekst til forståelsen af Luthers etik (Bayer 1995, 153-158) Dermed står 

han i modsætning til Hütter, der for det første inkluderer VFC som en nøgletekst, og for det andet 

betegner Luthers sammenstilling af frihed og forpligtigelse som to uadskillelige, og dog forskellige 

dimensioner af forholdet til Kristus (Hütter 1998, 31-54). 
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Denne analyse af VFC bekræfter Hütter i, at hverken loven eller friheden kan udgøre grundlaget for 

den kristelige etik ifølge Luther, idet loven som grundlag fører til legalisme og absolut frihed som 

grundlag fører til antinomisme. I stedet synes Luther at advokere for, at forholdet til Kristus udgør 

grundlaget, idet forholdet til Kristus indbefatter frihed ved troen fra loven, synden og døden, samt 

etisk forpligtigelse over for medmennesket. I det følgende vil WCM kort blive analyseret for at 

klargøre Luthers forståelse af de bibelske fordringers funktion i den kristelige etik. 

2.2. Det gamle testamente og den kristelige etik 

Luthers forståelse af de bibelske fordringers funktion i den kristelige etik kan synes ambivalent, idet 

der findes modstridende udsagn i hans forfatterskab. På den ene side afviser Luther lovens nytte i 

forhold til retfærdiggørelsen, men på den anden side bruger han dekalogen til at beskrive den kriste-

lige etik (WA 7, 21,28-23,6; WA 2, 145,9-146,35). Luther sammenholder disse modsætninger i 

WCM, som blev udgivet imod sværmerne i 1526, fordi de misbrugte Moseloven til en socialutopisk 

teologi og Luthers anliggende er derfor at klargøre, hvorledes det gamle testamente, og særligt de 

etiske fordringer, angår det kristelige menneske (Slenczka 2012, 527). 

De gammeltestamentlige skrifter har i Luthers forståelse fortsat en vigtig funktion, hvorfor 

han i WCM beskriver tre ting som den kristelige skal kende i GT (WA 16, 375,18-376,7). For det 

første indeholder GT love og fordringer, hvor Luther skelner mellem etnisk betingede retsregler og 

love, der er i overensstemmelse med den naturlige lov, lex naturalis: 

“Wie wol die Heyden auch etlich gesetz haben gemeyn mit den Juden (…), das ist yhnen na-

tuerlich yns hertz geschrieben und habens nicht von hymel herab gehoert wie die Juden. Dar-

umb dieser gantz text gehet die Heyden nicht an.” (WA 16, 372,6-10). 

De etnisk betingede love blev, ifølge Luther, brugt til at regere og definere det jødiske folk, hvorfor 

de ikke har relevans for den kristelige etik, hvilket Bornkamm påpeger (WA 16, 376,8-12; Born-

kamm 1948, 107-109). Derfor indleder Luther med at sige, at den kristelige ikke er forpligtet af alle 

GT’s love og fordringer (WA 16, 371,14-372,16). Nogle love er dog relevante for den kristelige at 

kende og efterleve, fordi de er i overensstemmelse med lex naturalis, som dekalogen er den klareste 

sammenfatning af (WA 16, 380,6-16; 390,11-14: Wright 1983, 370). Ud fra WCM kan lex naturalis 

beskrives som Guds vilje for ethvert menneskes livsførelse og handlinger, hvorfor den kristelige, 

der elsker og kender Gud bør kende og efterleve lex naturalis (WA 16, 378,19-380,16). 



Hans-Christian Vindum Pettersson    27. Juli 2015 

Studienr: 20096931     Aarhus, Danmark 

  

 

Side 20 af 81 

 

Luther indbefatter første og anden lovtavle i den naturlige lov i WCM, hvilket udfordrer en ensidig 

forståelse af, at lex naturalis kun angår den første lovtavle hos Luther (Andersen 2003, 132-137; 

Bayer 2003, 272-276). Schloemann og Bornkamm synes begge at anerkende, at den naturlige lov er 

forbundet med den naturlige guds- og virkelighedserkendelse hos Luther, hvilket stemmer overens 

med, at han inkluderer gudstro i lex naturalis i WCM. Schloemann påpeger dog at der er forskel å 

den naturlige gudserkendelse og åbenbaringen af Gud i Kristus, der er en eksistentiel omkalfatring 

og åbenbaring af Guds nåde hos Luther (Schloemann 1961, 56-62; Bornkamm 1948, 108-110). 

For det andet indeholder GT sandheder, som ikke er åbenbaret naturligt for mennesket, såsom 

forudsigelserne og tilsagnene om Kristus (WA 16, 381,8-382,7). Ifølge Luther er det således vigtigt 

for den kristelige at fordybe sig i GT, fordi skrifterne indeholder åbenbaringsord til at styrke troen 

(WA 16, 381,8-383-8). Dette stemmer overens med Schloemanns beskrivelse af forskellen mellem 

naturlig og åbenbaret gudserkendelse (Schloemann 1961, 61-63). 

For det tredje indeholder GT trosforbilleder og beskrivelser af gudløse og retfærdige, som det 

kristelige menneske skal lære af. GT udgør således et vigtigt pædagogisk redskab til opdragelse af 

den kristelige, hvorfor de gammeltestamentlige skrifter fortsat har relevans (WA 16, 391,7-392,10). 

På baggrund af denne korte analyse af WCM fremstår Luthers beskrivelse af det gamle testa-

mente og de etiske fordringer som nuancerede overvejelser om dennes funktion i den kristelige etik. 

På den ene side anerkender Luther, at visse love er etnisk og tidsligt betingede, hvorfor den kristeli-

ge ikke er forpligtiget at overholde dem. På den anden side regner Luther kendskab til GT for afgø-

rende for den kristelige. For det første fordi GT indeholder åbenbaringsord, løfter og tilsagn om 

Kristus og nyttige trosforbilleder. For det andet fordi GT indeholder den naturlige lov, hvor dekalo-

gen udgør den bedste sammenfatning. Dekalogen er således udtryk for Guds vilje for mennesket, 

inklusiv det kristelige menneske, hvorfor denne bør have et inderligt kendskab til dekalogen. Derfor 

vil Luthers fortolkning af dekalogen i GK og VW blive analyseret nærmere i det følgende afsnit. 

2.3. Dekalogen i “Der Große Katechismus” og “Von den guten Werken” 

Undersøgelsen af Luthers kristelige etik vil fortsætte med en analyse af hans fortolkning af dekalo-

gen i GK og VW med fokus på de helliggørelsesetiske, efterfølgelsesetiske og socialetiske aspekter, 

efterfulgt af en sammenligning med Bonhoeffer. 
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VW blev udgivet i 1520 og anses for et reformatorisk hovedskrift. Luther blev beskyldt for antino-

misme på grund af sit opgør med gerningsretfærdigheden. Dette besvarede han med VW, hvor han 

fortolker dekalogen som udtryk for Guds lov og vilje, med troen på Kristus som hovedværket 

(Schäufele 2012, 103). Derfor kan VW defineres som en kristen-etisk fortolkning af dekalogen: 

“Von dem glauben und keinem andern werck haben wir den namen, das wir Christgleubigen 

heissen, als von dem heubtwergk, den alle andere werck mag ein heyd, Jude, Turck, szunder 

auch thunn,” (WA 6, 206,14-18). 

GK blev udgivet i 1529 som en vejledning til katekismusundervisningen og udgør en oplæring i 

kristendommen. Luther indleder GK med at betone vigtigheden af at kende katekismens indhold for 

at kunne regnes for et kristeligt menneske, hvilket indbefatter kendskab til dekalogens fordringer, 

hvorfor denne fortolkning også kan bestemmes som kristen-etisk (WA 30 I, 129,15-16).
6
 

Både i GK og VW inddeler Luther dekalogen i første lovtavle, der omhandler gudsforholdet, 

og anden lovtavle, der angår de mellemmenneskelige forhold. Inddelingen er hierarkisk, således, at 

den første lovtavle er overordnet den anden, hvilket indikerer, at gudsforholdet er betingende og 

retningsgivende for den kristeliges forhold til medmennesket (Bayer 1995, 158-160). I Genesis-

forelæsningerne findes den samme betoning af den første lovtavle, som befordrende for den anden: 

“Est enim impossibile, ut, qui primae tabulae cultus praestat, non etiam praestet secundam 

tabulam.” (WA 42, 242,16-18).
7
 

Denne overordning af første lovtavle, som findes flere steder i Luthers forfatterskab, kan fortolkes 

som en nedvurdering af de etiske forpligtigelser over for medmennesket. Den kan dog også forstås 

som en betoning af gudsforholdet som et nødvendigt udgangspunkt, altså, at det rette mellemmen-

neskelige forhold forudsætter det rette gudsforhold (WA 42, 242,9-18). Den sidste fortolkning be-

kræftes hos Bayer, der siger, at troen ifølge Luther udgør kilden til de gode gerninger; det er troen, 

der sætter mennesket fri til at tjene, hvilket stemmer overens med forholdet mellem frihed og for-

pligtigelse i VFC (Jf. Kap. 2.1; Bayer 2003, 256-264). 

                                                
6 Grane mener, at Luthers fortolkning i GK sigter til lovens anden brug, hvormed dekalogen udtrykker Guds dømmende 

lov og de efterfølgende led, det vil sige trosbekendelsen, fadervor og sakramenterne repræsenterer evangeliet (Grane 

1996, 18-19). Lovens brug i Luthers fortolkning af dekalogen diskuteres senere. 
7 “It is impossible for him who worships in accordance with the First Table, not to keep the Second Table also.” (Luther 

1958, 329). 
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Luthers betoning af første lovtavle og første bud i GK og VW bør således ikke forstås som en anti-

nomisk frigørelse, men som udtryk for, at forholdet til Kristus bør være udgangspunktet for den 

kristeliges liv og handlinger, sådan som det også blev påpeget i analysen af VFC. 

2.3.1. Dekalogens første tavle 

Du må ikke have andre guder 

Luther indleder første lovtavle med at beskrive det første bud som et forbud mod afgudsdyrkelse, og 

en fordring om tro på Gud (WA 30 I, 132,32-133,16; WA 6, 204,25-30). Han definerer i begyndel-

sen af GK en guddom, som “(…) det man har tillid til, forventer alt godt fra og søger tilflugt ved 

(…)” (WA 30 I, 132,33-133,4). Afgudsdyrkelse betyder dermed at have tillid til noget andet end 

den kristne Gud, at ophøje eller sidestille noget med ham (WA 30 I, 132,32-135,27). 

Luther overordner første bud ved at kalde det hovedbuddet og sige: “hvor hovedet er ret, da må 

hele livet være ret og omvendt” (WA 30 I, 137,3-4; Jf. WA 6, 206,14-18). Dette kan forstås således, 

at gudsforholdet bør være retningsgivende for den kristeliges liv og handlinger, og troen bør udgøre 

motivationen for at efterleve dekalogens øvrige fordringer i den kristelige etik (WA 30 I, 182,19-

26). Den samme tanke findes i VFC, hvor det beskrives med billedet af træet og dets frugter, hvor 

frugtens kvalitet afgøres af træets sundhed (WA 7, 32,4-34). Gerhard Ebeling anerkender også, at 

troen ikke er det eneste relevante, men udgør drivkraften bag kærligheden til medmennesket hos 

Luther (Ebeling 1964, 187). Bayer beskriver det samme ved at kalde første bud for summen af Guds 

vilje og troen for kilden til de gode gerninger hos Luther (Bayer 1995, 83; Bayer 2003, 256-261). 

Både i GK og VW fortolkes det første bud som en fordring om tro på den kristne Gud. I GK 

beskrives troen som tillid til Gud som livets opretholder, samt taknemmelighed til Gud som skabe-

ren, hvilket indikerer et skabelsesteologisk fokus (WA 30 I, 133-12-16). I VW defineres troen som 

tro på Kristus som død og opstanden, hvilket indikerer et kristologisk fokus: 

“Czum andern, Das erste und hochste, aller edlist gut werck ist der glaube in Christum, (…). 

Den in diesem werck mussen alle werck gan yrer gutheit einflusz gleich wie ein lehen von ym 

empfangen.” (WA 6, 205,25-32). 

Med vægtlægningen af det kristologiske i VW sigter Luther til, at troen på Kristus bør være den 

definerende forudsætning for den kristeliges liv og handlinger (WA 6, 206,14-18). Både i VW og 

GK kaldes troen for hovedværket i det kristelige menneske, og Luther beskriver troen som tillid, 

overgivelse og taknemmelighed (WA 6, 209,24-210,9; WA 30 I, 133,9-16).  
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Tro består altså i tillid til Guds godhed, gavmildhed og forsørgelse i forhold til livets opretholdelse i 

GK, og tillid til Guds kærlighed og velvilje under alle forhold i VW (WA 30 I, 134,18-33; WA 6, 

209,33-210,9; 216,12-25). I VW betoner Luther, at Kristi offer bør indprentes i enhver kristelig, 

således, at denne fatter tillid til Gud på grund af nåden; tilliden bør således have sit udgangspunkt i 

forholdet til Kristus og kendskabet til, at Kristus ofrede sig, mens mennesket endnu var en uforson-

lig fjende, jf. Rom 5,8 (WA 6, 216,26-34). Tilliden til Gud som skaber og frelser står desuden i 

modsætning til tilliden til en afgud, forstået som ting og forestillinger som mennesket forventer alt 

godt fra, såsom velstand, succes og religiøse forestillinger (WA 6, 210,10-35; WA 30 I, 133-17-

134-17; 135,1-27). I GK indbefatter troen også en uforbeholden overgivelse til Gud, altså en opgi-

velse af afguder, egenvilje og gerningsretfærdighed (WA 30 I, 135,17-26). Luther betoner desuden 

taknemmeligheden til Gud som skaber, opretholder og frelser (WA 30 I, 135,28-136,17). 

Du må ikke misbruge din Guds navn 

Luthers fortolkning indbefatter både forbud og fordring. Forbuddet er buddets letfatteligste mening, 

nemlig at Guds navn ikke må misbruges til mened i det offentlige liv eller til falsk forkyndelse i 

kirken, hvilket er en stor synd, fordi medmenneskets gudsforhold også påvirkes (WA 30 I, 139,25-

36; 140,7-12; WA 6, 225,32-39). Luther fortolker desuden buddet som en fordring om at beskytte 

og forkynde Guds navn, hvorved det indeholder et apologetisk og missionarisk sigte (WA 6, 226,1-

3; Jf. WA 30 I, 141,9-142,36). Luther fremhæver dermed, at den kristelige skal forsvare sandheden 

om Gud og irettesætte både øvrighed og kirkeledere, når de misbruger Guds navn til at udbytte de 

svage, hvormed buddet rummer et socialetisk ansvar i Luthers forståelse (WA 6, 226,10-227,38). 

Buddets fordring har dog primært til hensigt at styrke og opbygge gudsforholdet for den kristelige, 

hvor efterlevelse medfører, at den kristelige undgår at blive forledt til ophøjelse af sig selv frem for 

Gud (WA 6, 219,37-220,22). I VW uddyber Luther desuden, at den kristelige skal lade sit lys skin-

ne i verden, ikke for at blive respekteret, men for at føre medmennesket nærmere Gud; den kristeli-

ge skal altså ikke tilbageholde godhed for at undgå fristelsen til selvophøjelse, men skal lade ger-

ningerne være udtryk for lovprisning af Gud og kærlighed til medmennesket (WA 6, 221,21-

222,12). Luther slutter på samme måde fortolkningen af buddet i GK med at sige, at “den rette an-

vendelse af Guds navn ikke kun består i ord, men også i øvelse og livsførelse” (WA 30 I, 143,10-

14). 
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Du skal helligholde hviledagen 

Luther fortolker for det første det tredje bud som en fordring om arbejdsophør, der svarer til det 

almenmenneskelige behov for hvile, hvorfor buddet er en del af lex naturalis (WA 30 I, 144,9-13). 

For det andet mener Luther, at buddet, forstået som den jødiske sabbatslov, ikke angår den 

kristelige (WA 30 I, 143,17-144,1; WA 6, 243,5-18). David Wright kritiserer Luthers fravalg af 

jødiske elementer i sin fortolkning for at være vilkårlig og ubegrundet, hvilket afvisningen af sab-

batloven eksemplificerer (Wright 1983, 471-472). Dermed overser han, at Luther begrunder den 

kristeliges frihed fra sabbatsloven ved at henvise til Kristi opfyldelse af sabbatten, jf. Mark 2,23-28 

(WA 30 I, 143,17-144,6). Luther mener desuden, at kristelige skal inspireres af sabbatsbuddet ved 

at holde en ugentlig hviledag til at søge menighedens fællesskab, Guds ord og sakramenterne. Den-

ne bør af praktiske grunde være søndagen, fordi den allerede regnes for en kristelig hviledag, hvor-

ved man forhindrer uorden i kirkelivet (WA 30 I, 144,6ff; 144,17-23; 145,6-10; WA 6, 229,28-32). 

For det tredje fortolker Luther buddet som en kristen-etisk forpligtigelse til helligholdelse af 

hviledagen, det vil sige, at dagen skal bruges på hellige gerninger (WA 30 I, 144,32-35; 145,4-6). 

Disse indbefatter deltagelse i gudstjeneste, modtagelse af Guds ord og sakramenterne (WA 30 I, 

144,13-35; WA 6, 229,28-233,2). Grundlaget og motivationen for at efterleve fordringen skal være 

troen, altså forholdet til Gud i Kristus (WA 6, 229,30-33; 249,7-18). Luther finder desuden en 

sammenhæng mellem det tredje bud og bønnen “Komme dit rige”, idet den kristelige dermed ud-

trykker håb om en eskatologisk hviledag (WA 6, 250,1-18). Formålet med denne fordring er at styr-

ke gudsforholdet, idet helligelse af hviledagen medfører, at den syndige natur og egenviljen be-

kæmpes, hvormed der findes et helliggørelsesetisk aspekt i Luthers fortolkning (WA 6, 246,7-13). 

2.3.2. Den første lovtavle ifølge Bonhoeffer 

Til sammenligning inddrager jeg Bonhoeffers fortolkning af første lovtavle i “Ausarbeitung über 

die erste Tafel” (DBW 16a, 658-672). Bonhoeffer indleder med at beskrive dekalogen som Guds 

åbenbaringsord, hvorfor det er fejlagtigt at sidestille dekalogen med “die lebensgesetze”, selvom der 

findes overlap (DBW 16a, 658-659).
8
 

                                                
8 James Burtness har påpeget, at Bonhoeffer bruger termen “lebensgesetze” forskelligt i sit forfatterskab. I “Sanctorum 

Communio” skelnes der skarpt mellem dekalogen og “die lebensgesetze”, mens der i “Ausarbeitung” findes en højere 

grad af interrelation mellem Guds lov og livslovene. Burtness mener desuden, at der findes et kristologisk samlings-

punkt for Guds lov og den naturlige lov i “Ausarbeitung”, og henviser til, at hele Bonhoeffers teologi har et kristo-

centrisk grundlag, idet intet eksisterer uden at stå i forhold til Kristus (Burtness 1985, 97-100; Jf. DBW 16a, 659). 
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Forskellen består i, at det er Gud, der kommunikerer i dekalogen, og den menneskelige fornuft, der 

råder i “die lebensgesetze”; for at betone denne forskel burde den hebraiske tekst oversættes med ti 

ord frem for ti bud (DBW 16a, 660). 

I sin fortolkning af det første bud fokuserer Bonhoeffer på forbuddet mod afgudsdyrkelse. Li-

gesom Luther, beskriver han afgudsdyrkelsen som at ophøje noget andet frem for Gud (DBW 16a, 

663-664). Bonhoeffer betoner, at hverken verden, staten, arbejdet, familien, videnskaben, kunsten 

eller naturen bør sidestilles med Gud (DBW 16a, 664). Bonhoeffer tydeliggør, at der er grænser for 

hvornår deltagelse i statsligt påbudte handlinger bliver afgudsdyrkelse, hvilket formentlig er en 

henvisning til ophøjelsen af Hitler (WA DBW 16a, 665-666). 

Bonhoeffers fortolkning af det andet bud indbefatter et forbud mod at misbruge Guds navn og 

et påbud om at ophøje Guds navn, ligesom Luther. I forbuddet differentierer Bonhoeffer mellem 

misbrug af Guds navn til det onde og det gode, hvor misbrug til det onde betyder, at Guds navn 

inddrages for at onde anliggender fremstår som gode, hvilket kunne være en henvisning til de tyske 

kristnes velsignelse og støtte til NSDAP. Misbruget af Guds navn til det gode beskriver han som når 

Gud ’trækkes frem’ når det er bekvemt for os, hvormed det gøres til et tomt menneskeord uden kraft 

og hellighed. Bonhoeffer fortolker desuden buddet som en fordring om at bruge Guds navn sandt, 

og følger således Luther i, at helligelse sker ved forkyndelse af Guds sandheder (DBW 16a, 668-

669). Påbuddet om at forkynde angår desuden kun dem, som kender Guds navn som mere end et 

begreb, hvormed der er tale om en kristen-etisk fortolkning (DBW 16a, 666-667). 

Bonhoeffers fortolkning af det tredje bud har både flere ligheder, men også enkelte forskelle 

til Luther. For eksempel inddrager han ikke lex naturalis i sin fortolkning. Ifølge Bonhoeffer består 

buddets fordring om helligelse i arbejdsophør, og at høre Guds ord. Han betoner, ligesom Luther, 

forkyndelsen som vigtig i helligelsen af hviledagen (DBW 16a, 671). Bonhoeffer er enig i Luthers 

afvisning af sabbatsbuddets relevans for den kristelige, men i modsætning til Luther betoner han at 

søndagen som den kristelige hviledag har symbolsk betydning, idet søndagen er opstandelsesdagen, 

samt at søndagen skal udgøre et tegn og forsmag på den eskatologiske hvile (DBW 16a, 271-272). 
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2.3.3. Dekalogens anden tavle 

Troen på Kristus og det genoprettede gudsforhold udgør således en forudsætning for den anden lov-

tavles etiske forpligtigelser over for medmennesket, ifølge Luther. Beskrivelsen af den anden lov-

tavle, som betinget af den første, bekræfter, at GK og VW er kristen-etiske fortolkninger, og denne 

fortolkning findes desuden også i andre skrifter af Luther, såsom SDI, hvor menneskets egen ret-

færdighed kaldes en frugt af Kristi fremmede retfærdighed (WA 2, 147,7). Disse etiske implikatio-

ner og forpligtigelser overfor medmennesket udgør den kristelige etik hos Luther. I analysen af den 

anden lovtavle i VW og GK fokuseres der på Luthers skildring og vægtlægning af de socialetiske, 

helliggørelsesetiske og efterfølgelsesetiske aspekter. 

Du skal ære din far og mor 

Ifølge Luther er det fjerde bud det vigtigste af buddene fra den anden lovtavle, fordi buddet udtryk-

ker en skabelsesordning, der modvirker anarki og udgør grundlaget for et fredeligt samfund (WA 6, 

250,22-32; WA 30 I, 147,17-20). Buddets fordring fortolker Luther som at elske, respektere og væ-

re lydig mod forældrestandens myndighed, hvilket indbefatter forældrene, den verdslige øvrighed 

og dem med kirkeligt embede. 

Buddet indbefatter for det første at ære forældrene. Det kristelige menneske er, ifølge Luther, 

forpligtiget til at tjene forældrestanden ved at følge deres anvisninger, arbejde samvittighedsfuldt og 

forsørge forældrene i deres alderdom, fordi denne ærbødighed og tjeneste vil være et vidnesbyrd om 

Kristus, hvormed Luther antyder et missionarisk formål med forpligtigelsen (WA 30 I, 150,29-

151,12; WA 6, 263,5-28). Luther betoner også, at lydighed og tjeneste under forældrenes myndig-

hed ikke skal være af tvang, men af lyst til at efterleve Guds vilje (WA 30 I, 152,36-153,28). 

Buddet indbefatter for det andet lydighed mod den verdslige øvrighed (WA 30 I, 153,29-

154,10). I GK begrunder Luther forpligtigelsen ved at sige, at øvrigheden er en guddommeligt ind-

stiftet skabelsesordning og myndighed, som skal regere, forsvare og sikre retfærdighed i samfundet 

(WA 30 I, 153,32-33). I VW uddyber Luther, at den kristelige fordres til at ære øvrigheden ved at 

følge dennes love og bestemmelser, med henvisning til Paulus og Peter (Jf. Rom 13,4; 1 Pet 2,13ff; 

WA 6, 258,32-259,18). Luther siger desuden, at hvis øvrigheden begår uret mod den kristelige, så 

må denne fortsat være lydig, hvormed fordringen indeholder et efterfølgelsesetisk aspekt, altså at 

acceptere undertrykkelse og modstand i efterlevelse af Kristi forbillede (WA 6, 259,19-260,3). 



Hans-Christian Vindum Pettersson    27. Juli 2015 

Studienr: 20096931     Aarhus, Danmark 

  

 

Side 27 af 81 

 

I VWO begrundes lydighed over for øvrigheden også socialetisk, idet Luther siger, at den kristelige 

tjener medmennesket ved at rette sig efter øvrigheden: 

“Aber weyl eyn rechter Christen auff erden nicht yhm selbs sondern seynem nehisten lebt unnd 

dienet, ßo thutt er von art seyns geystes auch das, des er nichts bedarff, sondern das seynem ne-

histen nutz und nott ist. Nu aber das schwerd eyn groß nodlicher nutz ist aller wellt, das frid er-

halten, sund gestrafft und den boesen geweret werde, ßo gibt er sich auffs aller willigst unter des 

schwerds regiment, gibt schos, ehret die uberkeyt, dienet, hilfft und thut alles, was er kan, das 

der gewalt fodderlich ist (…).” (WA 11, 253,23-29). 

Buddet indbefatter for det tredje, at den kristelige skal ære de åndelige fædre i kirken, hvilket Lu-

ther forstår som de, der er kaldet til at varetage forkyndelsen og sakramenterne i menighederne 

(WA 30 I, 155,4-21). Luther beskriver ikke ærbødighed mod dem på samme måde som mod foræl-

drene og øvrigheden, men nedtoner lydighedsfordringen. I stedet beskriver Luther ærbødighed over 

for embedshaverne som at forsørge og gøre vel imod dem (WA 30 I, 155,13-16). 

Et vigtigt spørgsmål i forhold til Luthers fortolkning af det fjerde bud er, hvorvidt der er tale 

om en ubetinget eller betinget lydighedsfordring over for øvrigheden, fordi Luthers udsagn har 

medført socialetiske svigt i den lutherske kirke. Luthers lydighedsforståelse har også relevans i for-

hold til sammenligningen med Bonhoeffer, idet Bonhoeffer forstod pacifisme som den kristeliges 

grundholdning, men på baggrund af oplevelsen af NSDAP-regimet indså at civil ulydighed og aktiv 

modstand må være alternativer i den konkrete situation, hvilket førte til hans deltagelse i et attentat 

mod Hitler (Krötke 2008, 76-77; Marsh 2014, 345-347; Nissen 2009, 162-169). 

Bonhoeffer er følgelig blevet regnet for et korrektiv til Luther, hvilket imidlertid synes delvist 

forfejlet, idet Luther har forbehold i forhold til den kristeliges lydighed (Montover 2013, 351-356). 

Eksempelvis beskriver Luther i VW og GK, at den kristeliges lydighed er betinget af, at det som 

kræves, ikke strider imod Guds lov, fordi den kristelige skal adlyde Gud mere end mennesker (WA 

30 I, 149,15-16; WA 6, 265,15-26). Den kristelige må begå civil ulydighed, såfremt øvrigheden 

søger at tvinge til opgivelse af Guds fordringer eller forhindrer efterlevelsen af dem, hvilket eksem-

plificeres i VW; kræves der deltagelse i uretfærdig krig eller overgreb på uskyldige, skal den kriste-

lige hellere opgive goder, ære, legeme og liv (WA 6, 265,21-26). Den kristelige må altså i Luthers 

forståelse acceptere lidelse og uretfærdighed begået mod sig selv, men er samtidig forpligtiget til at 

beskytte og søge retfærdighed for medmennesket (WA 11, 259,7-16). 
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Luther beskriver dog ikke aktiv modstand og oprør som en mulighed overfor en ond øvrighed, hvil-

ket er en central forskel til Bonhoeffer der godt nok fastholder pacifisme som den kristeliges grund-

holdning, men accepterer, at denne kan være nødsaget til aktiv modstand for medmenneskets skyld 

(DBW 10, 334-340; Nissen 2009, 155-169). 

Du må ikke slå ihjel 

Luthers fortolkning af det femte bud er en beskrivelse af den kristelige etik, ligesom de foregående, 

og indeholder både et socialetisk, helliggørelsesetisk og efterfølgelsesetisk aspekt. 

Det socialetiske aspekt kommer til udtryk ved, at Luther fortolker buddet som et forbud mod 

enhver form for påførelse af ondt i tanke, ord og gerning samt en fordring om mildhed, tålmodig-

hed, velvilje og kærlighed til medmennesket (Jf. Matt 5,21-26.38-48; WA 30 I, 159,11-18; 157,35-

158,6; 159,35-160,7). Forbuddet indbefatter også unddragelse af kærlighed, hvilket Luther eksem-

plificerer med unddragelse af at give klæder til den nøgne eller mad til den sultende, jf. Matt 25 

(WA 30 I, 159,19-34; Jf. Matt 25,42-43). Han mener desuden, at det femte bud kun angår den kri-

stelige som privatperson, ikke som embedsperson, idet mennesket som embedsperson har ansvar for 

at straffe forbrydere og beskytte samfundet (WA 30 I, 157,19-28). Bonhoeffer modsætter sig denne 

opdeling, idet han mener, at Kristi fordring mod gengældelse derved relativeres (DBW 4, 137-138). 

Det helliggørelsesetiske aspekt er ikke så fremtrædende i GK men kommer dog til udtryk ved, 

at Luther påpeger, at efterlevelsen af buddet vil lære den kristelige tålmodighed og mildhed (WA 30 

I, 158,16-33). Ydermere beskriver Luther, at gudsforholdet medfører, at lysten til hævn dæmpes 

(WA 30 I, 160, 3-8). I VW kommer det helliggørelsesetiske også til udtryk, idet Luther betoner, at 

det femte bud, samt de efterfølgende, har til hensigt at undertvinge og døde menneskets tilbøjelig-

hed til synd og ondskab (WA 6, 265,32-35). 

Det efterfølgelsesetiske aspekt kommer til udtryk ved, at det kristelige menneske fordres at 

acceptere lidelse, forfølgelse, undertrykkelse og uretfærdighed som et livsvilkår, hvilket i øvrigt 

stemmer overens med Bonhoeffers forståelse af Jesu forbud mod gengældelse (WA 6, 267,18-26; 

DBW 4, 134-139). Luther fastslår, at den kristelige ikke må bruge magt til at forhindre ondskab 

mod sig selv, men må acceptere det som en del af efterfølgelsens vilkår, hvor han i øvrigt henviser 

til Jesu fordring om fjendekærlighed. Motivationen for at efterleve det femte bud er gudsforholdet, 

idet Luther siger, at det er ihukommelsen af Kristi kors, der fører den kristelige til at vise godhed 

mod sit medmenneske og opgive hævnen (WA 6, 276,18-21). 
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Du må ikke bryde ægteskabet 

Buddets oprindelige mening var at sikre ægteskabet, men Luther fokuserer primært på at omfortolke 

det til en kristen-etisk forpligtigelse til kyskhed, det vil sige afholdenhed fra seksuel promiskuitet, 

fråseri, druk, pyntesyge og lediggang (WA 30 I, 161,1ff; WA 6, 268,10-19).  

Fordringen om at leve i kyskhed indbefatter et socialetisk ansvar for at forhindre, at seksuelle 

drifter, nydelsessyge, griskhed, alkoholisme og ladhed vildleder, ødelægger de mellemmenneskeli-

ge forhold og vildleder samfundet. I VW fokuserer Luther på kyskhed som en modsætning til laster 

såsom fråseri, grådighed, drikfældighed, lediggang og uforholdsmæssig pyntesyge. I GK fokuserer 

Luther på de seksuelle drifter, hvor han mener, at samfundet risikerer at komme på afveje, fordi der 

advokeres for seksuel promiskuitet (WA 30 I, 160,25-161,21; WA 6, 268,14-19). Her inddrager 

Luther ægteskabet som en ramme og skabelsesordning for seksualitetens udlevelse. Luther beskri-

ver det monogame ægteskab som et juridisk bindende forhold, der har til formål at sikre befolk-

ningstilvækst og moralsk sundhed i samfundet, idet gensidig kærlighed, troskab og tjeneste i ægte-

skabet betyder, at seksualdrifterne berammes (WA 30 I, 161,1-162,2; 162,9-24; 163,14-25). Ægte-

skabet beskriver han yderligere i “Vom ehelichen leben”, hvor han først beskriver ægteskabet som 

en skabelsesordning og en særlig stand i samfundet, samt fortolker og kontekstualiserer Matt 19 

(WA 10, 275,11-292,6). Dernæst beskriver han ægteskabet som en pagtsrelation, der illustrerer 

gudsforholdet, hvorfor det gode ægteskab udgør en måde at forkynde på (WA 10, 292,8-304,12).  

Fordringen om at leve i kyskhed indeholder for det andet et helliggørelsesetisk aspekt, idet ef-

terlevelsen af buddet beskrives som en strid, der ofte tabes og et mål der stræbes efter. Luther beto-

ner desuden de åndelige discipliner som vigtige redskaber i den helliggørende formation, fordi 

overvindelsen af begæret kun sker ved Guds hjælp (WA 6, 268,28-31). Luther betoner derfor, at 

den kristeliges liv bør indeholde faste, mådehold, bøn og arbejdsdisciplin som vil forandre og føre 

denne nærmere Gud (WA 6, 268,32-269,11). Samtidig påpeger han, at de åndelige discipliner ikke 

må føre til selvudslettelse, hvorfor den enkelte selv skal beslutte, hvilke discipliner denne vil bruge 

samt i hvilket omfang (WA 6, 269,4-28). 

Du må ikke stjæle 

Det syvende bud fortolker Luther som et forbud mod uretmæssig tilegnelse af timelige goder og 

som en fordring om generøsitet (WA 30 I, 163,30-32; WA 6, 270,27-271,4). Det socialetiske aspekt 

består for det første i forbuddet mod uretmæssig tilegnelse eller bortødelse af medmenneskets time-

lige goder (WA 30 I, 164,12-165,2). 
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Luthers fortolkning består i høj grad af kritik af købmændene, fyrsterne, adelsslægterne og pave-

dømmet, for at bedrage, udnytte og svigte deres ansvar, idet de misbruger deres magt til egen øko-

nomiske vinding (WA 30 I, 165,15-26). For det andet fortolker han forpligtigelsen om generøsitet, 

således at den kristelige skal bruge sine ressourcer til at tjene medmennesket uden bagtanker og 

uagtet egne behov, i tillid til at Gud vil forsørge den kristelige (WA 6, 270,27-271,4). Luthers påta-

ler flere steder i sit forfatterskab de socioøkonomiske strukturer, såsom i “Vom Kaufshandlung” og 

“Sermon vom Wucher”, hvor han kritiserer nepotisme, korruption, monopol, uretfærdige handelsaf-

taler, udnyttelse af de svage, samt at kirken sætter dyre kirkebygninger over medmenneskets behov. 

Heinrich Bedford-Strohm betegner på baggrund af tekster som disse Luther som en forkæmper for 

de fattiges sag (Bedford-Strohm 2008, 144: 151-154). Kritikken af magtmisbrug og fordringen om 

generøsitet i VW og GK alluderer desuden domsprofeterne fra GT og Jesu socialkritik (Jf. Deut 

24,17-22; Es 10,1-4; Amos 2,4-16; 6,1-14; 8,4-14; Matt 25,31-46; Mark 12, 38-44). 

Der findes også et helliggørelsesetisk aspekt i fortolkningen, idet efterlevelsen også betyder 

bekæmpelse af egen grådighed, hvilket er en forandring, den kristelige må gennemleve (WA 6, 

271,10-272,26). Gavmildhed over for nødlidende beskriver Luther som en essentiel del af denne 

forandring. For Luther er efterlevelsen af dette bud således kun muligt for den, som efterlever første 

lovtavle, idet grådighed er udtryk for ønsket om uafhængighed fra Gud, mens generøsitet kommer 

fra bekymringsløs tillid og tro på Gud (WA 6, 272,18-273,13). 

Det efterfølgelsesetiske aspekt består i, at den kristelige skal udholde at blive bestjålet, berøvet, 

snydt, bedraget og udnyttet som en del af efterfølgelsens vilkår: 

“Denn ob du uns verachtest, betreugst, stilst und raubst, wollen wirs zwar noch zu komen und 

deinem hochmut ausstehen, leiden und dem vater unser nach vergeben und erbarmen, Denn 

die fromen doch genug haben muessen und du dir selbs mehr denn einem andern schaden 

thuest,” (WA 30 I, 167,26-30). 

Ved ikke at søge gengældelse eller genoprejsning tager den kristelige sit kors op og følger Kristi 

forbillede. Desuden beskriver Luther med henvisning til Matt. 25 generøsitet som en barmhjertig-

hedsgerning, Kristus fordrer af sine disciple (WA 6, 273,7-8). 
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Du må ikke bruge falsk vidnesbyrd mod din næste 

Luthers fortolkning af det ottende bud indeholder et forbud mod at skade medmennesket med løgn 

og bagtalelse, og en fordring om at bevare og forsvare medmennesket ved at sige sandheden. 

Det socialetiske aspekt består for det første i en socialkritik af, at fyrster og velstående borge-

re kan vinde retssager på grund af deres magt og velanseelse hos den dømmende myndighed (WA 

30 I, 169,22-27; Jf. WA 6, 273,22-274,12). For det andet betyder efterlevelse af buddet, at den kri-

stelige ikke må deltage i korrupt virksomhed, men skal sige forsvare de undertrykte (WA 30, 170,3-

7). Dermed siger Luther dog ikke, at det er den kristelige privatpersons opgave at dømme, eftersom 

dommen skal overlades til øvrigheden (WA 30 I, 172,3-5). Den kristelige må altså på den ene side 

ikke fordømme, men skal på den anden side beskytte medmennesket ved at fremme sandheden og 

bekæmpe løgn og bagtalelse (WA 30 I, 169,3-11; 170,21-33). Det ottende bud forbinder Luther 

desuden med den gyldne regel og påpeger, at den kristelige skal omtale medmennesket som denne 

selv ønsker at blive omtalt (WA 6, 273, 22-26). Det ottende bud efterleves således, når den kristeli-

ge forbedrer medmenneskets situation og beskytter dennes ry (WA 30 I, 173,29-174,23). 

Det socialetiske aspekt kommer desuden til udtryk ved, at Luther udlægger Matt. 18,15 som 

’evangeliets ordning’ det vil sige en kristelig måde at søge forligelse med medmennesket. Hensigten 

er, at medmennesket kan retledes og irettesættes uden at miste anseelse. Den kristelige efterlever 

fordringen ved først at retlede i en privat samtale. Såfremt irettesættelsen afvises, skal den kristelige 

inddrage vidner i en ny privat samtale og hvis irettesættelsen fortsat ikke nytter, så er den kristelige 

nødsaget til at føre sagen offentligt (WA 30 I, 171,33-173,1-20).  

Det efterfølgelsesetiske aspekt af sandhedsforpligtigelsen kommer til udtryk ved, at den kri-

stelige skal bekæmpe vranglære, forkynde og forsvare de åndelige sandheder. For Luther er djæve-

len den primære modstander, som ikke ønsker evangeliet forkyndt, og som forfører de magtfulde til 

at forhindre sandheden ved at forfølge de gudfrygtige (WA 6,274,13-26). Forfølgelsen af Kristus er 

for Luther det tydeligste eksempel på verdens had, og med henvisning til Matt. 24,9-10 siger han, at 

den kristelige må forvente lignende (WA 6, 274,31-275,6). Han fremstiller også martyrerne og Mo-

ses som forbilleder i at forkynde sandheden uanset konsekvenserne, og siger dermed, at den kriste-

lige må være forberedt på lidelse i efterfølgelse af Kristus (WA 6, 275,26-37). Luther gentager såle-

des, at lidelse og undertrykkelse er efterfølgelsens vilkår og såfremt den kristelige forkynder sand-

heden, vil denne opleve modstand. Derfor betoner Luther særligt, at efterlevelsen kun kan ske med 

gudsforholdet og troen på Kristus som grundlaget (WA 6,275,7-37). 
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Du må ikke begære 

Luthers har sammentrukket det niende og tiende bud i sin fortolkning af dekalogen med henvisning 

til Rom. 7,7-25, og fortolker det som et forbud mod misundelse og begær af medmenneskets verds-

lige goder, ejendom, velstand, medarbejdere og ægtefælle (WA 6, 276, 10-20; WA 30 I, 177,1-27). 

Det socialetiske aspekt kommer for det første til udtryk i forbuddet mod at misunde og begæ-

re andres ejendom, medarbejdere og ægtefælle, fordi dette korrumperer og skader de mellemmenne-

skelige. Efterlevelsen af disse bud består derfor i at tjene sit medmenneske så at dennes ægteskab 

bevares og velstand forøges (WA 30 I, 178,10-14). Det socialetiske aspekt kommer for det andet til 

udtryk ved, at Luther kritiserer at misundelse, begær og at søge egen fordel på medmenneskets be-

kostning synes integreret i, hvad der regnes for god forretningssans. Luther kritiserer ’først til møl-

le’- og ’enhver er sig selv nærmest’-principperne, fordi denne indstilling fører til uærlighed, løgn, 

bagvaskelse, korruption og nepotisme, hvilket er uforeneligt med næstekærligheden (WA 30 I, 

176,10-177,13). Han mener desuden, at misundelse og begær også korrumperer og ødelægger priva-

te forhold, hvilket eksemplificeres med Kong Herodes, der lod sig forføre af sit begær og tog sin 

brors kone, hvilket førte til at han henrettede Guds profet, Johannes Døberen (WA 30 I, 177,14-27). 

Det helliggørelsesetiske aspekt kommer tydeligt til udtryk i fortolkningen, idet forpligtigelsen 

handler om en omkalfatring af menneskets hjerte og vilje; en mentalitetsændring i forhold til med-

mennesket og Gud. På baggrund af Rom. 7,7-25 beskriver Luther, at den kristelige efterlever buddet 

ved at søge fuldkommenhed, selvom fuldkommenhed er uopnåelig i den dennesidige tilværelse: 

“(…), drumb sein disse zwey gebot vonn sanct Paul in eynsz getzogen Ro. vij. unnd zu einem 

tzil gesetzt, das wir nit erreychen unnd nur hyntzu gedencken bisz in den todt, den niemant yhe 

szo heylig gewesenn ist, der nit bosze neygung in yhm befulet het, szonderlich wo die ursach 

und reytzung kegenwertick gewesen ist.” (WA 6, 276,10-20). 

Luther beskriver således misundelse og begær som en rod til de ydre synder i mennesket, hvorfor 

det er Guds vilje, at den kristelige skal forandre sig. Buddet har således to formål, nemlig at beskyt-

te medmennesket fra skade, og at anspore til helliggørende formation ved, at den kristelige ’døder’ 

det gamle menneske, betvinger misundelsen og begæret, velvidende, at tilbøjeligheden ikke kan 

udslettes i den dennesidige tilværelse (WA 30 I, 178,14-21; WA 6, 276,17-18). 
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2.3.4. Bonhoeffers fortolkning af den anden lovtavle 

Bonhoeffers fortolker dekalogen i konfirmandundervisningsplanen fra 1936, men derudover findes 

der kun fortolkninger af enkelte bud i hans skrifter (DBW 14b, 786-819). Luthers fortolkning sam-

menlignes derfor med konfirmandundervisningsplanen, samt uddrag fra andre skrifter. 

Det fjerde bud 

I konfirmandundervisningsplanen fortolker Bonhoeffer det fjerde bud som en fordring om lydighed 

overfor ens forældre og beskriver forældremyndigheden som guddommeligt indstiftet og som en 

påmindelse om, at mennesket ikke er herre i eget liv, hvilket harmonerer med Luther (DBW 14b, 

794). Der dog kun tale om en lydighedsfordring over for forældrene, hvormed Bonhoeffer tager 

afstand fra Luthers udvidelse af fordringen til hele forældrestanden (DBW 14b, 794, fodnote 48). 

Bonhoeffer uddyber sin forståelse af forældremyndigheden i manuskriptet “Das konkrete Gebot und 

die göttlichen Mandate” i “Ethik” hvor han beskriver kirken, familien og den verdslige øvrighed, 

som guddommeligt indstiftede mandater, hvilket er hans udtryk for skabelsesordninger. Mandaterne 

forstår Bonhoeffer som gudgivne opgaver, der er begrundet i Kristusåbenbaringen, bevidnet i Bibe-

len og til hvem, Gud har givet myndighed og ansvar (DBW 6, 392-393). I et prædikenudkast uddy-

ber Bonhoeffer sin forståelse af det fjerde bud ved at betone, at forholdet til Kristus befrier den kri-

stelige fra ubetinget lydighed mod forældrene, idet Guds vilje er det eneste, den kristelige er ubetin-

get forpligtiget overfor (DBW 14a, 643-645). Han afskriver dog ikke fordringen om lydighed mod 

forældrene helt, men gør den betinget af, om forældrene opfylder deres ansvar (DBW 14a, 645). I 

manuskriptet “Das „Ethische“ und das „Christliche als Thema” i “Ethik” beskriver Bonhoeffer 

desuden Guds lov som Guds vilje for hele menneskets liv og eksistens, hvorfor loven indeholder 

mere end forbud og forpligtigelser (DBW 6, 384). Dette eksemplificerer han ved at fortolke det 

fjerde bud som en struktur for familielivet, hvormed buddet udtrykker Guds vilje, nemlig at forhin-

dre splittelse i de mellemmenneskelige forhold (DBW 6, 384-386). 

Det femte bud 

I konfirmandundervisningsplanen fortolker Bonhoeffer det femte bud som en fordring om ikke at 

skade, hade eller foragte nogen, men i stedet elske, bevare, tjene, tilgive og bede for medmennesket, 

hvilket harmonerer med Luther (DBW 14b, 795). Bonhoeffer er enig med Luther i, at den verdslige 

øvrighed er undtaget buddet mod at slå ihjel, men ligesom Luther, betoner han, at buddet fordrer, at 

kristelige ikke kan deltage i uretfærdig krig eller overgreb på uskyldige.  
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Bonhoeffer afviser at kirken kan velsigne krig i Guds navn, da ingen krig er Guds vilje, men siger 

også, at der ikke findes en åbenbaret fordring om, hvorledes den kristelige skal handle i krig. Så-

fremt den kristelige vælger at gå i krig må denne dagligt bede om tilgivelse for overtrædelse af det 

femte bud (DBW 14b, 795). Dette stemmer overens med den etiske realisme i “Grundfragen einer 

christlichen Ethik”, hvor Bonhoeffer anerkender, at den kristelige i nogle situationer må vælge mel-

lem Guds fordringer, idet der ikke både kan udvises fjendekærlighed og næstekærlighed i en krig 

(DBW 10, 334-337). Luther løser dette dilemma anderledes, idet han opdeler den kristelige i em-

bedsperson og privatperson, hvor den kristelige som embedsperson ikke begår synd ved at sikre 

samfundet og bekæmpe ondskab med magt (WA 11, 254,27-255,4). Bonhoeffer er fortaler for paci-

fisme som den kristeliges grundholdning, hvilket kommer tydeligt til udtryk i “Nachfolge” (Jf. Kap. 

3.3). Ulrik Nissen beskriver at Bonhoeffers pacifisme har baggrund i korsteologien og kristologien, 

og at den kristeliges fravalg af magtanvendelse skal forstås som et efterfølgelsesvilkår og et vidnes-

byrd om Kristus. Under NSDAP-regimet udfordredes Bonhoeffers pacifisme dog, hvorfor han uden 

at opgive pacifismen som grundholdning, anerkendte muligheden for, at aktiv modstand må overve-

jes i den konkrete situation (Nissen 2009, 161-169).  

I et uddrag af manuskriptet “Das natürliche Leben” i ”Ethik“ forbinder Bonhoeffer desuden 

det femte bud med den kristelige grundtanke om menneskets iboende værdi (DBW 6, 179-191). 

Ethvert menneske er, ifølge Bonhoeffer, en skabning som er intenderet af Gud, hvorfor menneskeli-

vet er ukrænkeligt og skal beskyttes (DBW 6, 183). Bonhoeffer mener derfor, at aktiv dødshjælp er 

drab og ikke kan forsvares med argumenter som at ofret selv ønsker det eller at ofrets livskvalitet er 

nedsat, eller at ofrets liv har store omkostninger for samfundet, hvilket var argumenterne for samti-

dens eutanasi-programmer (DBW 6, 191). Den etiske realisme og disse perspektiver inddrager Lu-

ther ikke i GK og VW, hvorfor den fremstår mere idealistisk. 

Det sjette bud 

I konfirmandundervisningsplanen har Bonhoeffer ligesom Luther fortolket det sjette bud som en 

fordring om at undgå de onde lyster, altså en fordring om kyskhed. Men Bonhoeffer fokuserer dog 

mere på at definere ægteskabet som et livslangt monogamt kærlighedsforhold, hvor Luther fokuse-

rede på kyskheden (DBW 14b, 795). Ægteskabet regner Bonhoeffer desuden for en del af de før-

nævnte mandater (DBW 14, 795).  
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I “Das konkrete Gebot und die göttlichen Mandate” beskriver Bonhoeffer, at hovedanliggendet i det 

femte bud ikke er forbuddet mod ægteskabsbrud, men at den kristelige skal opfylde det ansvar som 

ægteskabet indeholder, nemlig liv i samhørighed, kærlighed og troskab (DBW 6, 385-386). 

Det syvende bud 

I konfirmandundervisningsplanen fremhæver Bonhoeffer, at den kristelige skal se på verden som 

Guds skaberværk, hvorfor intet reelt tilhører denne, men alt tilhører Gud. Han inddrager forbuddet 

mod uretmæssigt at tilegne sig medmenneskets goder, ligesom Luther. Bonhoeffer slutter sin for-

tolkning af buddet med at betone, at Guds vilje er, at den kristelige tjener Gud og medmennesket 

med sine ressourcer (DBW 14b, 795). Bonhoeffers gammeltestamentlige og nytestamentlige hen-

visninger antyder desuden, at han ville inddrage fordømmelse af de magtfuldes undertrykkelse, ad-

varsler mod velstandens fristelse, samt fordringer om vise gavmildhed og kærlighed til de fattige og 

undertrykte i undervisningen (Jf. Sl. 24,1; 9,10; Ordsp 19,17; 30,8; Haggai 2,8; Matt 6,24; Luk 

12,15; 16,22; ApG 4,32; Ef 4,28; 1 Tim 6,10; Jak 2,2-6; DBW 14b, 795). Dermed inkluderer Bon-

hoeffers fortolkning lignende socialetiske- og efterfølgelsesetiske aspekter som hos Luther. Der 

findes dog en særlig betoning af det skabelsesteologiske hos Bonhoeffer, idet den kristelige beskri-

ves som en forvalter underlagt Guds herredømme; et perspektiv som Luther ikke inddrog. 

Det ottende bud 

I konfirmandundervisningsplanen fortolker Bonhoeffer, ligesom Luther, det ottende bud med fokus 

på fordringen om at beskytte medmenneskets ære og anseelse. Ligeledes følger han Luther i for-

tolkningen af buddet som en fordring om at tale sandhed i kærlighed til medmennesket (DBW 14b, 

796). Han inddrager dog hverken Matt. 18,15 eller en kritik af de socioøkonomiske strukturer. I 

oplægget “Was heißt die Wahrheit sagen?” fortolker Bonhoeffer sandhedsfordringen i det ottende 

bud ved at sige, at den kristelige på grund af forholdet til Kristus i udgangspunktet bør tale sandhe-

den, dog ikke uden omtanke (DBW 16b, 621). Dermed siger han, at der ikke er tale om en ubetinget 

sandhedsfordring, da efterlevelsen af buddet kræver, at den pågældende person eller myndighed er 

berettiget til at forlange sandheden og at det vil være til gavn for medmennesket (DBW 16b, 620). 

Bonhoeffers fortolkning af buddet adskiller sig således fra Luther ved, at han inddrager et situation-

setisk perspektiv som et forbehold (DBW 16b, 619-629). 



Hans-Christian Vindum Pettersson    27. Juli 2015 

Studienr: 20096931     Aarhus, Danmark 

  

 

Side 36 af 81 

 

Det niende og tiende bud 

I konfirmandundervisningsplanen følger Bonhoeffer Luthers sammenlægning af buddene og fortol-

ker buddet som omhandlende formation af mennesket og kampen mod begær efter andres goder 

(DBW 14b, 796). Efterlevelsen af dette bud består, ifølge Bonhoeffer, i at lade Gud være herre over 

hele tilværelsen, hvilket kan være udtryk for en helliggørelsesetisk vægtlægning af at søge fuld-

kommenhed, ligesom hos Luther. Dette bekræftes af Bonhoeffers henvisninger til bibelskrifter, idet 

disse omhandler, at Gud ser på menneskets indre og renser det (Jf. Matt 5,48; 1 Sam 16,7; Sl 139,1; 

Hebr 4,12; DBW 14b, 796). 

Sammenfatning 

Analysen af Luthers fortolkning af dekalogen begyndte med en kort undersøgelse af WCM, med 

fokus på de bibelske fordringers plads i den kristelige etik. Denne bekræftede, at Luther ikke regner 

dekalogen for en kristelig etik i sig selv, men at dekalogen udtrykker Guds lov og vilje for alle 

mennesker, hvorfor dekalogen er en opsummering af lex naturalis. Luther siger dog også, at den 

kristelige bør kende de gammeltestamentlige tekster, fordi de indeholder evangeliet, fordi de jødiske 

love er nyttige inspirationskilder og fordi der findes fordringer i dekalogen, som ikke er etnisk be-

tingede, hvorfor de er relevante for den kristelige.  

Analysen af GK og VW indledtes med at bestemme fortolkningerne af dekalogen som kri-

sten-etiske fortolkninger, idet Luther kontekstualiserer dekalogen og anvender buddene til at be-

skrive etiske forpligtigelser, som den kristelige skal efterleve. Bestemmelsen af GK og VW som 

kristen-etiske fortolkninger bekræftes også i Luthers betoning af kristentroen som hovedværket og 

udgangspunktet for efterlevelsen af de øvrige bud. Stephen Reed går længere og fortolker Luthers 

betoning af det første bud som en kristologisk forankring af etikken (Reed 1983, 265). 

Luther beskriver den første lovtavle som fordringer angående gudsforholdets genoprettelse, 

mens den anden lovtavle angår de mellemmenneskelige forhold. Luthers vægtlægning af efterlevel-

sen af første lovtavle behøver ikke at være en nedvurdering af de etiske forpligtigelser over for 

medmennesket, men udtrykker, at det rette forhold til medmennesket er en følgevirkning af det 

genoprettede gudsforhold. Dermed synes Luthers fortolkning af dekalogen i GK og VW at svare til 

beskrivelsen af den kristeliges frihed og forpligtigelse i VFC, hvor friheden udgør grundlaget og 

motivationen for den kristeliges etiske forpligtigelse til medmennesket (Jf. Kap. 2.1). 



Hans-Christian Vindum Pettersson    27. Juli 2015 

Studienr: 20096931     Aarhus, Danmark 

  

 

Side 37 af 81 

 

Der findes både socialetiske, helliggørelsesetiske og efterfølgelsesetiske aspekter i GK og VW, 

hvilket også bekræfter, at der er tale om en kristen-etisk fortolkning. De socialetiske aspekter kan 

sammenfattende beskrives som forpligtigelse til at bidrage til samfundet ved at underlægge sig 

myndighederne, samt at tjene medmennesket uden bagtanker ved at afstå fra uretfærdighed og 

kæmpe for de undertrykte. De helliggørelsesetiske aspekter af buddene kan beskrives som en for-

pligtigelse til af gudsforholdet at føre sig ind i en helliggørende formation, ved at ’døde’ det gamle 

menneske, efterleve åndelige discipliner og undertvinge de syndige tilbøjeligheder; hvilket ligner 

VFC, hvor helliggørelsen blev beskrevet som en ligedannelse af det ydre menneske. De efterfølgel-

sesetiske aspekter kan beskrives som en forpligtigelse til efterlevelse af Kristi forbillede, samt at 

udholde lidelse, undertrykkelse og modstand som en del af efterfølgelsens vilkår. 

Diskussion: Luthers brug af loven i GK og VW 

Der er stort set enighed blandt kirkesamfundene om, at forholdet til Kristus fører til forandring og 

fornyelse i det kristelige menneskes liv og handlinger, men spørgsmålet om, hvilken rolle loven har 

i denne forandring, er der stor uenighed om. Luther introducerede i sine skrifter en skelnen mellem 

lovens første og anden brug, usus politicus og usus theologicus, men allerede fra reformationens 

begyndelse var der også tale om en tredje brug af loven blandt lutheranere, idet Melanchton beskrev 

en tredje brug i Konkordieformlen, usus tertius legis in renatis (Haikola 1958, 8). 

Usus in renatis kan beskrives som, at loven får en særlig didaktisk funktion for det kristelige 

menneske, hvilket vil sige, at loven bliver til etisk retningsgivende vejledning om, hvorledes den 

kristelige skal leve og handle (Hägglund 1997, 106-107). Der er fortsat uenighed blandt lutherske 

teologer om, hvorvidt lovens tredje brug er forenelig med Luthers teologi eller ej. Lauri Haikola 

anfører teologerne Bring, Otto og Pinomaa, Ebeling og Elert som toneangivende lutherske teologer, 

der regner usus in renatis for en afvigelse fra Luther, hvilket han selv også mener (Haikola 1958, 6-

10, 152). Bayer og Ebeling udelader lovens tredje brug af deres beskrivelser af Luthers teologi, 

hvormed de udtrykker, at den er en unødvendig tilføjelse, som ikke findes hos Luther (Ebeling 

1964,137-156; Bayer 1995, 88-89; Bayer 2003, 266). Ifølge disse består lovens brug i at skabe or-

den i samfundet, usus politicus, og føre mennesker til syndserkendelse, usus theologicus. Også Va-

len-Sendstad regner usus in renatis for en tilføjelse af Melanchton, men siger dog, at denne ikke står 

i modsætning til Luthers teologi, hvilket førnævnte vil bestride (Valen-Sendstad 1984, 198-205).  
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Bengt Hägglund indvender over for kritikerne af lovens tredje, at de forenkler det omvendte menne-

skes virkelighed. Han mener, at formationen af den kristeliges liv og handlinger må foranlediges af 

noget udefrakommende, det vil sige loven som “regel för det kristna livet” (Hägglund 1997, 107). 

På baggrund af analysen synes både første, anden og tredje brug at optræde i Luthers fortolk-

ning af dekalogen i GK og VW. Lovens første brug kan anføres flere steder, dog tydeligst i det fjer-

de bud, hvor Luther beskriver øvrighedens guddommeligt indstiftede myndighed (WA 30 I, 153,29-

154,10; WA 6, 258,32-259,18). Lovens anden brug optræder også flere steder, eksempelvis når Lu-

ther retorisk spørger, om nogen mener at have opfyldt bare det første bud. Også i fortolkningen af 

det sidste bud synes Luther at have et omvendelsesmotiv med fortolkningen, idet han netop siger, at 

den kristelige ikke vil blive fuldkommen (WA 30 I, 136,18-26; WA 30 I, 174,25-182,15; WA 6, 

276,10-20). Ydermere kunne placeringen af dekalog-fortolkningen i GK være udtryk for en ’lov-og-

evangeliums-struktur’ hvormed formålet med fortolkningen er at lede til daglig omvendelse, hvoref-

ter evangeliet forkyndes gennem trosbekendelsen, fadervor og sakramenterne (WA 30 I, 179,13-17; 

182,23-31). Luther beskriver ikke eksplicit en tredje brug af loven i VW eller GK, men fortolknin-

gerne synes dog at have et oplærende, formanende og ansporende sigte, der hverken stemmer 

overens med usus theologicus eller usus politicus. Dermed synes der at blive indikeret en tredje 

brug af loven i Luthers fortolkning af dekalogen.  

 

2.4. Konklusion: Luthers kristelige etik 

På baggrund af analyserne af VFC synes den kristelige etik at være kristologisk funderet hos Lu-

ther, idet trosforholdet til Kristus genopretter gudsforholdet, giver den kristelige frihed og fører til 

konkret forpligtigelse over for medmennesket. Analysen af GK og VW bekræfter dette ved, at troen 

og det genoprettede gudsforhold udgør det befordrende udgangspunkt og den rette motivation for 

det kristelige menneskes livsførelse og handlinger over for medmennesket. Ud fra analysen af GK 

og VW kan disse bestemmes som kristen-etiske fortolkninger af dekalogen, idet Luther kontekstua-

liserer og omfortolker de oprindelige bud, således, at de efterfølgelsesetiske, helliggørelsesetiske og 

socialetiske aspekter kommer i fokus, hvilket er blevet beskrevet i sammenfatningen. 
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3. Bonhoeffers forståelse af den kristelige etik 

Undersøgelsen af Bonhoeffers forståelse af den kristelige etik indledes med en analyse af “Grund-

fragen einer christlichen Ethik” (“Grundfragen”) og manuskriptet “Christus, die Wirklichkeit und 

das Gute” fra “Ethik” (“Christus, die Wirklichkeit”) med fokus på at bestemme grundlaget for Bon-

hoeffers kristelige etik. Dernæst følger en analyse af Bonhoeffers fortolkning af bjergprædikenen i 

“Nachfolge” med fokus på de efterfølgelsesetiske, helliggørelsesetiske og socialetiske aspekter ved 

den kristelige etik. Andre skrifter af Bonhoeffer vil blive inddraget i analyserne, heriblandt “Gibt es 

eine christlichen Ethik”, kristologi-forelæsningen fra 1933, samt uddrag af “Ethik” (DBW 11, 303-

313; DBW 12a, 302-306; DBW 6, 301-341, 365-391). Analysen består i en teologisk-immanent 

læsning, ligesom den foregående analyse af Luther. Flere har imidlertid påpeget, at Bonhoeffers 

teologi er nært forbundet med hans livs udvikling og de kirkelige konflikter under NSDAP-regimet, 

hvorfor dette inddrages sporadisk; fokus vil dog være på, hvorledes den kristelige etik kommer til 

udtryk i de pågældende tekster (Nissen 2009, 149; Bethge 2005, 5-7). 

3.1. Grundlaget for den kristelige etik i “Grundfragen” 

Fra november 1928 til februar 1929 afholdt Bonhoeffer foredragsrækken “Nød og håb i samtidens 

religiøse situation” i den tyske menighed i Barcelona. I den forbindelse skrev han “Grundfragen”, 

hvori centrale spørgsmål om den kristelige etik behandles (DBW 10, 325-345). I Analysen af 

“Grundfragen” fokuseres der på centrale emner i skriftet, nemlig forholdet mellem etik og kristen-

dom (DBW 10, 323-327), Kristi frihed som den kristelige etiks grundlag (DBW 10, 328-334), samt 

den kristeliges forpligtigelse på Guds vilje i den konkrete situation (DBW 10, 335-345). 

3.1.1. Forholdet mellem etik og kristendom 

I “Grundfragen” afviser Bonhoeffer at tidløse etiske principper udgør den kristelige etik, ligesom 

han gør i “Gibt es eine christliche Ethik?”, samt i manuskripterne “Die Liebe Gottes und der Zerfall 

der Welt” og “Das „Ethische“ und das „Christliche“ als Thema” i “Ethik” (DBW 10, 323; DBW 

11, 303-313; DBW 6, 301-302: 365-366). Afvisningen begrunder han med en dialektisk skelnen 

mellem kristendommen og de verdslige etikker. De verdslige etikker er betingede af den historiske 

og stedlige kontekst, deres anliggende er spørgsmålet om godt og ondt, og gennem efterlevelsen af 

etiske love og principper søger mennesket sin egen retfærdighed (DBW 10, 323; 326-327). 
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Kristendommen er derimod et uforanderligt åbenbaret budskab om Guds nåde, som ikke kan være 

underlagt historisk relativisme, og hovedanliggendet er befrielse og genoprettelse af gudsforholdet 

(DBW 10, 326-327). Bonhoeffer beskriver således verdslig etik som menneskets forsøg på selvret-

færdiggørelse, mens kristendommen er budskabet om forsoning og genoprettelse i Jesus Kristus: 

“Weil das Christentum von dem alleinigen Weg Gottes zum Menschen aus der barmherzigen 

Liebe Gottes zum Unheiligen, Sündigen redet und weil die Ethik vom Weg des Menschen zu 

Gott, von der Begegnung des heiligen Gottes mit dem heiligen Menschen spricht, weil in der 

christlichen Botschaft von der Gnade und in der Ethik von der Gerechtigkeit die Rede ist.” 

(DBW 10, 326-327). 

Ved at tilslutte sig kristendommen forsones og genoprettes gudsforholdet, hvilket betyder, at den 

kristelige føres hinsides etikkens spørgsmål om godt og ondt og genindsættes i den paradisiske til-

stand i etisk henseende (DBW 10, 327). I “Die Liebe Gottes” siger Bonhoeffer også, at den verdsli-

ge etik søger viden om godt og ondt, hvor den kristelige etik søger at ophæve begæret efter at kende 

godt og ondt uafhængigt af Gud. Kristendom og etik er dermed grundlæggende forskellige, hvorfor 

den kristelige etik kan beskrives som “en etik der kritiserer al etik”, idet den har ophav i et andet 

grundbudskab end den verdslige etik (DBW 6, 301ff). 

I “Grundfragen” gør Bonhoeffer op med fejlagtige forestillinger om den kristelige etik som 

fastlagte etiske principper, særligt det legalistiske misbrug af den nytestamentlige etik (DBW 10, 

328-329; Jf. DBW 11, 308-309; DBW 6, 329-333). Jesu fordringer skal ikke regnes for en særlig 

kristelig etik, som den kristelige skal efterleve bogstaveligt, men som Guds vilje: 

“Es ist das größte Mißverständnis, wenn man die Gebote der Bergpredigt etwa selbst wieder 

zum Gesetz macht, indem man sie wörtlich auf die Gegenwart bezieht. Das ist nicht nur sinnlos, 

weil undurchführbar, sondern erst recht gegen den Geist Christi, der die Freiheit vom Gesetz 

brachte.” (DBW 10, 332; Jf. DBW 10, 333). 

I sit opgør med legalistisk bibellæsning henviser Bonhoeffer også til Pauli udsagn om, at “bogsta-

ven dræber, men ånden gør levende” (2 Kor 3,6), hvilket han fortolker som, at den kristelige ikke 

skal se på de etiske fordringer som fastlagte moralforskrifter, men som udtryk for Guds vilje, der 

må appliceres på den konkrete situation, hvilket Guds ånd vil vejlede i (DBW 10, 332-333). Bon-

hoeffer konkluderer derfor, at udviklingen af en fastlagt teologisk etik ofte beror på en forfejlet brug 

af de bibelske skrifter, idet den nytestamentlige etik gøres til hovedbudskabet i Kristi forkyndelsen 

(DBW 10, 328-329). 
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I “Grundfragen” bekræfter Bonhoeffer imidlertid også, at der findes en kristelig etik, men i betyd-

ningen etiske implikationer ved kristentroen, ligesom han gør i seminarnotaterne og “Die Liebe 

Gottes” (DBW 10, 327-330; Jf. DBW 11, 308-309; DBW 6, 329-333). En vigtig forskel til den 

verdslige etik består i, at den kristeliges liv og handlinger skal bestå i efterlevelse af Guds vilje for 

Guds og medmenneskets skyld, ikke selvretfærdiggørelse, hvilket har konnotationer til Luthers be-

skrivelse af forholdet mellem frihed og forpligtigelse i VFC (DBW 10, 327; 331-332; Jf. Kap. 2.1). 

3.1.2. Frihed i Kristus 

I beskrivelsen af den kristelige etik i “Grundfragen” bliver friheden i Kristus afgørende, hvilket har 

konnotationer til Luthers vægtlægning af kristenmenneskes frihed i VFC (Jf. Kap. 2.1). Bonhoeffer 

beskriver for det første Kristus som årsagen til den kristeliges frihed: 

“Christus ist der Bringer der Freiheit, frei von der Welt, frei für die Ewigkeit zu werden. Es gibt 

für den Christen kein Gesetz mehr, als das Gesetz der Freiheit, wie es einmal paradox im Neuen 

Testament heißt, kein allgemein gültiges Gesetz, das ihm von andern, oder das ihm auch von 

sich selbst aufgelegt werden könnte. Wer die Freiheit aufgibt, gibt sein Christsein auf.” (DBW 

10, 331).  

For Bonhoeffer er det afgørende, at den kristelige lever med udgangspunkt i friheden i Kristus, fordi 

dennes liv og handlinger dermed får en skabende karakter (“schöpferisch”), hvormed han medreg-

ner en skabelsesetisk forvaltertanke i den kristelige etik (DBW 10, 331). 

For det andet beskriver Bonhoeffer Kristus som den der genopretter gudsforholdet, hvorfor 

bjergprædikenen ikke er en ny lov, men et udtryk for virkeligheden i Kristus, nemlig at den kristeli-

ge både står under Guds nåde og står i verden og derfor må leve i verden med fokus på at opfylde 

Guds vilje (DBW 10, 329). Bonhoeffers beskriver dermed, at forholdet til Kristus på den ene side 

befrier og på den anden side forpligtiger til at leve efter Guds vilje i verden; det kristelige menne-

skes etiske forpligtigelse skal være motiveret af friheden og det genoprettede gudsforhold, hvilket 

har konnotationer til Luthers beskrivelse af at den kristeliges etiske forpligtigelse har udgangspunkt 

i friheden (DBW 10, 330-331; Jf. Kap. 2.1). Bonhoeffers opgør med legalismen, og betoning af 

friheden i Kristus fører således ikke til antinomisme, men forholdet til Kristus betyder inddragelse i 

en ny virkelighed, hvor der er frihed fra loven og hvor efterlevelse af Guds vilje bliver livets formål. 

http://en.wiktionary.org/wiki/da%C3%9F
http://en.wiktionary.org/wiki/da%C3%9F
http://en.wiktionary.org/wiki/da%C3%9F
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3.1.3. Forpligtigelse til Guds vilje i den konkrete situation 

I “Grundfragen” beskriver Bonhoeffer den kristeliges etiske forpligtigelse som betinget af den kon-

krete situation, det vil sige, at den rette handling kun kan kendes i situationen (DBW 10, 329-330). 

Bonhoeffers betoning af situationen synes at være motiveret af, at de tidløse principper udgør en 

fristelse til at opgive friheden i Kristus for at undgå at skulle træffe svære valg og i stedet undgå 

virkelighedens kompleksitet, hvilket er ulydighed mod Guds vilje (DBW 10, 341-342; 345).
9
 

I “Grundfragen” beskrives Guds vilje som det eneste retningsgivende for den kristelige etik, 

og kan i den konkrete situation kun kendes af den, der kontinuerligt søger gudsforholdet, det vil sige 

af det kristelige menneske (DBW 10, 329-330). Guds vilje er ifølge Bonhoeffer først og fremmest 

forsoning og genoprettelse af forholdet til verden og den enkelte ved Kristi død og opstandelse: 

“Einen Ansatzpunkt finden wir wieder nur in dem christlichen Gottesgedanken, d. h. indem wir 

uns nicht losgelöst von Gott, sondern in unmittelbarer Beziehung auf seinen Willen entscheiden; 

und dann wird jedesmal die Idee des Kreuzes als die bis in den Tod hinein verwirklichte Liebe 

Gottes bestimmend für unser Handlen werden, indem sie die göttliche Liebe allen andern We-

sensbeschaffenheiten Gottes überordnet.” (DBW 10, 335; Jf. DBW 10, 332; 327). 

Guds kærlighed manifesteret i Kristi død skal således være retningsgivende for den kristeliges liv 

og handlinger, idet Guds vilje i den konkrete situation vil være, at den kristelige efterlever Kristi 

eksempel og bliver som Kristus for sit medmenneske, hvormed der indikeres et efterfølgelsesetisk 

aspekt i “Grundfragen”, som undersøges nærmere i analysen af “Nachfolge” (Jf. Kap. 3.3).
10

 

Med bestemmelsen af den kristelige etik som forpligtigelse til Guds vilje i den konkrete situa-

tion har Bonhoeffer syn for virkelighedens kompleksitet (DBW 10, 344ff). Dette eksemplificerer 

han med en række dilemmaer, hvor den kristelige må vælge mellem de bibelske fordringer, som alle 

er udtryk for Guds vilje, såsom valget mellem fjendekærlighed og broderkærlighed i en krigssituati-

on, valgene ved at være kristelig og forretningsmand, valget mellem sandhed og kærlighed og val-

gene i forhold til seksualetikken (DBW 10, 334-343). Dermed tydeliggør Bonhoeffer, at Guds vilje 

i den konkrete situation ikke kan bestå i legalistisk efterlevelse af tidløse etiske principper. 

                                                
9 Ulrik Nissen har påpeget, at Bonhoeffers betoning af menneskets forpligtigelse i den konkrete situation minder om 

Løgstrup, der forstod dette som en almenmenneskelig fordring (Nissen 2010b, 192). Han fremhæver dog også en for-

skel til Løgstrup, nemlig at Bonhoeffer ikke afviser en særlig kristelig etik (Nissen 2010, 192-194). En anden forskel til 

Løgstrups universelle situationsetik findes der hos James Burtness, der kalder Bonhoeffers etik teleologisk og fremhæ-

ver at Bonhoeffer regner Guds vilje for retningsgivende i den konkrete situation (Burtness 1985, 63ff; DBW 10, 333). 
10 Karsten Lehmkühler og Nissen har begge påpeget, at den kristelige etik hos Bonhoeffer indbefatter “vicarious repre-

sentation” og “being Christ for the Other” (Nissen 2010a, 188-190; Nissen 2014, 88ff; Lehmkühler 2007, 66ff). 
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Bonhoeffers betoning af den kristelige etiks bundenhed til den konkrete situation er dog ikke en 

underkendelse af, at Gud fordrer en bestemt levevis eller at de bibelske skrifter har relevans og 

myndighed, men med betoningen af den konkrete situation, udtrykker Bonhoeffer, at virkeligheden 

sjældent består i et valg mellem godt og ondt, men ofte et valg mellem onder: 

“Durch diese Freiheit aber vom Gesetz, vom Prinzip, muß der Christ hinein in die Kompliziert-

heit der Welt, er kann sich nicht apriori entscheiden, sondern erst wenn er selbst hineingetreten 

ist in die Notlage und sich von Gott angerufen weiß. Er (…) muß die Paradoxie erfahren, daß 

die Welt ihm nicht Gutes oder Böses sondern Böses oder Böses zur Wahl gibt, und daß doch 

auch durch das Böse hindurch Gott ihn zu sich führt.” (DBW 10, 344). 

Bonhoeffer udtrykker således, at den kristelige lærer Guds vilje at kende ud fra de bibelske skrifter 

hvormed Guds vilje udgør en retningsgivende struktur, men at efterlevelsen af Guds vilje i den kon-

krete situation kræver, at mennesket træffer valg. James Burtness synes således at have ret, når han 

beskriver Bonhoeffers kristelige etik som på grænsen mellem struktur og situation, eftersom Bon-

hoeffer i “Grundfragen” beskriver Guds vilje som retningsgivende, men samtidig betoner, at den 

rette måde at efterleve Guds vilje ikke kan erkendes a priori, udenfor den konkrete situation. Burt-

ness mener dog også, at Bonhoeffer hælder til det situationsetiske, hvilket ikke stemmer overens 

med “Grundfragen”, hvor Guds vilje er retningsgivende, og at den rette beslutning ikke tages uaf-

hængigt, men under vejledning af Guds Ånd (Burtness 1985, 57: 67-70). Luther inddrog ikke situa-

tionsbestemtheden, men kontekstualiserede de bibelske fordringer uagtet virkelighedens kompleksi-

tet, hvorfor hans etik fremstår mere idealistisk end “Grundfragen”. I det følgende undersøges Guds 

vilje og kristologiens plads hos Bonhoeffer nærmere med en analyse af “Christus, die Wirklichkeit”. 

3.2. Grundlaget for den kristelige etik i “Christus, die Wirklichkeit und das Gute” 

Bonhoeffer regnede “Ethik”, der blev sammensat og udgivet posthumt, for kulminationen på sit 

teologiske arbejde. Det består af 13 manuskripter omhandlende den teologiske etik, hvorfor det er 

relevant at inddrage i en undersøgelse af Bonhoeffers forståelse af den kristelige etik (Bethge 2005, 

804-805; Nissen 2014, 176). I “Christus, die Wirklichkeit” beskriver Bonhoeffer den kristne virke-

lighedsforståelse, hvor efterlevelse af Guds vilje udgør den gode etiske handling, og hvor han ud-

folder et kristologisk grundlag for den kristelige etik. 
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3.2.1. Guds vilje 

I “Christus, die Wirklichkeit” beskriver Bonhoeffer den kristelige etik som forskellig fra verdslig 

etik, samt efterlevelse af Guds vilje som den kristelige etiks hovedanliggende (DBW 6, 31).  Guds 

vilje beskriver Bonhoeffer som realiseringen af Kristus-virkeligheden i verden: 

“In Jesus Christus ist die Wirklichkeit Gottes in die Wirklichkeit dieser Welt eingegangen. Der 

Ort, an dem die Frage nach der Wirklichkeit Gottes wie die nach der Wirklichkeit der Welt zu-

gleich Beantwortung erfährt, ist allein bezeichnet durch den Namen: Jesus Christus. In diesen 

Namen ist Gott und die Welt beschlossen. (…) Alle Wirklichkeitsbegriffe, die von ihm absehen, 

sind Abstraktionen.” (DBW 6, 39). 

Bonhoeffers kristocentriske virkelighedsforståelse er dermed central for forståelsen af Guds vilje, 

idet Kristus udgør centrum og samlingspunkt for det guddommelige og det verdslige. I “Christus, 

die Wirklichkeit” synes Guds virkelighed og den verdslige virkelighed at udgøre to forskellige og 

dog sammenhængende dimensioner i Kristus-virkeligheden, hvorfor Nissen også har kaldt Bon-

hoeffers virkelighedsforståelse en ’differentieret Kristus-virkelighed
’
 (DBW 6, 43, 45; Nissen 

2011a, 325-331). Bonhoeffer følger Luthers opgør med afgrænsningen af det hellige og profane, 

idet disse er blevet uadskillelige og dog forskellige dimensioner i den ene Kristus-virkelighed 

(DBW 6, 45; Jf. Nissen 2014, 71-75).
11

 Guds vilje forstået som realiseringen af Kristus-

virkeligheden betyder, at Gud ønsker forsoning og genoprettelse af forholdet til verden, ved Kristi 

inkarnation, lidelse, død og opstandelse, hvorfor Guds vilje i en henseende allerede er opfyldt 

(DBW 6, 52-53; 60-61).  

Bonhoeffer beskriver også Guds vilje som endnu ikke realiseret, idet en del af realiseringen af 

Kristus-virkeligheden består i inddragelsen af det enkelte menneske. Forholdet til Kristus fører 

mennesket ind i den guddommelige virkelighed, men også tilbage i den verdslige virkelighed, hvor-

for Bonhoeffer siger, at både afsondring og assimilation med verden er fornægtelse af Guds åbenba-

ring i Kristus (DBW 6, 37-38; 40; 43). Denne sammenføjning af det sakrale og sekulære i Kristus 

får etiske implikationer for den kristelige, idet Guds vilje for denne indbefatter socialetisk og efter-

følgelsesetisk forpligtigelse over for medmennesket (DBW 6, 59-61; Jf. Nissen 2010a, 187-190; 

Nissen 2010b, 199). Den der inddrages i Guds virkelighed delagtiggøres i realiseringen af Kristus-

virkeligheden, hvormed der gives et missionarisk formål med tilværelsen. 

                                                
11 Her træder det chalkedonesiske aspekt i Bonhoeffers teologi allerede frem, hvilket vil blive uddybet i analysen af 

kristologiens plads i Bonhoeffers kristelige etik. 
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Gud har også en vilje for verden, der kan beskrives som orden og retfærdighed, hvilket føres igen-

nem ved oprettelsen og bemyndigelsen af mandaterne.
12

 Kirkens mandat er afgørende i forhold til 

realiseringen af Kristus-virkeligheden i verden, fordi menighederne skal være steder i verden, hvor 

der i ord og handling forkyndes om Kristus-virkeligheden (DBW 6, 59). Kirken skal altså deltage i 

realiseringen af Kristus-virkeligheden ved at være vidner (DBW 6, 51-53; 60; Jf. Nissen 2011a, 

339-341; Nissen 2014, 95-99). Bonhoeffer afslutter med at sige, at Guds vilje forstået som realise-

ringen af Kristus-virkeligheden allerede er opfyldt i Kristus, hvorfor den kristelige etik ikke er mo-

tiveret af at skulle opnå dette selv, men handler om deltagelse i den fortsatte realisering af Guds 

vilje, hvilket svarer til at Luther i VFC beskrev den kristeliges gerninger som motiveret af forholdet 

til Kristus og kærlighed til medmennesket, ikke selvretfærdiggørelse (DBW 6, 61; Jf. Kap. 2.1). 

3.2.2. Etikkens kristologiske grundlag 

I “Christus, die Wirklichkeit” fastslår Bonhoeffer, at den kristelige etik udspringer af Guds åbenba-

ring i Kristus (DBW 6, 33). Den chalkedonesiske lære om Kristi to naturer, der ikke sammenblan-

des eller adskilles, og hvor forskellene ikke udslettes, men bevares i Kristi person, udgør ifølge Kar-

sten Lehmkühler, Bernd Wannenwetsch og Ulrik Nissen en grundpille i Bonhoeffers kristologi 

(Lehmkühler 2007, 64; Wannenwetsch 2010, 79-81; Nissen 2014, 61-67, 149-158). Derfor analyse-

res Bonhoeffers kristologi i “Christus, die Wirklichkeit” med inddragelse af “Christologie” og fokus 

på de etiske implikationer. 

I “Christus, die Wirklichkeit” kommer den chalkedonesiske kristologi til udtryk i skildringen 

af Kristus-virkeligheden; fordi Kristus har forsonet Gud og verden i sig selv, kan virkeligheden be-

skrives som en differentieret enhed mellem det guddommelige og verdslige i Kristus (DBW 6, 39; 

Jf. Nissen 2014, 70-71). I “Christologie” udtrykkes den chalkedonesiske kristologi flere steder, så-

som i beskrivelsen af Kristus som sakramente (DBW 12a, 302-306), den historiske gengivelse af 

Chalkedon-konciliet og Luthers lære om Kristi to naturer (DBW 327-336), samt i beskrivelsen af en 

kritisk kristologis implikationer (DBW 12a, 338-340; Jf. Nissen 2014, 63).  

                                                
12 Bonhoeffer beskriver skabelsesordningerne som mandater for at fremhæve, at disse mere skal anses for guddomme-

ligt pålagte opgaver, der skal strukturere livet og ansvarligholde menneskeheden (“Auftrag”), og mindre som værensbe-

stemmende privilegier (DBW 6, 55-56). I “Christus, die Wirklichkeit” opregner han fire mandater, nemlig arbejde, 

familie, øvrighed og kirke, der udgør guddommelige ansvar, mens han i “Das Konkrete Gebot und die göttlichen Man-

date” udelader arbejde, men inddrager kultur som et mandat (DBW 6, 54-60; Jf. DBW 6, 392-397). For mere viden om 

Bonhoeffers forståelse af mandaterne henvises der til Wolf Krötkes komparation af Bonhoeffers og Luthers teologi, 

Nissens artikel “Responding to Human Reality”, samt uddrag af Burtness’ og Ernst Feils værker om Bonhoeffers teologi 

og etik (Krötke 2008, 76-79; Nissen 2010b, 208-213; Burtness 1985; Feil 2007, 43, 120, 142, 150, 218). 
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Det kristologiske hovedspørgsmål; “Hvem er Kristus for os i dag?” besvarer Bonhoeffer med ind-

dragelsen af Kristi guddommelighed og menneskelighed, hans transcendens og immanens (DBW 

12a, 283ff). Kristus som Gud og menneske udgør således grundlaget for Bonhoeffers kristelige etik 

og den chalkedonesiske kristologi får etiske implikationer, idet den kristelige hverken kan afsondre 

sig fra eller assimilere sig med verden uden at fornægte Kristus: 

“Wer sich zu der Wirklichkeit Jesu Christi als der Offenbarung Gottes bekennt, der bekennt sich 

im selben Atemzug zu der Wirklichkeit Gottes und zu der Wirklichkeit der Welt; denn er findet 

in Christus Gott und Welt versöhnt. (…). Seine Weltlichkeit trennt ihn nicht von Christus, und 

seine Christlichkeit trennt ihn nicht von der Welt. Ganz Christus angehörend steht er zugleich 

ganz in der Welt.” (DBW 6, 48). 

Bonhoeffer mener altså, at kristentroen ikke må skille den kristelige fra verden, men samtidig, at 

den kristeliges syn på verden og liv skal forandres på grund af Kristus; dette er hvad delagtiggørelse 

i realiseringen af Kristus-virkeligheden i verden betyder. Den chalkedonesiske kristologi indebærer 

således, at den kristelige udlever den kristelige etik i verden uden at blive assimileret, det vil sige 

uden at opgive sin særegenhed (DBW 6, 34ff; 53; 61). 

For det andet betyder den chalkedonesiske kristologi, at Kristus er forsoningens og genopret-

telsens sted mellem Gud og verden (DBW 6, 39). Bonhoeffers virkelighedsforståelse, hvor Kristus 

er formidler af virkeligheden og centrum i tilværelsen, bevirker medmenneskelig ansvarlighed, som 

en forpligtigelse over for medmennesket. Denne ansvarlighed har baggrund i det skabelsesteologi-

ske, altså at mennesket er en relationel og social skabning, der i kraft af denne socialitet er forbun-

det med resten af skaberværket, hvilket både Ernst Feil og Clifford Green påpeger (Green 2010, 

73ff; Feil 2007, 74ff). 

For det tredje får den chalkedonesiske kristologi også efterfølgelsesetiske implikationer for 

den kristelige. I “Christus, die Wirklichkeit” beskrives den efterfølgelsesetiske forpligtigelse som at 

den kristelige skal efterleve Kristi forbillede ved at være anderledes og dog tilstede i verden, med 

fokus på at vidne om Kristus i ord og handling (DBW 6, 34; 49). Green og Lehmkühler påpeger at 

der i den forbindelse ikke er tale om en individ-etik, men en menigheds-etik (Lehmkühler 2007, 66-

67; Green 2010, 73-78). I “Christus, die Wirklichkeit” beskrives menighedens opgave som at delta-

ge i realiseringen af Kristus-virkeligheden ved at invitere medmennesket ind i Guds virkelighed 

(DBW 6, 40; 53; 54; 59-60). Den kristelige menighed skal deltage i realiseringen af Kristus-

virkeligheden, ved at deltage i medmenneskets forsoning med Gud (DBW 6, 52-53). 
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Nissen har opsummeret de kristologiske særtræk i Bonhoeffers kristelige etik som ’stedfortrædende 

repræsentation’, ’villighed til at bære skyld’ og ’villighed til at lide for andres skyld’. Disse udgør 

efterfølgelsesetiske implikationer ved kristentroen, idet der er tale om efterlevelse af Kristi forbille-

de (Nissen 2014, 88-90). 

I “Christologie” kommer et lignende fokus på menighedens etiske forpligtigelse til udtryk, 

ved, at Bonhoeffer kalder menigheden for “Kristi gestalt mellem himmelfart og genkomst” og be-

skriver menigheden som det sted i verden, hvor Kristus åbenbares (DBW 12a, 305; 305-307) I sin 

redegørelse for “Christologie” betoner Wannenwetsch også det missionariske aspekt af menighe-

dens etiske forpligtigelse ved at kalde den “Kristi kærlighedsbrev til verden” (Wannenwetsch 2010, 

86). Kristi menneskeliggørelse bevirker således, at kirken ikke skal eksistere for sin egen skyld, 

men for medmenneskets skyld; menigheden tjener og tilbeder Gud ved at sørge for medmennesket, 

ikke alene ved forkyndelse, men også ved konkret socialetisk handling. På baggrund af denne ana-

lyse af kristologien i “Christus, die Wirklichkeit” med inddragelse af “Christologie”, synes grundla-

get for Bonhoeffers kristelige etik således at bestå i en chalkedonesisk kristologi. 

Sammenfatning 

I “Grundfragen” afviser Bonhoeffer en legalistisk læsning af den nytestamentlige etik, og at den 

kristelige etik består i tidløse etiske principper. Kristus beskrives derimod som grundlaget for den 

kristelige etik i “Grundfragen”, idet han er årsagen til menneskets frihed og genoprettelsen af guds-

forholdet. Den kristelige etik betyder at den kristelige bevæges ’hinsides godt og ondt’ i etisk hen-

seende, i betydningen at dennes handlinger ikke er motiveret af selvretfærdiggørelse, men af at ef-

terleve Guds vilje. De etiske implikationer ved kristentroen beskriver Bonhoeffer som efterlevelse 

af Guds vilje i den konkrete situation, der på den ene side kendes ud fra de bibelske skrifter og er i 

overensstemmelse med Guds kærlighed i Kristus. På den anden side kan efterlevelsen af Guds vilje 

først erkendes i den konkrete situation. Friheden i Kristus synes dermed at udgøre motivationen for 

efterlevelse af den kristelige etik, og forpligtigelsen til Guds vilje synes at udgøre det retningsgi-

vende udgangspunkt for den kristeliges handlinger i den konkrete situation. 

I “Christus, die Wirklichkeit” beskriver Bonhoeffer Guds vilje som realiseringen af Kristus-

virkeligheden i verden, hvilket indbefatter den allerede fuldbragte forsoning af Gud og verden ved 

Kristus. Realiseringen af Kristus-virkeligheden indbefatter også en uopfyldt dimension, som me-

nighederne og den enkelte kristelige delagtiggøres og inddrages i.  
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Den kristelige etik indeholder således et missionarisk aspekt, nemlig at tage del i Guds forsoning 

med verden, og føre medmennesket til erkendelse af Kristus som tilværelsens centrum og formidler 

af virkeligheden. Den chalkedonesiske kristologi udgør grundlaget for den kristelige etik hos Bon-

hoeffer, idet den kristelige i efterlevelse af Kristi forbillede hverken kan afsondre eller assimilere 

sig med verden, men skal ’være som Kristus for sit medmenneske’, hvilket indbefatter at tage an-

svar, at vidne i ord og handling samt at være villig til at bære andres skyld og lide, og derved have 

et transcendent formål med tilværelsen. Undersøgelsen af Bonhoeffers kristelige etik afsluttes i det 

følgende med en analyse af Bonhoeffers fortolkning af bjergprædikenen i “Nachfolge” med fokus 

på de socialetiske, efterfølgelsesetiske, og helliggørelsesetiske aspekter. 

3.3. Bjergprædikenen i “Nachfolge” 

“Nachfolge” er et af Bonhoeffers mest berømte skrifter og indeholder en omfattende fortolkning af 

bjergprædikenen. Skriftet blev udgivet i 1937 under Bekendelseskirkens kirkekamp mod de Tyske 

Kristnes “gleichschaltung” med NSDAP-regimets politik (Dantonel 2007, 192ff). Udarbejdelsen 

begyndte formentlig i London omkring 1934, men tog fart, mens Bonhoeffer underviste på de ille-

gale teologiske uddannelser i Zingst og Finkenwalde (Nissen 2009, 158ff). I et fængselsbrev til 

Bethge i 1944 siger Bonhoeffer, at han nu indser farerne ved “Nachfolge”, selvom han fortsat ved-

står sig det (DBW 8, 542). Dermed synes han at kritisere sine idealistiske tendenser og overbeto-

ningen af forskelligheden fra verden, uden dog at opgive sandhederne i det, han har skrevet. 

“Nachfolge” består af to hoveddele, hvor den første indledes med, at Bonhoeffer beskriver sin 

nådesforståelse, og kritiserer den lutherske ortodoksi og liberalteologien for at være skyld i en ud-

vandet nådesforståelse, der har ført til kirkens socialetiske svigt (DBW 4, 21-95). Dernæst følger 

højdepunktet på første hoveddel, nemlig fortolkningen af bjergprædikenen (DBW 4, 97-211). De 

indledende kapitler udgør en teologisk ramme for fortolkningen, mens den anden hoveddel består i 

en kontekstualisering, hvor Bonhoeffer beskriver, hvorledes kirken skal udleve Kristi efterfølgel-

seskald i hans tid (DBW 4, 215-218). Denne analyse fokuserer på fortolkningen af bjergprædike-

nen, men indledes med en kort redegørelse for udvalgte aspekter fra de indledende kapitler. Efter-

følgende analyseres fortolkningen af bjergprædikenen med fokus på de socialetiske, efterfølgelsese-

tiske og helliggørelsesetiske aspekter, hvorefter der sammenlignes med Luthers fortolkning. 
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3.3.1. De indledende kapitler af “Nachfolge” 

Begreberne den dyre og den billige nåde er centrale betegnelser, hvormed Bonhoeffer beskriver 

forskellen på den liberalteologiske og sin egen nådesforståelse (DBW 4, 33-40). Han mener, at Lu-

ther genopdagede den dyre nåde under reformationen, men at den gik tabt under den lutherske orto-

doksi, hvor nåden blev formaliseret og gjort til et princip (DBW 4, 31-43). Dette udgør baggrunden 

for den billige nåde, der udelader de etiske implikationer ved kristentroen, hvorfor Bonhoeffer reg-

ner den for kirkens dødsfjende (DBW 4, 29-31). Den dyre nåde rummer derimod både retfærdiggø-

relse ved tro og et kald til efterfølgelse; nåden indbefatter både forsoning ved Kristus alene, men 

også etisk forpligtigelse, hvilket han kalder efterfølgelse (DBW 4, 31-33). 

Lydighed mod Kristi vilje udgør et andet centralt aspekt i “Nachfolge”, og Bonhoeffer beskri-

ver forholdet mellem tro og lydighed med en dikotomisk parallelstilling, der har konnotationer til 

Luther i VFC, idet han siger: “Kun den troende er lydig og kun den lydige tror” (DBW 4, 52). Dis-

se udgør uadskillelige trossandheder der, såfremt de adskilles eller underordnes hinanden, afføder 

legalisme eller antinomisme (DBW 4, 52-57). Bonhoeffer beskriver således troen og lydigheden 

mod Kristus, som uløselige og dog forskellige dimensioner af kristenlivet; den kristelige etik indbe-

fatter både frihed og forpligtigelse (DBW 4, 52; Jf. Kap. 2.1). Vægtlægningen af friheden og for-

pligtigelsen er dog forskellig fra Luthers, idet Bonhoeffer betoner den etiske forpligtigelse i opgøret 

med billig nåde, mens Luther betoner den kristeliges frihed i opgøret med lovretfærdighed. 

Fra begyndelsen af “Nachfolge” betoner Bonhoeffer desuden lidelse som et centralt efterføl-

gelsesetisk vilkår (DBW 4, 77-85). Den kristeliges kors består for det første i at opgive egenviljen 

og overgive sig til Guds vilje (DBW 4, 80-81). For det andet består korset i at tilgive, og afstå fra 

gengældelse, for derved at bære medmenneskets skyld (DBW 4, 81-82). Lidelse for Kristi skyld 

regner Bonhoeffer således for et kirkekendetegn, ligesom Luther i “Von den Konziliis und Kirchen” 

(WA 50, 641-643). 

Bonhoeffer afslutter de indledende kapitler med at betone, at efterfølgelse og forholdet til Kri-

stus begynder med at bryde med den gamle tilværelse (DBW 4, 87-89). Bruddet kan være en skjult 

forandring af den indre overbevisning, eller et synligt brud, såsom et brud med folk, der ikke vil 

acceptere ens valg. Det centrale er ikke, hvorvidt bruddet er synligt eller skjult ifølge Bonhoeffer, 

men at den kristelige indstiller sig på at prioritere forholdet til Kristus over alt andet (DBW 4, 97-

93). Betoningen af bruddet har baggrund i Bonhoeffers virkelighedsforståelse, idet Kristus er cen-

trum i tilværelsen og formidler af virkeligheden (DBW 4, 88-89; Jf. DBW 6, 39; 53). 
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3.3.2. Bjergprædikenen - overordnet 

Bonhoeffer fortolker bjergprædikenen kristen-etisk i “Nachfolge”, idet han siger, at bjergprædike-

nen primært sigtede til disciplene, og bruger Matt. 5-7 til at kvalificere tre dimensioner ved den kri-

stelige etik, sådan som Stanley Hauerwas også fremhæver (Hauerwas 2007, 211-212; DBW 4, 99-

100). Bonhoeffer fortolker Matt. 5 til at omhandle de synlige etiske implikationer, hvor der er sær-

ligt fokus på det efterfølgelsesetiske aspekt, selvom det helliggørelsesetiske og socialetiske også 

spiller ind (DBW 4, 99-149). Han fortolker Matt. 6 til at omhandle de ikke-offentlige implikationer, 

hvor det helliggørelsesetiske aspekt er særligt fremtrædende (DBW 4, 150-175). Slutteligt fortolker 

han Matt. 7 som en beskrivelse af den kristeliges forhold til medmennesket og verden, hvor han 

betoner det socialetiske aspekt ved den kristelige etik (DBW 4, 176-192). 

3.3.3. Den synlige dimension 

Saligprisningerne 

I fortolkningen af saligprisningerne betoner Bonhoeffer det efterfølgelsesetiske implikationer, hvor 

den kristeliges afkald, fremmedgørelse og anderledeshed udtrykker en skelsættende forskellighed 

fra verden, og hvor saligprisningernes løfter udgør et eskatologisk håb (DBW 4, 102-110). 

Saligprisning af de fattige i ånden fortolker Bonhoeffer som forpligtigelse til at opgive vel-

stand i efterfølgelse af Kristi forbillede (DBW 4, 101-102). Afkaldet består i opgivelse af personlig 

sikkerhed, ejendom og fordelene ved socialt tilhørsforhold, samt velanseelse (DBW 4, 101-102). 

Det eskatologiske håb om Himmeriget udgør en åndelig arv, som den kristelige delagtiggøres i på 

grund af de dennesidige afkald (DBW 4, 102). Bonhoeffer fortolker således den første saligprisning 

som en forpligtigelse til at give afkald på alt, der giver sikkerhed og anseelse i dennesidig forstand. 

Saligprisningen af de sørgende fortolker Bonhoeffer som forpligtigelse til at give afkald på 

fred og i stedet opleve fremmedgørelse i den dennesidige tilværelse (DBW 4,102-104). Bonhoeffer 

kalder fremskridtspositivismen for et selvbedrag, som den kristelige må sørge over og opgive i ef-

terfølgelsen af Kristus. Afvisningen af fremskridtspositivismen medfører, at den kristelige bliver 

anset for fredsforstyrrende og fremmed i samfundet (DBW 4, 103). Han fremhæver dog, at sorgen 

ikke må føre til afsondring, men skal føre til en anderledes tilstedeværelse i verden (DBW 4, 103). 

Det eskatologiske håb består i et styrket forhold til Kristus, der gennemlevede den ultimative sorg 

og fremmedgørelse. Motivationen til at udholde fremmedgørelsen kommer således fra forholdet til 

Kristus (DBW 4, 103). 
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Saligprisningen af de sagtmodige fortolker Bonhoeffer som forpligtigelse til at give afkald på de 

borgerlige rettigheder, ligesom Kristus, og efterleves ved ikke at søge genoprejsning for uretfærdig-

hed (DBW 4, 104-105). Han inddrager ikke en anerkendelse af virkelighedens kompleksitet, hvor-

for pacifismen fremstår mere idealistisk end i “Grundfragen” (Jf. Kap. 3.1). Bonhoeffer forstår løf-

tet som et eskatologisk håb, som den magtesløse delagtiggøres i, men ikke blot futurisk, idet han 

opregner Kristi inkarnation, Golgata og kirken som tre frembrud af Guds rige (DBW 4, 104-105). 

Saligprisningen af dem, som længes efter retfærdighed, fortolker Bonhoeffer som forpligtigel-

se til at give afkald på sin retfærdighed, det vil sige sin ære, for i stedet at søge Guds retfærdighed 

(DBW 4, 105-106). Guds retfærdighed forstår Bonhoeffer som forsoning og genoprettelse af guds-

forholdet, og saligprisningen omhandler, at den kristelige skal længes efter syndens udslettelse og 

verdens nyskabelse. Bonhoeffers beskrivelse af verden i “Nachfolge” har således fokus på verdens 

forfald og ondskab, hvilket er anderledes end i “Ethik”, hvor der findes en mere positiv bestemmel-

se af det verdslige som en del af Kristus-virkeligheden, hvilket Nissen har påpeget (Jf. Kap 3.2: 

Nissen 2014, 71-75). Ernst Feil mener, at Bonhoeffers syn på verden udvikler sig, ikke sådan for-

stået, at han opgiver tanken om, at verden er i forfald, men nærmere, at han indser, at dette er blevet 

overbetonet i “Nachfolge” (Feil 2007, 128-129). At der i “Ethik” nærmere er tale om nuancering 

frem for et selvkritisk opgør, udgør den mest plausible forklaring på forskellene, særligt fordi Bon-

hoeffer som førnævnt ikke afviser “Nachfolge” i fængselsbrevene (Jf. DBW 8, 542). 

Saligprisningen af de barmhjertige fortolker Bonhoeffer som forpligtigelse til at give afkald 

på ære og anseelse for i stedet at tjene samfundets marginaliserede (DBW 4, 106). Motivationen for 

dette afkald er, at den kristelige, som en del af bruddet med sin gamle tilværelse, ønsker Kristi 

barmhjertighed mere end velanseelse, hvilket fører denne til at forbinde sig med og være barmhjer-

tig over for de marginaliserede, uanset de personlige konsekvenser (DBW 4, 105-106). Dette socia-

letiske element optræder flere steder hos Bonhoeffer, eksempelvis i “Die Kirche vor der Judenfra-

ge”, hvor han blandt andet betoner, at kirken skal forsvare jødernes rettigheder, hvorfor Bedford-

Strohm også kalder Bonhoeffer en eksemplarisk teolog, der inddrog det socialetiske ansvar i sin 

teologi (DBW 12b, 355-356; Bedford-Strohm 2008, 155-157). 

Saligprisningen af de rene af hjertet fortolker Bonhoeffer som forpligtigelse til at være under-

lagt Kristus alene (DBW 4, 106-107). Hjertets renhed består i renhed fra både ondskab og godhed, 

hvormed han siger, at den kristelige både skal bekæmpe sin syndige natur, men også afstå fra selv-

retfærdiggørelse, hvormed der er tale om et helliggørelsesetisk aspekt (DBW 4, 107). 
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Saligprisningen af de fredsstiftende fortolker Bonhoeffer som forpligtigelse til at afstå fra magtan-

vendelse, hvormed pacifismen inddrages som den kristeliges grundholdning i konflikter (DBW 4, 

107-108). Motivationen for denne holdning er efterlevelse af Kristi forbillede, og forpligtigelsen 

udgør således et efterfølgelsesetisk aspekt. Bonhoeffer betoner det efterfølgelsesetiske yderligere 

ved at sige, at kristelige må være indstillede på at dø for sit medmenneske, ligesom Kristus (DBW 

4, 108). I “Nachfolge” udgør pacifismen også et missionarisk redskab, idet den kristelige skal for-

midle Kristi fred i ord og handling ved ikke-voldelig modstand (Jf. Nissen 2009, 155ff). Bonhoeffer 

påpeger desuden, at Kristi rige ikke kan fremmes ved magtanvendelse, men kun ved at søge fred, og 

forsoning, hvorved det onde i øvrigt vil blive besejret, hvilket synes at være endnu et eksempel på 

en idealistisk pacifisme “Nachfolge” (DBW 4, 108). Bonhoeffer synes dermed at medregne pacifis-

men i en socialetiske strategi der har til formål at overvinde ondskaben. Det er bemærkelsesværdigt, 

at Bonhoeffers få år efter at have beskrevet dette i “Nachfolge” involveres i et attentatforsøg mod 

Hitler, men i stedet for at regne det for et nybrud, så kan deltagelsen i den aktive modstand regnes 

for en genopdagelse af virkelighedens kompleksitet, som blev udtrykt i “Grundfragen” (Jf. Kap. 

3.1). Dette bekræfter Charles Marsh i sin biografi, idet han regner Bonhoeffers deltagelse i attenta-

tet som et nødvendigt pragmatisk, ansvarligt valg af det mindste onde (Marsh 2014, 345-347). 

Saligprisning af dem, der forfølges på grund af retfærdighed fortolker Bonhoeffer som, at den 

kristelige må forvente lidelse, forfølgelse, undertrykkelse og modstand, fordi verden tager anstød 

over troen på Kristus og de synlige etiske implikationer (DBW 4, 108-109). Dette korsteologiske 

fokus vil blive uddybet i analysen af Bonhoeffers fortolkning af Matt. 5,38-48. 

Den synlige menighed 

I Bonhoeffers fortolkning af Matt,5,13-16 fremhæves det efterfølgelsesetiske og socialetiske aspekt, 

idet han fortolker Jesu ord som udtryk for menighedens forpligtigelse til synlig tilstedeværelse i 

anderledeshed i samfundet (DBW 4, 110ff). 

Bonhoeffer fortolker menigheden som jordens salt, hvilket for det første medfører en sociale-

tiske forpligtigelse til at bevare og opretholde verden (DBW 4, 110-112). Menigheden har et inkar-

natorisk formål, idet den er sendt til verden, ligesom Kristus, og ligesom saltet må have indvirkning 

på sine omgivelser (DBW 4, 110). Bonhoeffer advarer desuden imod, hvis menigheden opgiver 

efterfølgelsen, hvormed han kritiserer kirkesamfund, som enten assimilerede eller afsondrede sig fra 

deltagelse i samfundet (DBW 4, 111-112). For det andet er der et efterfølgelsesetisk aspekt i at være 

jordens salt, idet den kristelige må leve i verden i efterlevelse af Kristi forbillede (DBW 4, 111f). 
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Bonhoeffer fortolker menigheden som verdens lys og en by på en klippe, hvilket også er en henvis-

ning til den socialetiske forpligtigelse om at være synligt anderledes i samfundet, her med betoning 

af det missionariske ved at være et vidnesbyrd om Kristus (DBW 4, 112-115). Menighedens ander-

ledeshed udgør en vigtig del af forkyndelsen for verden; ved at være fattige, fremmedgjorte, sagt-

modige, fredsstiftende, forfulgte og forkastede bærer menigheden sit kors i verden, præsenterer en 

virkelighedsforståelse, hvor Kristus er centrum, og deltager derved i realiseringen af Kristus-

virkeligheden (DBW 4, 114-115). Bonhoeffer betoner således det korsteologiske fokus på lidelse 

som en del af menighedens synlighed; villighed til latterliggørelse og smerte er vigtigt, fordi det 

ikke fører menigheden til religiøs selvophøjelse, men til at forkynde i svaghed (DBW 4, 114-115). 

Péter Szentpétery mener, at Bonhoeffers betoning af lidelsen hænger sammen med hans opgør 

med den falske protestantiske etik og den billige nådesforståelse (Szentpétery 2007, 158-159). I 

betoningen af det korsteologiske synes Bonhoeffer og Luther at være enige, idet korset udgør et 

synligt kirkekendetegn hos dem begge, hvorfor Luther kan regnes for en inspirationskilde til Bon-

hoeffer. Dette anerkender Larry Rasmussen ikke, idet han mener, at Luthers korsteologi er en passiv 

håbefuld lidelse, der angår det personlige gudsforhold, hvor han regner Bonhoeffer for et korrektiv 

(Rasmussen 1983, 138ff). Rasmussen har ret i, at Luther anfører lidelse og forfølgelse som noget, 

der knytter mennesket til Kristus i lidelsesfællesskabet, men synes at overse, at Luther eksempelvist 

i “Von den Konziliis und Kirchen” beskriver korset som et ydre kendetegn, hvorfor jeg mener, at 

Luthers korsteologi indeholder begge aspekter (WA 50, 641-643). 

Kristi retfærdighed 

På baggrund af Matt. 5,17-20 bestemmer Bonhoeffer den gammeltestamentlige lov som irrelevant i 

forhold til genoprettelse af gudsforholdet, og Kristus som den kristeliges retfærdighed (DBW 4, 

115-121). Bonhoeffer mener, at loven ikke længere står mellem Gud og den kristelige, eftersom 

Kristus ved sin død og opstandelse har opfyldt den (DBW 4, 116; 119). Men selvom loven ikke 

længere er betingende for gudsforholdet, så har den en relevant funktion, idet loven er udtryk for 

Guds vilje (DBW 44, 117-119). Bonhoeffer beskriver derfor den kristelige som befriet fra loven ved 

forholdet til Kristus, men forpligtiget på Kristi vilje, idet Kristus udgør dennes retfærdighed: 

“Das Gesetz will getan sein, so gewiß er selbst es getan hat. Wer an ihm bleibt in der Nachfolge, 

an ihm, der das Gesetz erfüllte, der tut und lehrt das Gesetz in der Nachfolge.” (DBW 4, 119). 
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Kristus udgør således den kristeliges retfærdighed, og forholdet til ham består i at tro på ham og 

efterleve hans forbillede og fordringer (DBW 4, 121). Bonhoeffer kalder Kristi retfærdighed for 

’den bedre retfærdighed’ som en modsætning til lovretfærdighed, hvilket er vigtigt for forståelsen af 

de etiske implikationers plads i Bonhoeffers kristelige etik; til trods for hans stærke betoning af ef-

terfølgelsen, er fordringerne ikke betingende for gudsforholdet, men skal ses som udtryk for at Kri-

sti retfærdighed har betydning for den kristeliges liv og handlinger (DBW 4, 121). Bonhoeffers for-

tolkning af har således paralleller til Luther i WCM og VFC (Jf. Kap 2). 

Vrede og bagtalelse 

Bonhoeffers fortolkning af Matt. 5,21-26 rummer både et efterfølgelsesetisk og socialetisk aspekt 

(DBW 4, 121-126). For det første findes der et socialetisk aspekt, idet forpligtigelsen består i at 

beskytte ethvert medmenneske og afholde sig fra at gøre skade på dennes liv, som udgør en gudgi-

ven grænse. Denne grænse overskrides allerede ved vrede og bagtalelse, idet disse kan gøre lige så 

uoprettelig skade som vold, jf. Luther i GK og VW (DBW 4, 123; Jf. Kap. 2.3.3). 

For det andet betoner Bonhoeffer, at gudstjeneste og brodertjeneste er forbundet på grund af 

forholdet til Kristus, hvorfor vrede ikke kun ødelægger mellemmenneskelige forhold, men også 

påvirker gudsforholdet, hvilket er forskelligt fra Luther, der i GK og VW regner den første lovtavle 

som befordrende for den anden, men ikke omvendt (DBW 4, 124). Ifølge Bonhoeffer udgør forso-

ningen med medmennesket den kristeliges gudstjeneste, hvormed det efterfølgelsesetiske aspekt 

kommer til udtryk; tilgivelse forstår han nemlig som ’den svære vej’, hvor den kristelige påtager sig 

medmenneskets skyld ved at give afkald på sin ret til vrede og genoprejsning (DBW 4, 125). 

Seksualitet og ægteskab 

I Bonhoeffers fortolkning af Matt. 5,27-32 fremhæves det helliggørelsesetiske og socialetiske 

aspekt ved den kristelige etik, idet han fortolker Jesu ord som en fordring om kyskhed, forstået som 

overgivelse af hele sit væsen, krop, sind og ånd til Kristus. Forpligtigelsen indbefatter for det første 

kontrol af det seksuelle begær, det vil sige en helliggørelsesetisk forandring af synet på medmenne-

sket, der motiveres af Kristi lidelse og død for menneskets skyld (DBW 4, 128-129). For det andet 

indbefatter kyskhed en socialetisk forpligtigelse til ikke at skade, men beskytte medmenneskets 

værdighed (DBW 4, 126-129). 
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Bonhoeffer kritiserer desuden relativiseringen af fordringen, som sker, når der diskuteres, hvorvidt 

den skal opfattes bogstavelig. Derved underkendes Kristi myndighed og intentionen med fordringen 

– at forandre det kristelige menneske og bevare medmennesket overses (DBW 4, 127-128). 

Sandhedskravet 

Bonhoeffer fortolker Matt. 5,33-37 som en forpligtigelse om at leve i absolut sandhed og rummer 

både det efterfølgelsesetiske, helliggørelsesetiske og socialetiske aspekt ved den kristelige etik 

(DBW 43, 133). Det efterfølgelsesetiske aspekt udtrykkes, idet den kristelige fordres til generelt at 

holde sig fra edsaflæggelse, fordi denne kun er underlagt Kristi vilje og ikke skal lade sig tvinge af 

andre (DBW 4, 132). Denne fortolkning har baggrund i, at tyske kirker i 1934 indførte en edsaflæg-

gelse til Føreren ved indsættelsen i et kirkeligt embede (DBW 132, fodnote 112). 

At leve i absolut sandhed betyder, at den kristelige erkender sine synder over for Kristus, hvor 

Bonhoeffer fokuserer på omvendelse og forandring, og udtrykker således et helliggørelsesetisk 

aspekt (DBW 4, 133). For det andet betyder det absolutte sandhedskrav, at den kristelige ikke må 

lyve og bedrage medmennesket, hvilket er et socialetisk aspekt ved den kristelige etik (DBW 4, 

133-134). Det efterfølgelsesetiske består i, at den kristelige skal efterleve sandhedskravet med Kri-

stus som forbillede (DBW 4, 133). I “Grundfragen” anerkender Bonhoeffer virkelighedens kom-

pleksitet og skildrer situationer, hvor tilbageholdelse af sandhed eller løgn kan være det mindste 

onde, men i “Nachfolge” fortolkes buddet idealistisk og mindre nuanceret (Jf. Kap. 3.1). 

Gengældelse og fjendekærlighed 

Bonhoeffers fortolkning af Matt 5,38-42 rummer både det efterfølgelsesetiske og socialetiske aspekt 

ved den kristelige etik. Derudover kritiserer han den lutherske opdeling af mennesket i embedsper-

son og privatperson for ikke at have grund i virkeligheden, ikke have bibelsk belæg og i øvrigt føre 

til relativering af Kristi fordringer (DBW 4, 134-135; 137). Bonhoeffer fremhæver også, at bjerg-

prædikenen udgør kristen-etiske forpligtigelser, idet han siger, at forbuddet mod gengældelse kun 

giver mening, såfremt man tror på, at Kristus har overvundet ondskaben. Han afviser også, at for-

dringen kan bruges som samfundslov, altså usus politicus, idet ondskaben dermed vil være uhindret: 

“Es wäre in der Tat unverantwortliches Phantasieren von Gesetzen, denen die Welt niemals ge-

horcht. Wehrlosigkeit als Prinzip des weltlichen Lebens ist gottlose Zerstörung der von Gott 

gnädig erhaltenen Ordnung der Welt.” (DBW 4, 138-139). 
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Bonhoeffer fortolker fordringen mod gengældelse som et efterfølgelsesetisk aspekt ved den kristeli-

ge etik, idet den kristelige skal opgive sin ret og følge Kristus, der gengældte ondt med godt; derved 

stadfæstes den kristeliges forhold til Kristus og anderledeshed fra verden (DBW 4, 134-135; 139). 

Derudover fortolker Bonhoeffer pacifismen som en socialetisk strategi, idet pacifisme, som 

grundholdningen i konflikter, sigter til overvindelse af ondskaben (DBW 4, 136-137). Den kristeli-

ges pacifisme skal dog ikke misforstås som en stiltiende accept af uretfærdigheden, men blot, at den 

kristelige ikke skal gøre modstand, når dette overgår denne selv; den kristelige skal tværtimod af-

sløre ondskab og uretfærdighed og derved blive en synlig modstander (DBW 4,13). 

Det er værd at bemærke, at Bonhoeffer omtaler pacifisme som den kristeliges grundholdning i 

forhold til ondskab, der begås mod den kristelige selv. Der synes dog ikke at være en fordring om at 

forholde sig passivt over for ondskab mod medmennesket, hvilket ville være disharmonisk med de 

socialetiske fordringer om at beskytte de svage og kritikken af kirkens socialetiske svigt i “Nachfol-

ge”. Frédérique Dantonel bekræfter dette, idet han siger, at pacifismen i “Nachfolge” ikke er ube-

tinget; den kristelige skal afstå fra vold og oprør, men ikke for enhver pris (Dantonel 2007, 194ff).  

Hauerwas sammenligner Bonhoeffer med John Howard Yoder og regner i modsætning til Dantonel 

disse for ubetingede fordringer om ikke-vold (Hauerwas 2007, 217-218). Ydermere betoner han 

Bonhoeffers afvisning af Luthers opdeling af mennesket, men undser at nævne lighederne, idet Lu-

ther ligeledes regner pacifisme for den kristelige privatpersons grundholdning. 

I Bonhoeffers fortolkning af fjendekærlighedsbuddet kommer pacifismen til udtryk på lignen-

de måde som i buddet mod gengældelse. Ud fra Matt. 5,43-48 beskriver Bonhoeffer, at alle kristeli-

ge forpligtigelser kan sammenfattes i ’kærlighed’, men forklarer, at fjendekærligheden inddrages 

for at tydeliggøre, hvilken slags kærlighed, der fordres af den kristelige (DBW 4, 140). Bonhoeffer 

regner her fjendekærlighed for den tydeligste skelsættende anderledeshed i forhold til verden (DBW 

4, 141). Denne kærlighed må have et kristologisk grundlag; troen på Kristi forsoning af Gud og 

verden er forudsætningen for at kunne elske sin fjende (DBW 4, 144-145). Det korsteologiske og 

efterfølgelsesetiske aspekt kommer særligt til udtryk i denne fordring, idet den kristelige ved at el-

ske sine fjender efterligner Kristus og bliver en del af realiseringen af Kristus-virkeligheden, idet 

kærligheden bliver uovervindelig, når den udleves på trods af modstandernes ondskab (DBW 4, 

142-144). Den kristeliges kærlighed består altså i at elske sine fjender ligesom alle andre og derved 

være som Kristus overfor medmennesket, der udelukkende så på menneskets behov (DBW 4, 144). 
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I fortolkningen af Matt. 5 har Bonhoeffer således beskrevet de synlige aspekter ved den kristelige 

etik, idet der er en særlig vægtlægning på afkald, fremmedgørelse, anderledeshed og lidelse som 

grundvilkår ved tilværelsen (DBW 4, 147-149). Vægtlægningen af de synlige aspekter betyder der-

med også, at den kristelige hverken kan assimilere sig ved at nedtone forskelligheden, eller afsondre 

sig verden, men må være anderledes tilstede (DBW 4, 148-149). 

3.3.4. Den skjulte dimension 

Bonhoeffer fortolker Matt. 6 som en beskrivelse af de skjulte dimensioner ved den kristelige etik og 

der synes at være særligt fokus på de helliggørelsesetiske implikationer ved kristentroen (DBW 4, 

150-175). Dermed gør Bonhoeffer det klart, at den kristelige etik ikke kun omhandler efterfølgelse i 

form af socialetisk ansvarstagen og afkald efter Kristi forbillede, men at forholdet til Kristus også 

medfører en forandring af den kristelige (DBW 4, 150-151). 

Den skjulte retfærdighed 

Bonhoeffer fortolker Matt. 6,1-4 som en opfordring til kritisk selvrefleksion over motivationen for 

efterlevelsen af de synlige aspekter af den kristelige etik (DBW 4, 153). Bonhoeffer beskriver såle-

des, at den kristeliges retfærdighed skal være skjult, i betydningen at denne hverken skal være mo-

tiveret af de ydre handlinger i sig selv eller anerkendelsen fra medmennesker, men alene af forhol-

det til Kristus (DBW 4, 154). Det kristelige menneskes handlinger skal ifølge Bonhoeffer ske ud af 

’selvforglemmende kærlighed’ til medmennesket, altså uden agtpågivenhed på sig selv, men med 

fokus på Kristus og medmennesket, hvilket han regner for afgørende i den helliggørende formation 

af den kristelige (DBW 4, 156-157). I fortolkningen af Matt. 6,1-4 betoner Bonhoeffer således, at 

den synlige efterfølgelse skal have et kristologisk grundlag, hvilket stemmer overens med de fore-

gående analyser af “Grundfragen” og “Christus, die Wirklichkeit”, et socialetisk fokus på medmen-

nesket, samt et helliggørelsesetisk fokus på den rette motivation, hvilket har konnotationer til Lu-

thers fokus på friheden i Kristus i VFC (Jf. Kap. 2.1). 

Den skjulte bøn og faste 

Bonhoeffer fortolker Matt. 6,5-15 som et påbud i bønnen, hvilket tillige med den kritiske selvre-

fleksion udgør et nødvendigt, skjult aspekt ved den kristelige etik og et helliggørelsesetisk aspekt af 

den kristelige etik (DBW 4, 157-163). Bønnen skal være formet af forholdet til Kristus, hans vilje 

og således være en del af efterfølgelsen (DBW 4, 159-160).  
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Den rette bøn kommer ikke an på formen, eller om den foregår i ensomhed, men afhænger af, hvor-

vidt grundlaget er tillid til, at Gud kender den kristeliges behov, idet tillidsfuld overgivelse befrier 

fra præstationstanker (DBW 4, 160). Med Fadervor beskriver Kristus, hvad det kristelige menne-

skes bønner skal indeholde, nemlig påkaldelse, helligelse og ære, samt bøn for Guds riges frembrud, 

for livets opretholdelse, tilgivelse, samt bøn for overvindelse af fristelser og ondskab (DBW 4, 161-

163). Bønslivet skal ifølge Bonhoeffer regnes for et skjult, men afgørende aspekt for at undgå, at 

den bliver en ydre demonstration af åndelighed over for andre (DBW 4, 158). 

Matt. 6,16-18 udgør ifølge Bonhoeffer et påbud om faste som en helliggørende øvelse i afhol-

denhed, med det formål at forbedre den kristeliges villighed til at tjene Gud og medmennesket, øge 

ydmygheden og afhængigheden af Kristus (DBW 4, 163-166). Fasten bør ligesom bønnelivet udgø-

re et skjult aspekt ved den kristeliges livsførelse, da den er med til at nedbryde egenviljen og gøre 

op med den gamle tilværelse, samt forme indstillingen over for de verdslige goder (DBW 4, 167-

169). Øvelse i afholdenhed må ligesom bønnelivet være et skjult aspekt, for at fastholde fordybelsen 

i forholdet til Kristus som motivationen (DBW 4, 166). 

Den skjulte overgivelse 

Bonhoeffer fortolker Matt. 6,19-24 som en fordring til den kristelige om udelt overgivelse til Kri-

stus og helliggørelsesetisk bekæmpelse af den tilbøjelighed til at skabe afguder (DBW 4, 167-175). 

Bonhoeffer betoner det kristologiske grundlag for den kristeliges liv, idet han siger, at hverken lo-

ven, fromhed eller verden må komme imellem Kristus og den kristelige (DBW 4, 167). Derfor er 

det afgørende, at den kristelige bekæmper sin gamle natur, der vil foretrække skaberværket frem for 

skaberen og lade verdslige goder udgøre dennes dybeste længsler (DBW 4, 167-168). Bonhoeffer 

eksemplificerer dette med den gammeltestamentlige beretning om manna i ørkenen, som en illustra-

tion af, hvorledes den kristelige fordres til at bruge skaberværkets goder, men bekæmpe trangen til 

at samle sammen for at sikre sig selv uafhængigt af Gud (DBW 4, 168-169). Bonhoeffer påtaler 

derved synderens tilbøjelighed til afgudsdyrkelse, idet han siger, at mennesket ved at samle sig rig-

dom finder falsk sikkerhed i noget forgængeligt, hvorfor den kristelige bør undgå rigdom, hvormed 

han alluderer Luthers fortolkning af det første bud (Jf. Kap. 2.3.1). Fordringen i Matt. 6, 19-24 be-

står i overgivelse til Kristus og sand overgivelse kommer til udtryk ved at leve ubekymret, idet den 

kristelige dermed har opgivet at kontrollere sit liv (DBW 4, 171-172). At øve sig i at leve ubekym-

ret i Kristus udgør det sidste, skjulte helliggørelsesetiske aspekt i den kristelige etik hos Bonhoeffer. 
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3.3.5. Forholdet til medmennesket og verden 

På baggrund af Matt. 5 og 6 beskriver Bonhoeffer de synlige og skjulte aspekter ved den kristelige 

etik, at forholdet til Kristus begynder med et brud med den gamle tilværelse og indbefatter afgræns-

ning i forhold til verden. Dette kunne føre til en misforståelse om, at udskillelse fra verden var for-

målet med den kristelige etik, hvilket Bonhoeffer afviser i sin fortolkning af Matt. 7 (DBW 4, 176-

177). Bonhoeffer synes derimod at være fokuseret på det socialetiske aspekt ved den kristelige etik i 

fortolkningen og inddeler kapitlet i den kristeliges forhold til medmennesket (DBW 4, 176-183), 

menighedens forhold til verden (DBW 4, 183-190), samt en konklusion (DBW 4, 190-192). 

Forholdet til medmennesket 

På baggrund af Matt. 7,1-12 betoner Bonhoeffer, at den kristelige skal afholde sig fra at fordømme 

og i stedet elske betingelsesløst (DBW 4, 177-180). Fordømmelse fører nemlig ikke kun til afson-

dring fra medmennesket, men også fra Kristus, idet skelsættende adfærd er det modsatte af at efter-

leve Kristi forbillede, hvormed der henvises til den chalkedonesiske kristologi i ”Nachfolge”: 

“So steht auch zwischen dem Jünger und den Anderen nicht ein Maßstab gerechten Lebens, 

sondern abermals allein Jesus Christus selbst; (…).So ist die Begegnung des Jüngers mit dem 

Anderen niemals die freie Begegnung zweier Menschen, die in der Unmittelbarkeit ihre Ansich-

ten, Maßstäbe, Urteile gegeneinander führen. Vielmehr kann der Jünger dem Anderen nur als 

dem begegnen, zu dem Jesus selbst kommt.” (DBW 4, 177-178). 

Samhørigheden med Kristus bør således komme til udtryk ved samhørighed med medmennesket. 

Det betyder dog ikke, at den kristelige skal leve i stiltiende accept af onde eller skadelige handlin-

ger; den kristelige skal hade synden, ikke synderen (DBW 4, 178). Den kristeliges kærlighed til 

medmennesket kommer særligt til udtryk ved en forsonende holdning og en erkendelse af, at Guds 

nåde er et fælles behov, hvorfor denne ikke kan tillade sig at fordømme (DBW 4 179-180). 

Forholdet til medmennesket skal ligeledes være kendetegnet ved missionarisk virksomhed, 

det vil sige delagtighed i realiseringen af Kristus-virkeligheden, sådan som Bonhoeffer fremhævede 

det i “Christus, die Wirklichkeit” (Jf. Kap. 3.2). Bonhoeffer forklarer dog, at siden kristendommen 

er budskabet om Guds svaghed, at Kristus er frelseren, der lader sig foragte og forkaste, så må hans 

budskab formidles i svaghed, afmagt og ydmyghed, ikke som en herlighedsteologisk idé.  
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Kristus fremhæves som forbilledet i at forkynde og tjene i svaghed, idet han foretrak, at forsoningen 

og genoprettelse skete på hans bekostning, frem for på menneskets (DBW 4, 180-181). Den kriste-

lige bør derfor ikke forsøge at true, fordømme eller tvinge medmennesket ind i Kristus-

virkeligheden, men udvise samhørighed og ydmygt vidne om Kristi forsoning (DBW 4, 180). 

Forholdet til verden 

Matt. 7,13-23 fortolker Bonhoeffer som skelsættende forskelligheder mellem menigheden og ver-

den. I oplevelsen af disse forskelle til verden fortolker Bonhoeffer den ’smalle vej’ som en forplig-

tigelse til at undgå afsondring og assimilation. For det første fortolker Bonhoeffer Matt. 7,13-14 

som udtryk for skelsættende forskellighed mellem menigheden og verden, hvor den kristelige på 

den ene side er kaldet til at vidne om Kristus i synlig forskellighed fra verden, men på den anden 

side er kaldet til at vise samhørighed og næstekærlighed (DBW 4, 184-185). I denne balancegang 

mellem afsondring og assimilation, det vil sige sekterisme og sekularisering, betoner Bonhoeffer, at 

det er menighedens opgave at søge den smalle mellemvej og følge Kristus som et forbillede, hvor-

med den chalkedonesiske kristologi inddrages (DBW 4, 184-185). 

For det andet fortolker han Matt. 7,15-20 som udtryk for en skelsættende forskellighed inden 

for menigheden, mellem skinkristne og efterfølgelseskristne (DBW 4, 185-187). De skinkristne er 

Bonhoeffers udtryk for dem, der er medlemmer i menigheden, men som har verdslige motiver for 

medlemskabet (DBW 4, 186). Her betoner Bonhoeffer ligeledes, at de efterfølgelseskristnes bør 

undlade at skille sig fra de skinkristne, idet dette vil ske af sig selv, på grund af menighedens synli-

ge afkald og oplevelser af lidelse, undertrykkelse, forfølgelse og modstand (DBW 4, 186-187). Ud 

fra Matt. 7,21 beskriver Bonhoeffer også en forskellighed mellem ’bekendere’ og ’handlere’, det vil 

sige de, der viser tilhørsforholdet til Kristus i ord, og de, der viser det i handling (DBW 4, 187-190). 

Forskellen består i, at de, som kun bekender i ord forstår selve bekendelsen som det saliggørende, et 

princip, der sikrer gudsforholdet, mens de efterfølgelseskristne på grund af forholdet til Kristus sø-

ger at efterleve Kristi vilje i konkret handling (DBW 4, 188). 

Bonhoeffer betoner således, at kristentroen og efterfølgelsens vilkår og etiske implikationer 

udgør forskellige og dog uløseligt sammenhængende dimensioner ved forholdet til Kristus (DBW 4, 

187-190). Han afslutter derfor med at vende tilbage til sondringen mellem den billige og dyre nåde 

fra de indledende kapitler, hvor den sande tro medfører efterfølgelse, altså etiske implikationer og 

konsekvenser for den dennesidige tilværelse (DBW 4, 188-190; Jf. DBW 4, 29-31). 
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Bjergprædikenens fordring 

Lignelsen om huset på klippen og huset på sandet i Matt. 7,24-29 fortolker Bonhoeffer som en for-

maning om den rette applikation af bjergprædikenen (DBW 4, 190-192). Den rette forståelse kom-

mer nemlig til udtryk ved lydig lydhørhed, mens relativering af budskabet i form af skeptiske 

spørgsmål er den forkerte reaktion på Kristi ord (DBW 4, 190-191). I Bonhoeffers forståelse udgør 

bjergprædikenen ikke en række etiske læresætninger, hvorfra der kan vælges, men Kristi kald og 

vilje for det kristelige menneske (DBW 4, 191). At bjergprædikenen ikke skal fortolkes, men læses 

som Guds åbenbarede vilje kunne være udtryk for Bonhoeffers dialektiske inspiration. 

3.3.6. Luthers fortolkning af bjergprædikenen 

Til at sammenligne med Bonhoeffers fortolkning benyttes Luthers eksegetiske kommentar: “Das 

fünfte, sechste und siebte Kapitel S. Matthei gepredigt und ausgelegt”, som er sammensat af prædi-

kener fra 1530-1532 (DBW 32, 299-544; Schreiner 2007, 109). I sammenligningen fremdrages ud-

valgte forskelle og ligheder til Bonhoeffer i “Nachfolge”, mens detaileksegetiske aspekter udelades. 

For det første forstår Luther bjergprædikenen som en beskrivelse af de gerninger og frugter, 

som kendetegner et kristeligt menneske, ikke en beskrivelse af, hvordan man bliver kristelig: 

“Denn Christus redet auch (wie wir gesehen haben) inn dieser predigt nichts davon, wie 

wir Christen werden, sondern allein von den wercken und fruchten, die niemand thun kan denn 

der zuvor ein Christen und inn der gnade ist, wie die wort zeigen, das sie mussen armut, elend, 

verfolgung daruber leiden, das sie Christen sein und das himelreich haben &c.” (WA 32, 

541,14-19). 

Luther fortolker således bjergprædikenen som etiske anvisninger til den kristelige, hvilket kunne 

indikere en lovens tredje brug. Luther forstår desuden bjergprædikenen som en udlægning af den 

anden lovtavle, hvormed han indikerer, at fordringerne ikke angår retfærdiggørelsen (WA 32, 

498,7-21). Bonhoeffer afviser ligeledes den legalistiske kristendomsforståelse, men betoner også at 

tro og efterfølgelse udgør uadskillelige og forskellige aspekter af Guds nåde. 

For det andet indeholder Luthers fortolkning et opgør med den katolske to-trins-lære, hvor de 

bibelske fordringer opdeles i bud, der angår alle kristelige, og råd, der angår den gejstlige stand 

(Bayer 2003, 290-292). Luther modsætter sig den katolske fortolkning, hvor saligprisningerne og 

fordringen om fuldkommenhed i Matt. 5,48 eksempelvis ikke er almene bud, men råd (WA 32, 

300,12-28; 361,4-13). 
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I stedet mener han, at bjergprædikenen angår enhver kristelig, hvilket Bonhoeffer er enig med ham 

i, hvorfor han nævner Luthers opgiven af klosterlivet, som udtryk for, at bjergprædikenen sender 

den kristelige ind i den verdslige virkelighed (DBW 4, 33-43). Luther modsætter sig også den radi-

kale reformations fortolkning, fordi deres radikalitet fører til afsondring, hvilket Asger Højlund på-

peger (Højlund 2015, 241) Luther betoner, at bjergprædikenen angår den kristeliges liv i den faldne 

verden ved at sige, at denne skal leve sammen med medmennesket og udholde ondskaben i verden, 

hvilket minder om Bonhoeffers betoning af ikke at afsondre sig (WA 32, 371,3-17; Jf. DBW 4, 176-

190). Højlund påpeger også i sin analyse at Luther i sin fortolkning sigter til den kristeliges konkre-

te liv i verden, og dermed afviser at bjergprædikenens fordringer kun handler om hjertets omven-

delse og indre formation, hvilket ligner Bonhoeffer (Højlund 2015, 244). 

For det tredje betoner både Luther og Bonhoeffer lidelsesaspektet som en del af den kristeli-

ges dennesidige vilkår. De er enige om, at den kristelige skal forvente et liv med lidelse, hån, under-

trykkelse og forfølgelse, og de regner begge lidelse for Kristi skyld som et synligt kirkekendetegn 

(WA 32, 335,29-336,12; 338,22-339,31; Jf. DBW 32, 341,13-32). 

For det fjerde mener både Luther og Bonhoeffer, at bjergprædikenen ikke kan håndhæves som 

samfundslov, men kun angår den kristelige i denne verden (DBW 138-139; Jf. WA 32, 304,25-39). 

De når dog frem til denne konklusion på forskellige måder, idet Luther opdeler den kristelige i em-

bedsperson og privatperson, hvormed han siger, at den kristelige skal leve i samfundet som kristelig 

privatperson, der efterlever bjergprædikenen, og som sekulær embedsperson, der tager embede og 

ansvar (WA 32, 393,23-36; 390,19-24). Som førnævnt kritiserer Bonhoeffer denne opdeling for i 

realiteten at undergrave efterfølgelsen, hvilket dog ikke var Luthers intension; Luther sigtede med 

opdelingen til den kristeliges deltagelse i samfundets bevarelse (DBW 4, 137-138). 

For det femte ser Luther ikke bjergprædikenens tre kapitler som udtryk for tre dimensioner 

ved den kristelige etik som Bonhoeffer gør det. Men selvom Luther ikke opdeler Matt. 5-7 på sam-

me måde, så indeholder hans fortolkning dog både de synlige og skjulte dimensioner ved den kriste-

lige etik, samt en betoning af den kristeliges forhold til verden som ligner Bonhoeffers. Eksempel-

vis beskriver Luther den synlige dimension af den kristelige etik i sin fortolkning af Matt. 5,16 om 

disciplene som lys i mørket, mens han også regner Matt. 6, 1-4 og 6, 7-13 om almisse og bøn som 

skjulte dimensioner (WA 32, 352,21-354,27; 408,16-35; 413,18-414,26). 
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Ifølge Susan Schreiner beskriver Luther i bjergprædikenen den kristeliges forhold til verden som en 

konstant spænding mellem den dennesidige og den eskatologiske virkelighed; den kristelige skal på 

den ene side bruge og nyde skaberværket, men må samtidig forstå sig selv som en fremmed og en 

pilgrim, der har sit hjem i Guds eskatologiske rige (Schreiner 2012, 116-117). Bonhoeffer beskriver 

det samme ved at vægtlægge at den kristelige bliver anset for anderledes i verden, men fortsat skal 

vælge den ’smalle vej’ og undgå afsondring og assimilation. 

Afslutningsvis kan det konkluderes, at Luthers og Bonhoeffers fortolkning af bjergprædike-

nen har mange lighedspunkter samt nogle vigtige forskelle. De fortolker begge bjergprædikenen 

kristen-etisk, som en beskrivelse af den kristeliges dennesidige vilkår og etiske forpligtigelser, og 

begge fortolkninger rummer efterfølgelsesetiske, helliggørelsesetiske og socialetiske aspekter. 

Sammenfatning 

Analysen indledtes med en kort skitsering af udvalgte aspekter fra de indledende kapitler af “Nach-

folge”, nemlig nådesforståelsen, forholdet mellem tro og lydighed, lidelse som et centralt efterføl-

gelsesetisk vilkår og bruddet med den gamle tilværelse som begyndelsen på forholdet til Kristus. 

Overordnet synes Bonhoeffer at lade kristologien udgøre grundlaget for den kristelige etik, 

idet der gennemgående henvises til Kristus som frelser og forbillede, og flere steder fremstår den 

chalkedonesiske kristologi, ligesom i “Grundfragen” og “Christus, die Wirklichkeit”. I “Nachfolge” 

betoner Bonhoeffer i særlig grad de synlige etiske implikationer, idet fortolkningen af Matt. 5 er 

dobbelt så omfattende som fortolkningen af Matt. 6 og 7 til sammen. Sandsynligvis har dette bag-

grund i Bonhoeffers opgør med den udvandede nådesforståelse, hvor efterfølgelsen er udeladt. 

Bonhoeffer fortolker altså Matt. 5 som beskrivelser af den synlige dimension ved den kristeli-

ge etik, hvor det efterfølgelsesetiske aspekt er særligt fremtrædende, idet han vægtlægger den kri-

steliges forskellighed fra verden i form af afkald, fremmedgørelse og lidelse efter Kristi forbillede. 

Matt. 6 fortolker han derimod som beskrivelser af den skjulte dimension, hvor det helliggørelsese-

tiske aspekt kommer særligt til udtryk, idet han betoner den helliggørende formation som afgørende 

for bruddet med den gamle tilværelse, omkalfatringen af virkelighedsforståelsen og den nye indstil-

ling over for medmennesket. Matt. 7 fortolker han som en beskrivelse af den kristeliges forhold til 

medmennesket og menighedens forhold til verden. Her betones det socialetiske aspekt ved den kri-

stelige etik og i særlig grad at efterfølgelse af Kristus medfører, at denne undgår både afsondring og 

assimilation. 
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Den kristelige forpligtiges altså på den ene side til at vise samhørighed og næstekærlighed, og på 

den anden side forpligtiges denne også til at undgå at assimilere sig ved at opgive at irettesætte og 

bekæmpe ondskab. Det samme gør sig gældende for menigheden, som både skal undgå afsondring 

og assimilation, hvormed der synes at være ligheder til “Grundfragen” og “Christus, die Wirklich-

keit” i forståelsen af forholdet til verden, dog med en stærkere betoning af den missionariske virk-

somhed og at verden er falden i “Nachfolge” (Jf. Kap. 3.1; 3.2). 

3.4. Konklusion: Bonhoeffers kristelige etik 

Ud fra analyserne af “Grundfragen” og “Christus, die Wirklichkeit” synes grundlaget for den kriste-

lige etik hos Bonhoeffer at være Kristus, nærmere bestemt en chalkedonesisk kristologi. Bonhoeffer 

har en kristocentrisk virkelighedsforståelse, idet Kristus forsoner Gud og verden i sig selv, og der-

ved forbinder det verdslige og det guddommelige. Forholdet til Kristus betyder dermed både forso-

ning og genoprettelse af gudsforholdet, men også forpligtigelse til forandring af forholdet til med-

mennesket. Forholdet til Kristus betyder, at den kristelige er forpligtiget til deltagelse i realiseringen 

af Kristi virkelighed i verden. I “Nachfolge” beskriver Bonhoeffer denne delagtighed, idet han ud 

fra bjergprædikenen beskriver den kristelige etiks synlige og skjulte dimensioner, samt fastslår, at 

efterfølgelse af Kristus umuliggør afsondring og assimilation med verden og fordrer, at den kristeli-

ge på én gang er til stede i verden, og dog er anderledes. I analysen af “Nachfolge” er de efterfølgel-

sesetiske, helliggørelsesetiske og socialetiske aspekter ved den kristelige etik blevet fremhævet, 

hvilket er blevet beskrevet i sammenfatningen. 

4. Afsluttende sammenligning og sammenstilling 

Dette kapitel består for det første af en afsluttende sammenligning af udvalgte aspekter af Luthers 

og Bonhoeffers kristelige etik på baggrund af analyserne. For det andet sammenstilles og reformule-

res nogle centrale hovedtanker i Luthers og Bonhoeffers kristelige etik tentativt med fokus på den 

kristelige etik i det pluralistiske samfund. 

4.1. Afsluttende sammenligning af Luther og Bonhoeffer  

Først sammenlignes grundlaget for den kristelige etik hos Luther og Bonhoeffer og dernæst, hvorle-

des det socialetiske, helliggørelsesetiske og efterfølgelsesetiske aspekt kommer til udtryk hos dem. 

Sammenligningerne gøres på baggrund af de foregående analyser. 
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4.1.1. Grundlaget for den kristelige etik 

Forholdet til Kristus synes at udgøre grundlaget for den kristelige etik hos både Luther og Bonhoef-

fer. I sammenligningen vil der blive fokuseret på forskelle og ligheder i deres kristologier, deres syn 

på de bibelske fordringers plads, samt i deres forståelser af den kristeliges frihed og forpligtigelse. 

Kristologien 

I sin sammenligning af Luthers og Bonhoeffers kristologi siger Wolf Krötke, at Bonhoeffer lod sig 

vejlede af Luther angående kristologien (Krötke 2008, 60). På baggrund af de analyserede skrifter 

kan der ganske rigtigt findes flere ligheder i deres kristologier. Bonhoeffers synes dog også at udvi-

de sin forståelse af Kristus på en måde i de pågældende skrifter. I VFC betoner Luther forståelsen af 

Kristus som frelseren og den, der genopretter gudsforholdet, idet han vægtlægger, at Kristus befrier 

mennesket fra loven, synden og døden (Jf. Kap. 2.1.1). Luthers kristologi er nært forbundet med 

forsoningslæren og have et soteriologisk fokus i VFC, hvilket eksempelvis kommer til udtryk i hans 

beskrivelse af ’det glade bytte’, hvor Kristus udveksler sin retfærdighed med menneskets synd (WA 

7, 25,34ff). Bonhoeffers kristologi i “Grundfragen” synes at have et lignende soteriologisk fokus, 

idet han beskriver Kristus som befrieren fra loven og kritiserer den legalistiske fortolkning af den 

nytestamentlige etik for at korrumpere evangeliet (Jf. Kap. 3.1). I “Christus, die Wirklichkeit” og 

kristologi-forelæsningen udvider Bonhoeffer denne forståelse ved at beskrive Kristus som centrum 

og formidler af virkeligheden (Jf. Kap. 3.2). Kristus er mere er samlingspunktet for hele virkelighe-

den, idet det guddommelige og verdslige er uløselige og forskellige dimensioner af den ene Kristus-

virkelighed og Kristus er også den kristeliges epistemologiske udgangspunkt (DBW 6, 39). 

I de analyserede skrifter synes den chalkedonesiske kristologi at komme til udtryk hos begge forfat-

tere, sådan som Lehmkühler og Nissen også har påpeget det (Nissen 2014; Lehmkühler 2007, 62-

67). Lehmkühler og Nissen påpeger, at det chalkedonesiske findes udtrykt i VFC i Luthers lære om 

’det glade bytte’, communicatio idiomatum og i retfærdiggørelseslæren, som alle er forankret i en 

chalkedonesisk kristologi (Lehmkühler 2007, 60-61, Nissen 2014, 50-51). Lehmkühler mener også, 

at den chalkedonesiske kristologi findes i Bonhoeffers “Pro-me-struktur” i kristologi-

forelæsningen. Den chalkedonesiske kristologi bruger Bonhoeffer også som et forbillede i sin kri-

stelige etik, hvilket allerede er blevet påpeget i analyserne (Jf. Kap. 3.2.2). Både hos Luther og 

Bonhoeffer synes den chalkedonesiske kristologi at få etiske følger, idet den kristelige, med Kristus 

som forbillede, må undgå både afsondring og assimilation, for i stedet at være anderledes. 
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Den chalkedonesiske kristologi kan regnes for et centralt lighedspunkt i Luthers og Bonhoeffers 

forståelse af Kristus i de analyserede tekster. De betoner ligeledes Kristus som frelseren og genop-

retteren af gudsforholdet. 

De bibelske fordringer og den kristelige etik 

På baggrund af de analyserede skrifter synes Luthers og Bonhoeffers forståelser af de bibelske 

skrifters plads i den kristelige etik at have flere ligheder og enkelte forskelle. Luther afviser i WCM, 

at loven har betydning for gudsforholdet og særligt, at de jødiske retsregler er irrelevante for den 

kristelige. Samtidig anerkender han, at Bibelen rummer lex naturalis, der også kan beskrives som 

Guds vilje for ethvert menneske, hvorfor den kristelige bør kende disse fordringer (Jf. Kap. 2.2). 

GK og VW kan som det fremgår af analyserne betegnes som kristen-etiske fortolkninger, hvor Lu-

ther beskriver den kristelige etik ud fra dekalogen og kontekstualiserer fordringerne ind i sin samtid 

(Jf. Kap. 2.3). På baggrund af de analyserede skrifter synes de bibelske fordringer altså fortsat at 

have relevans, ikke som betingende for gudsforholdet, men som beskrivelse af hvorledes den kriste-

lige skal leve og handle. Luthers fortolkning af dekalogen synes at have et idealistisk præg, idet han 

ikke tager højde for virkelighedens kompleksitet, som Bonhoeffer i “Grundfragen”. 

I “Grundfragen” afviser Bonhoeffer ligesom Luther den legalistiske bibellæsning, idet Skrif-

tens hovedbudskab ikke er formuleringen af en ny etik, men åbenbaringen af Kristus (Jf. Kap. 3.1). 

Bonhoeffer beskriver desuden, at den kristelige etik ikke udgøres af tidløse etiske principper, men at 

føre den kristelige ’hinsides godt og ondt’, således, at etikken ikke er betinget af loven, men af Guds 

vilje (Jf. Kap. 3.1). Bonhoeffers forståelse af Guds vilje kan beskrives som realiseringen af Kristus-

virkeligheden, altså forsoning og genoprettelse af forholdet til verden og det enkelte menneske ved 

Kristi lidelse, død og opstandelse. Samtidig betones det, at Guds vilje ikke kan erkendes apriorisk 

på grund af virkelighedens kompleksitet, men at Helligånden må vejlede den kristelige i den kon-

krete situation, og at den kristelige må træffe valg. Bonhoeffer synes dermed ikke at afvise de bibel-

ske skrifters relevans, idet de indeholder Guds åbenbarede vilje, men betoner dog, at disse ikke i sig 

selv kan udgøre en kristelig etik, idet de ikke kan ses uafhængigt af den konkrete situation. 

I “Nachfolge” synes Bonhoeffer anderledes radikal, idet han kritiserer relativiseringen af Kri-

sti fordringer, fordi spørgsmålet om hvorledes buddene skal forstås ofte undergraver Kristi myndig-

hed og betyder, at efterfølgelsen af Kristus udebliver (Jf. Kap. 3.3). Samtidig fortolker og kon-

tekstualiserer Bonhoeffer bjergprædikenen i “Nachfolge”, idet han undersøger betydningen af 

bjergprædikenen for menigheden og for det kristelige menneske. 
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En vigtig forskel mellem Luther og Bonhoeffer synes derfor at være, at Bonhoeffer i “Grundfra-

gen” og “Christus, die Wirklichkeit” anerkender virkelighedens kompleksitet, hvorimod Luther i 

sine skrifter og Bonhoeffer i “Nachfolge” nærmere fortolker de bibelske etiske fordringer ideali-

stisk. De synes dog at være enige om, at Bibelen udtrykker Guds åbenbarede vilje for verden og 

indeholder fordringer som er relevante for de kristelige at kende og efterleve. Desuden fortolker de 

dekalogen og bjergprædikenen som kristen-etiske forpligtigelser i deres samtid. 

Frihed og forpligtigelse 

På baggrund af de analyserede skrifter synes der at være flere ligheder mellem Luther og Bonhoef-

fer i forståelsen af forholdet til Kristus, idet begge regner frihed og forpligtigelse for forskellige 

dimensioner af forholdet til Kristus. Wolf Krötke mener at Bonhoeffer og Luther ser forskelligt på 

forholdet mellem frihed og forpligtigelse, idet han afviser, at der findes en tredje brug af loven og 

betoner de gode gerninger som frugter af troen hos Luther. Dette modstiller han med den dyre nå-

desforståelse i “Nachfolge”, hvor Bonhoeffer betoner forpligtigelse og lydighed mod Kristus (Kröt-

ke 2008, 72). Krötke mener dermed, at Bonhoeffer har en forvansket brug af Luther, og at Luther i 

fald de havde været samtidige, ville have afvist Bonhoeffer som en ’sværmer’ (Krötke 2008, 74). 

Krötke har ret i, at Luther afviser gerninger som nyttige for forsoningen og genoprettelsen af guds-

forholdet, samt at Luther kalder troen for hovedværket og kilden til gerningerne (Jf. Kap. 2.3.1). 

Men i VFC beskriver Luther det kristelige menneske som på én gang fri og bunden, hvormed 

frihed og forpligtigelse synes at være to dimensioner af forholdet til Kristus. Denne forståelse be-

kræfter Hütter, idet han regner disse udsagn om den kristeliges frihed og bundenhed i VFC for uad-

skillelige, konsekutive sætninger, der ikke kan adskilles uden at fjerne betydningen (Hütter 1998, 

41). I VFC, VW og GK synes friheden og forpligtigelsen at udgøre forskellige, dog sammenhæn-

gende dimensioner af forholdet til Kristus (Jf. Kap. 2.1; 2.2). Luther beskriver forholdet til Kristus 

som frihed fra loven, synden og døden, der gives ved troen. Forholdet til Kristus indbefatter dermed 

for det første forsoning, tilgivelse og genoprettelse af gudsforholdet (Jf. Kap. 2.1.1). 

Luther beskriver også forholdet til Kristus som etisk forpligtigelse over for Gud og medmen-

nesket, både i VFC, VW og GK. Og den etiske forpligtigelse, der følger af forholdet til Kristus, har 

hos Luther både et efterfølgelsesetisk, socialetisk og helliggørelsesetisk aspekt, hvilket findes i 

VFC, VW og GK (Jf. Kap. 2.1.2; 2.3). Desuden synes Luther i fortolkningen af dekalogen i VW og 

GK at bruge loven på en måde, der hverken svarer til usus politicus eller usus theologicus, idet han 

fortolker buddene kristen-etisk som anvisninger til, hvorledes den kristelige bør leve (Jf. Kap. 2.3). 
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Bonhoeffers forståelse af forholdet til Kristus indbefatter ligeledes både frihed og forpligtigelse, 

hvilket han blandt andet udtrykker ved at sige “Kun den troende er lydig og kun den lydige tror” 

(DBW 4, 52). Ligesom Luther betoner Bonhoeffer den kristeliges frihed som en dimension af for-

holdet til Kristus i “Grundfragen”, men siger samtidig, at den kristelige på grund af dette forhold 

forpligtiges til at efterleve Guds vilje i den konkrete situation, hvilket han udbygger i “Christus, die 

Wirklichkeit” og “Nachfolge”. Bonhoeffer beskriver den etiske forpligtigelse som delagtighed i rea-

liseringen af Kristus-virkeligheden i verden, hvormed der udtrykkes et missionarisk aspekt (Jf. Kap. 

3.1; 3.2; 3.3). Den kristeliges etiske forpligtigelse, der beskrives i Bonhoeffers fortolkning af 

“Nachfolge”, indeholder desuden, ligesom Luthers fortolkning af dekalogen, både et socialetisk, 

efterfølgelsesetisk og helliggørelsesetisk aspekt. Krötke undlader at inddrage “Grundfragen” i sin 

beskrivelse af Bonhoeffers forståelse af retfærdiggørelsen og henviser kun til “Nachfolge”, hvorfor 

forskellen på Luther og Bonhoeffer kommer til at synes større (Krötke 2008, 71-75). 

Analyserne indikerer, at både Luther og Bonhoeffer anerkender, at forholdet til Kristus inde-

holder både frihed og forpligtigelse, selvom de betoner disse dimensioner forskelligt. Luther beto-

ner i VFC, VW og GK friheden, men han beskriver også en etisk forpligtigelse. Bonhoeffer synes i 

“Grundfragen” at have samme vægtlægning som Luther, mens han i “Christus, die Wirklichkeit” og 

“Nachfolge” betoner den etiske forpligtigelse over for medmennesket. 

4.1.2. De tre aspekter af den kristelige etik 

Som det er fremgået i analyserne, så rummer den kristelige etik både hos Luther og Bonhoeffer et 

socialetisk, helliggørelsesetisk og efterfølgelsesetisk aspekt. 

På baggrund af analyserne kan det efterfølgelsesetiske aspekt hos Luther og Bonhoeffer be-

skrives som efterlevelse af Kristi forbillede, hvor kaldet til at lide, bære skyld og repræsentere Kri-

stus for sit medmenneske er særligt i fokus. I VW og GK findes det efterfølgelsesetiske eksempelvis 

i fortolkningen af det femte bud, der indeholder en forpligtigelse til at den kristelige må tage sit kors 

op ved at acceptere lidelse, forfølgelse og modstand som et forventeligt vilkår i tilværelsen (Jf. Kap. 

2.3.3). Bonhoeffer har ligeledes et korsteologisk fokus i sin beskrivelse af det efterfølgelsesetiske 

aspekt, hvilket kan sammenfattes med, at den kristelige må give afkald, opleve lidelse, fremmedgø-

relse og modstand i efterlevelse af Kristi forbillede. Det korsteologiske fokus i efterfølgelsen kom-

mer eksempelvis til udtryk i de indledende kapitler af “Nachfolge”, i fortolkningen af saligprisnin-

gerne, Jesu forbud mod gengældelse, samt fordringen om fjendekærlighed (Jf. Kap. 3.3.3). 
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Det helliggørelsesetiske aspekt kan hos Luther beskrives som en formation af det ydre menneske 

efter det indre menneskes forbillede, en vækst i tro, samt en livslang strid med den syndige natur, 

begæret og egenviljen; dette aspekt optræder både i VFC, VW og GK og udgør en central del af den 

kristeliges etiske forpligtigelse (Jf. Kap. 2.1; 2.3). På baggrund af de analyserede skrifter af Bon-

hoeffer kan det helliggørelsesetiske aspekt beskrives som at bryde med den gamle natur, og i 

“Nachfolge” beskrives den helliggørelsesetiske formation som en skjult dimension ved den kristeli-

ge etik, med fokus på opgivelsen af stolthed, af egenviljen og overgivelse til Kristus, samt at styrke 

gudsforholdet og troen ved brug af de åndelige discipliner (Jf. Kap. 3.3.4). 

Det socialetiske aspekt ved den kristelige etik kan hos Luther i VW og GK beskrives som ly-

dighed mod forældrestanden, særligt den verdslige øvrighed, samt en forpligtigelse til at fremme 

medmenneskets liv og et forbud mod at gøre skade på denne (Jf. Kap. 2.3.3). Hos Bonhoeffer be-

skrives det socialetiske aspekt, ligesom hos Luther, som en fordring om at fremme medmenneskets 

liv samt et forbud mod at forringe det, hvilket eksempelvist kommer til udtryk i hans fortolkning af 

Matt. 5 og 7 i “Nachfolge” (Jf. Kap. 3.3.3; 3.3.5). Bonhoeffer har desuden et tydeligt fokus på, at 

den socialetiske forpligtigelse umuliggør afsondring og assimilation i forhold til medmennesket og 

omverden i sin fortolkning af Matt. 7 (Jf. Kap. 3.3.5). 

I de analyserede skrifter synes Luthers og Bonhoeffers forståelse af disse aspekter ved den 

kristelige etik således i overvejende grad at være samsvarende. Men der er forskel i betoningen af 

dem, idet Bonhoeffer i “Nachfolge” synes at betone det efterfølgelsesetiske aspekt og de synlige 

implikationer ved kristentroen, mens Luther i VW og GK synes at fokusere på det socialetiske og 

helliggørelsesetiske. En anden forskel er, at Luther skelner mellem den kristelige som embedsper-

son og privatperson i forhold til den kristelige etik, mens Bonhoeffer kritiserer denne opdeling, idet 

han mener, at den er urealistisk, ubibelsk og kompromitterer efterfølgelsen (Jf. 2.3.3; 3.1.3; 3.3.3). 

4.2. En tentativ konstruktiv sammenstilling af Luther og Bonhoeffer 

Med baggrund i analyserne og sammenligningerne af Luthers og Bonhoeffers forståelse af den kri-

stelige etik afsluttes kapitlet med en tentativ sammenstilling og formulering af nogle kendetegn ved 

kirken i det pluralistiske samfund. 
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Kristi kirke – fri og forpligtiget 

Bonhoeffers og Luthers forståelse af forholdet til Kristus som grundlaget, motivationen og ud-

gangspunktet for den kristelige etik kunne udgøre et relevant kirkekendetegn i det pluralist iske sam-

fund. Forståelsen af Kristus som den, der både befrier og forpligtiger det kristelige menneske bety-

der, at kirken hverken forfalder til legalisme eller antinomisme i mødet med det pluralistiske sam-

funds udfordringer. Spørgsmålet om grundlaget for den kristelige etik har vist sig som et centralt 

anliggende i Luthers og Bonhoeffers bestemmelse af den kristelige etik, idet det forkerte grundlag 

korrumperer det kristelige menneske og kompromitterer kristendommens budskab. Også i det plura-

listiske samfund er der fare for, at kirkens fokus på at blive relevant, tidssvarende og forståelig kun-

ne føre til legalisme eller antinomisme, hvilket både Bonhoeffer og Luther i deres tid afviste. I ste-

det advokerede de for, at forholdet til Kristus både betyder frihed fra at skulle fortjene tilgivelse, 

forsoning og genoprettelse af gudsforholdet, og etisk forpligtigelse til at søge at efterleve Guds vilje 

og tjene sit medmenneske. Forholdet til Jesus Kristus som grundlaget, udgangspunktet og motivat i-

onen for den kristeliges liv og handlinger må derfor fortsat udgøre et relevant kendetegn på kirkens 

virke i samfundet. Det bør kunne ses på kirken, at den ikke søger at blive anerkendt for at opfylde 

love og etiske principper og heller ikke fratager sig sit ansvar for verden, samfundet og medmenne-

sket, men i stedet søger at komme Gud nærmere ved at tjene verden efter Kristi forbillede. 

Kristi kirke – anderledes og aktiv i samfundet 

Den chalkedonesiske kristologi som grundlaget for Bonhoeffers og Luthers kristelige etik betyder 

som førnævnt, at kirken er forpligtet til hverken at assimilere sig eller afsondre sig fra samfundet, 

men i stedet må søge at være anderledes og deltagende i samfundet. 

Dette fokus vil formentlig kunne få betydning som et kendetegn, idet kirkens opgave til dels 

består i deltagelse i det politiske og offentlige liv, hvilket både Nissen og Bedford-Strohm har frem-

hævet (Bedford-Strohm 2008, 144-162; Nissen 2012, 83-91). Bedford-Strohm siger eksempelvis, at 

kirken skal søge politisk indflydelse som de fattiges fortalere, men skal gøre det ud fra en “public 

theology model”, hvilket betyder, at kirken skal være til stede, gøre en forskel, men ikke må glem-

me eller opgive forholdet til Kristus som grundlaget og motivationen, hvilket ville være et eksempel 

på assimilation (Bedford-Strohm 2008, 144-151). Dermed kommer det socialetiske aspekt til at ud-

gøre et kendetegn for kirken i det pluralistiske samfund, idet de kristelige skal vise samhørighed 

med de marginaliserede, søge social retfærdighed, og hjælpe med opretholdelse af samfundet.  
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Nissen har ligeledes påpeget, at den chalkedonesiske kristologi som grundlaget for den kristelige 

etik kunne få betydning, idet han bruger dette til at indholdsbestemme en kristen humanisme og et 

socialetisk ansvar (Nissen 2012, 89; Nissen 2010b, 191-213; Nissen 2010a, 177-198). 

Kirkens efterfølgelsesetiske forpligtigelse til at give afkald på magt, velstand og velanseelse, 

samt dens villighed til at lide, blive latterliggjort, opleve modstand og fremmedgørelse for Kristi og 

medmenneskets skyld, udgør ligeledes et relevant aspekt af Luthers og Bonhoeffers kristelige etik, 

som ville være et skelsættende, men dragende kendetegn. 

Det helliggørelsesetiske fokus på overgivelse af egenviljen til Gud, opgivelsen af selvkontrol-

len og bekæmpelse af ondskaben i sig selv kunne ligeledes være et bemærkelsesværdigt kendetegn 

på kirken, som dog ikke i sig selv ville være synligt, men som ville få betydning for kirkens selvfor-

ståelse og indstilling overfor omverden. Kirkens rolle som statslig samfundsinstitution synes ikke at 

være dragende i det pluralistiske samfund, hvorimod kirken som et levende fællesskab, der uden 

hensyn til sig selv søger at fremme og forbedre det omkringliggende samfund og samtidig forkynde 

sit budskab uanset konsekvenserne, kunne have revitaliserende potentiale. 

5. Konklusion og perspektivering 

Anliggendet med dette specialeprojekt har været at undersøge og sammenligne Luthers og Bonhoef-

fers forståelse af grundlaget for den kristelige etik, samt hvorledes den kristelige etik kommer til 

udtryk i Luthers fortolkning af dekalogen og Bonhoeffers fortolkning af bjergprædikenen med fo-

kus på efterfølgelsesetiske, socialetiske og helliggørelsesetiske aspekt. På denne baggrund ønskede 

jeg også tentativt at sammenstille og formulere nogle kendetegn på kirken i et pluralistisk samfund. 

På baggrund af de analyserede skrifter synes grundlaget for den kristelige etik at kunne bestemmes 

som forholdet til Kristus hos både Luther og Bonhoeffer. Luther beskriver i VFC, at Kristus på den 

ene side har befriet den kristelige fra loven, synden og døden ved troen på ham. På den anden side 

er den kristelige også forpligtiget over for Gud og medmennesket, ikke forstået som en forudsæt-

ning for retfærdiggørelsen og genoprettelsen af gudsforholdet, men som en etisk implikation og 

følge af forholdet til Kristus. Bonhoeffer beskriver ligeledes i “Grundfragen” forholdet til Kristus 

som en befrielse fra loven, Guds nåde er evangeliet om, at Kristus forsonede Gud og verden, hvor-

for det enkelte menneske kan forsones med Gud og genoprette sit gudsforhold ved forholdet til Kri-

stus.  
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På den anden side betoner Bonhoeffer, at forholdet til Kristus indbefatter, at den kristelige søger at 

efterleve Guds vilje, hvilket får etiske implikationer for dennes liv og handlinger, hvor efterfølgel-

sen er særligt i fokus. Både Luther og Bonhoeffer afviser legalisme og antinomisme og regner dem 

for forkerte grundlag for den kristelige etik, idet legalismen overbetoner forpligtigelsen, mens anti-

nomismen overbetoner friheden; i forholdet til Kristus er den kristelige både fri og forpligt iget. 

Luthers og Bonhoeffers forståelse af de bibelske skrifters plads i den kristelige etik er ligele-

des blevet analyseret og sammenlignet. Begge betoner, at overholdelsen af de bibelske fordringer 

ikke er betingende for gudsforholdet, men har relevans for den kristelige etik, idet de bibelske for-

dringer udtrykker Guds vilje. Luther beskriver i WCM, hvorledes dekalogen er den bedste sammen-

fatning af lex naturalis, hvorfor den har relevans for det kristelige menneske. I VW og GK fortolker 

Luther dekalogen kristen-etisk ved at betone, hvorledes det kristelige menneske skal forstå og ap-

plicere disse fordringer ind i sit liv. Bonhoeffer beskriver i “Grundfragen”, at de bibelske skrifter 

udtrykker Guds vilje for verden, nemlig realiseringen af Kristus-virkeligheden, men afviser, at de 

bibelske etiske fordringer i sig selv udgør tidløse etiske principper, fordi dette vil føre til legalisme. 

I stedet mener han, at det kristelige menneske må kende de bibelske skrifter som udtryk for Guds 

vilje og forlade sig på, at Helligånden vil vejlede denne til at gøre Guds vilje i den konkrete situati-

on. Bonhoeffers brug af bjergprædikenen i “Nachfolge” udgør ligeledes en kristen-etisk fortolkning, 

idet han ud fra Matthæusevangeliet beskriver den kristelige etiks synlighed og skjulte dimensioner, 

samt den kristeliges forhold til medmennesket. Dermed synes både Luther og Bonhoeffer at kon-

tekstualisere de bibelske etiske fordringer ind i deres samtid, hvor Bonhoeffer dog i højere grad 

anerkender virkelighedens kompleksitet, mens Luthers fortolkninger synes idealistiske. 

Både i Luthers fortolkning af dekalogen og Bonhoeffers fortolkning af bjergprædikenen synes 

den kristelige etik at have et efterfølgelsesetisk, socialetisk og helliggørelsesetisk aspekt. Luthers 

fortolkning af dekalogen begynder med en vægtlægning af efterlevelsen af den første lovtavle, altså 

at leve i gudsforholdet, som en forudsætning for at kunne efterleve den anden lovtavle angående de 

mellemmenneskelige forhold. Dette betyder dog ikke, at Luther nedvurderer den kristeliges etiske 

forpligtigelser over for medmennesket, men udtrykker blot, at troen er forudsætningen for, at der 

kan tales om kristelige handlinger. I fortolkningen af den anden lovtavle beskriver Luther den kri-

stelige etik, hvilket indeholder helliggørelsesetiske, socialetiske og efterfølgelsesetiske aspekter. 

Luther betoner særligt det helliggørelsesetiske og socialetiske, altså den kristeliges opgivelse af 

egenviljen og sociale tjeneste for medmennesket.  
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I Bonhoeffers fortolkning af bjergprædikenen i “Nachfolge” kan disse aspekter ved den kristelige 

etik ligeledes identificeres. I fortolkningen af Matt. 5 betoner han det efterfølgelsesetiske aspekt 

med et korsteologisk fokus på afkald, lidelse og fremmedgørelse for Kristi skyld. I fortolkningen af 

Matt. 6 vægtlægger han det helliggørelsesetiske aspekt med fokus på opgivelsen af egenviljen, be-

tydningen af de åndelige discipliner og øvelsen i at leve ubekymret i tillid til Gud. I fortolkningen af 

Matt. 7 vægtlægger Bonhoeffer særligt det socialetiske aspekt ved den kristelige etik, idet han fast-

slår, at den kristelige bør undgå assimilation og afsondring fra verden og i stedet skal udvise samhø-

righed, samt være tilstedeværende og relevant som et vidne om Kristus i samfundet. 

Selvom der er identificeret forskelle mellem Luther og Bonhoeffer, især i deres betoning af 

forskellige aspekter, så synes der på baggrund af analyserne i dette specialeprojekt at kunne påvises 

en høj grad af overensstemmelse mellem Luthers og Bonhoeffers forståelse af den kristelige etik. 

Det vurderes desuden, at den kristelige etik, sådan som Bonhoeffer og Luther forstår den, vil 

kunne udgøre et relevant bidrag til kirkens forståelse af sin rolle, funktion og plads i det pluralist i-

ske samfund. Det vurderes som særlig vigtigt, at kirken fastholder og inkorporerer deres forståelse 

af forholdet til Kristus som grundlaget for den kristelige etik, idet dette bevarer kirken fra at forfal-

de til legalisme og antinomisme. Deres forståelse af den kristelige etik som både indbefattende et 

socialetisk, efterfølgelsesetisk og helliggørelsesetisk aspekt vurderes ligeledes som relevant for kir-

ken i det pluralistiske samfund. Dette betyder for det første, at kirken ikke er kaldet til en magtfuld 

position, men til at tjene andre, særligt de marginaliserede. For det andet betyder denne kristelige 

etik som kendetegn, at kirken ikke blot er kaldet til at forkynde i ord, men også formidle Guds kær-

lighed, forsoning og genoprettelse af gudsholdet gennem næstekærlig handling og tjeneste. 
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