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Abstract
This study investigates how the image of God arises in a person's mind, and what implications it has
in connection with crisis and grief. The formation of images of God is examined religiously,
psychologically through a comparison of Freud’s early theories with Rizzuto's object relation
psychology, which states that the emergence of the image of God in a person's mind takes place
through a complex and dynamic personal process, in the infant depending on the primary
caregivers. During the development of a child, the image of God matures, both an unconscious and
a conscious.
These images of God can be corrosive or nourishing. In crises, it is often the unconscious inner
representations of God that are the dominant and they can be one-sided and corrosive, as is also
highlighted in the assignment through examples of different types of destructive images of God.
The theological image of God has been examined in Luther and Lars Sandbeck and they have each
in their own way responded to a longing for a gracious God. Where psychology uncovers and
clarifies people's different images of God, then theology interprets them as a longing for God.
Theology is the religious compass and the dogmatic basis of Pastoral Care and Counselling. In this
way, psychology and theology complement each other. With the trinity dogma as a framework
theory, it is possible to unite different currents in the theology of pastoral care. Trinitarian
perspectives on Pastoral care can lead to an expansion or widening of the image of God, towards a
clarification of the longing for God as a sign that God is already with the longing.
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Indledning
”Der findes kun én Gud men han har mange ansigter og derved findes der mange billeder af Gud”.
Sådan udtaler Professor emeritus dr.theol. Kirsten Nielsen og påpeger det farlige i at gøre sig et
færdigt billede af hvem Gud er, for derved får vi låst Gud fast inden for vore egne begrænsede
forestillinger og derigennem bliver Gud reduceret (Nielsen K. , 2009).
Det farlige, som Kirsten Nielsen skriver, ved at have et fastlåst, færdigt og reduceret billede af Gud,
er at det kan krakelere og vi ikke kan trøstes ved det, når vi f.eks. oplever kriser. Og netop denne
krakelering af gudsbilledet, eller følelsen af at Gud ikke er der, er det, jeg som præst ofte oplever
hos mennesker der befinder sig i sorg eller anden krise. Derfor er studier af indre gudsbilleder i
relation til sjælesorg, baggrund og motivation for nærværende opgave.
Min nysgerrighed efter at skrive en opgave om gudsbilleder blev vakt allerede tidligt i min
præstegerning på Glostrup Amts Sygehus, hvor jeg oplevede at folk i krise ofte følte at de var udsat
for Guds straf. I mit arbejde med sorggrupper har jeg oplevet det samme. Menneskers billede af
Gud i deres kriser er ofte præget af tanken om skæbnetro og en forsyns-Gud. Det er i hvert fald i
sådanne krisesituationer at jeg som præst har oplevet, at folk spørger mig: ”hvorfor skal jeg rammes
af den sygdom?” eller ”jeg har ikke fortjent at miste min mand” o. lign. Og bag sådanne spørgsmål
ligger tanken om at denne sygdomsskæbne er fortjent. Men vi skylder svar til dem der spørger
sådan. Det er dette svar som denne opgave er inspireret af.
Derfor vil opgaven være en undersøgelse af dannelsen af de mangfoldige indre
gudsbilleder mennesker gør sig samt hvordan disse gudsbilleder påvirker et menneske og om der er
forhold i forkyndelsen, troslivet, der kan fremme trøst og afklaring i billedet af Gud.

Problemformulering:
I nærværende opgave vil studier af menneskets indre Gudsbillede i relation til sjælesorg undersøges
og flg. vil blive belyst:
•

Først vil de indre gudsbilleders følelsesmæssige oprindelse og egenart undersøges i et
religionspsykologisk perspektiv.

•

dernæst vil der gives eksempler på typiske destruktive gudsbilleder, sådan som de ofte
opleves af mennesker i sorg og krise. Og der gives eksempler på en teologi der
imødekommer de spørgsmål som de sørgende ofte stiller, på baggrund af de gudsbilleder de
har.

•

Og endelig vil der gives eksempel på hvordan et gudsbillede kan korrigeres og udvides.
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Da jeg interesserer mig for sjælesorg, vil afhandlingens synsvinkel foruden at være teologisk også
ligge inden for religionspsykologien.

I opgaven forudsættes Guds eksistens, og derfor vil der ikke være nogen diskussion af, hvorvidt
Gud eksisterer eller ej. Som kristen forudsættes det, at det giver mening at tale om Gud og om
hvilke billeder vi ser af ham, for talen om Gud forudsætter billeder af ham.
Et gudsbillede er en forestilling om, hvordan man ser Guds almagt. Om hvad Gud har i sin magt
eller ikke har i sin magt. Gudsbilleder hos mennesker handler om hvordan man føler at Gud griber
ind i tilværelsen med sin magt og hvordan han gør det eller om han ikke gør.
Det er menneskers forskellige billeder af Gud, der er interessante at undersøge. Det skal dog
pointeres at disse billeder aldrig vil være fyldestgørende, da Gud som den skjulte Gud ikke kan
begrænses og forstås i sproget eller som sproglige billeder, da sprogets virkelighed er mere
begrænset end Guds virkelighed. For Gud er altid semper major, altid større end de billeder, vi gør
os af Ham.

Oversigt over opgavens disposition:
Kapitel 1 vil undersøge menneskets indre dannelse af gudsbilleder i udviklingspsykologien, hvor
særligt tilknytningsteoretikere har haft betydning for opfattelsen af hvordan mennesker knytter bånd
imellem hinanden og til Gud og skaber deres identitet. Gennem religionspsykologien belyses hvilke
implikationer forskellige Gudsbilleder har for mennesker på godt og ondt. Og her vil den
amerikanske psykoanalytiker Ana-Maria Rizzuto særligt fremhæves, med hendes forestilling om
Gud som en lægende ressource.
Kapitel 2 vil gennemgå de destruktive gudsbilleder, som man ofte møder dem hos konfidenter1. Og
med udgangspunkt i de spørgsmål som kriseramte mennesker stiller på baggrund af deres
gudsbillede, fremhæves gudsbilledet hos Luther og hos en moderne teolog Lars Sandbeck2, idet de
begge, om end meget forskellige, giver et teologisk svar på et sjælesørgerisk spørgsmål om, hvor
man kan finde en nådig Gud. Når det netop er de to teologer, jeg vælger at tage udgangspunkt i, er
det fordi Luther repræsenterer folkekirkens officielle teologi. Og Lars Sandbeck er valgt, fordi han

1

En Konfident er et begreb der benyttes i sjælesorg om den samtalepartner, der søger sjælesorg. Af confido (lat.):
have tillid til. Dette udtryk benyttes mange gange igennem opgaven.
2
Lars Sandbeck, cand.theol, forfatter og lektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.
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har et moderne syn på det kristne gudsbillede og hans tekst ”Afsked med almagten” sætter
gudsbillede til debat og taler ind i samtidens sjælesørgeriske dilemmaer.

Kapitel 3 vil analysere hvorvidt sjælesorg som intervention kan udvide et menneskes billede af
Gud. Og særligt den del vil være inspireret af Tove Gades3 Ph.d.-afhandling med titlen ”Trinitarisk
sjælesorg: En sjælesorg med et samspil mellem trinitetsteologi, psykologi og spiritualitet” for her
skriver hun at det kan lade sig gøre via Trinitarisk sjælesorg at udvide et menneskes gudsbillede og
samtidig sammenknyttes den psykologiske og den teologiske disciplin.

3

Tove Gam Gade, cand.theol., ph.d. sogne- og sygehuspræst i København.
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Kapitel 1 Dannelse af gudsbilleder i et menneskes sind, fra et
religionspsykologisk perspektiv.
1.1. Har alle et gudsbillede?
I dette kapitel vil dannelsen af de mangfoldige indre gudsbilleder undersøges. Tove Gade har
arbejdet med sjælesorg i mange år og har også erfaret igennem sin egen krise, at det ofte viser sig i
kriser, at det billede af Gud, man har i en eksistentiel krisesituation, er et ganske andet end det, man
ellers altid har haft (Gade T. , Bevidste og ubevidste billeder af Gud, 2003, s. 86). Hvorfor forholder
det sig sådan? og hvor kommer dette ”skjulte” gudsbillede fra? Det er dette spørgsmål der søges
besvaret i nærværende kapitel.
Religionspsykolog Dorte Toudal Viftrup har igennem sit arbejde med børns religiøse
mestringsstrategier, erfaret at igennem identitetsdannelsen af et barn i dets opvækst, dannes også det
kulturelle bagland af meningssystemer/trossystemer. Dette menings- og trossystem dannes i et
menneskes indre gennem integrering af erindringer, erfaringer og personens religiøse coping,
hvorved individet kan skabe en sammenhæng, der ruster det til at mestre livet, påpeger Viftrup
(Viftrup, Barnets sunde trosudvikling, 2016, s. 4). Hun udtaler bl.a. om meningssystemer ”at de
åndelige meningssystemer kan give os nogle begreber om, at vi har uendelig værdi, er elskede, og
at livet er en gave. Vi kan forkaste begreberne og stille spørgsmål til dem, og det er sundt. Men de
er gode at have i spil i sit meningssystem. For de giver os nogle strategier til at tackle livet og
sorgen,” (Viftrup, Vi skal turde tale med børn om tro, 2021, s. 7).
Dette grundlæggende menings-og trossystem er for størstedelen i Danmark det
kristne. Christian Juul Busch4, der er hospitalspræst på Rigshospitalet og som igennem 30 år har
udøvet sjælesorg for mennesker i kriser påpeger at størstedelen af patienter på hospitalerne og
hospicer i Danmark er præget af et kristent livssyn og sprogbrug, så selvom om det kun er ca. 17 %
5

af befolkningen i Danmark som siger at religion er meget betydningsfuld for dem i hverdagen, er

det dog langt flere på hospitalerne og i sundhedssystemet, for hvem religiøse og eksistentielle
spørgsmål bliver aktiveret og intensiveret, når sygdom rammer. Christian Busch har udtalt, at bøn er
en af de strategier, der anvendes mest for at rumme en krise, når livet trues (Busch, 2002, s. 69).

4

Christian Juul Busch har været hospitalspræst gennem 31 år på Rigshospitalet i København og forfatter til flere
bøger.
5
Tallet 17 % er taget fra en undersøgelse foretaget af Epinion for DR i 2016. Flertal af danskerne: Religion er ikke
meget vigtig i mit liv | Tro | DR
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Bøn forudsætter troen på en personlig Gud, ellers vil det ikke give mening at bede. Det interessante
er, hvordan denne personlige Gud er opstået og agerer i menneskers tilværelse.
Leif Andersen6, der har beskæftiget sig meget med sjælesorg og betydningen af
gudsbilleder, fremsætter den påstand, at al sjælesorg har med gudsbilleder at gøre. Og han påpeger
at alle mennesker gør sig forestillinger om en Gud, intet menneske kan dog få en fuld forståelse af
Gud, sådan som han er. Leif Andersen bruger terminologien den nøgne Gud, Deus Nudus, om Gud
sådan som han er, og som altså intet menneske kan vide noget om, men det som bl.a. psykologien
kan vide noget om, er gudsbilleder (Andersen, Kroppen og Ånden 1 – sjælesorgens basis, 2015, s.
38). Et billede af Gud har alle og det introduceres ifølge Viftrup af forældrene til barnet, (dette
behandles i det flg. afsnit); og ellers finder mødet med Gud sted i samfundet; i daglig tale, kunst,
arkitektur og sociale begivenheder mm. Og ikke mindst møder de fleste børn Gud i kirken via
arrangementer eller blot ved kirkebygningens fremtoning i landskabet. Uanset hvor sekulariseret
vores samfund er, så er det nærmest uundgåeligt ikke at have hørt forklaringer på kirke, helligdage,
død, dåb mm., der inddrager begrebet Gud, pointerer Viftrup (Viftrup, Vi skal turde tale med børn
om tro, 2021, s. 7).
Månsson, der er en dansk kristen teolog, tilføjer at menneskers indre billeder af Gud er
forskellige og at selv børn som er opvokset sammen og som i princippet har hørt de samme
bibelhistorier og lært den samme aftenbøn, alligevel kan have forskellige indre forestillinger om
Gud (Månsson, 2018, s. 1). Det rejser spørgsmålet om, hvilke væsentlige faktorer der skaber
gudsbillederne i barnet?
I det følgende afsnit beskrives dannelsen af de indre gudsbilleder, og der tages
udgangspunkt i den østriske læge Sigmund Freuds7 psykoanalytiske hypotese og i
tilknytningsteorien, vedr. antagelsen af menneskets identitetsdannelse gennem rollemodeller og
herunder også dannelsen af gudsbilleder.

1.2. Fra relationer til andre mennesker til relationen til Gud
1.2.1. Gud som vrængbillede ifølge Freud
Freuds anliggende var at søge sandheden bag menneskers dybtliggende tro på nedarvede
forestillinger. Freud analyserede gennem hele sit liv religionens mysterium og kom til den
konklusion at enhver gudstro stammer fra en projektion af faderbilledet: Gud som en symbolsk
6

Leif Andersen er teologisk lærer på Menighedsfakultetet i Århus fra 1998. Lektor siden 2005.og forfatter til flere
bøger
7
Sigmund Freud (1856-1939) østrigsk læge og grundlægger af psykoanalysen. Han var religionskritiker.
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urfadererstatning, der er opstået tilbage i civilisationens begyndelse og nedarvet til mennesket som
bevidst eller ubevidst, skaber sin egen Gud/ et projiceret faderbillede ud fra et umodent
tryghedsbehov. Freud skriver selv i skriftet Totem und Tabu” Allein die psychoanalytische
Erforschung des einzelnen Menschen lehrt mit einer ganz besonderen Nachdrücklichkeit, daß für
jeden der Gott nach dem Vater gebildet ist, daß sein persönliches Verhältnis zu Gott von seinem
Verhältnis zürn leiblichen Vater abhängt, mit ihm schwankt und sich verwandelt, und daß Gott im
Grunde nichts anderes ist als ein erhöhter Vater.”(Kun den psykoanalytiske forskning lærer med en
ganske særlig eftertryklighed, at Gud for enhver er formet efter faderen, at hans personlige forhold
til Gud afhænger af hans forhold til den biologiske far, og at Gud i bund og grund ikke er andet end
en ophøjet far) (Sigmund, 1922, s. 197).
Det var ifølge Freud hans overbevisning at billedet af Gud var en udvikling af de følelser og behov,
et lille barn har i forholdet til sin far, og at guder og dæmoner derfor er det menneskelige sinds egen
opfindelse. Freud afviste forestillingen om Gud med begrundelsen, at religion er en forvrængning af
virkeligheden. Spiritualitet bunder i en forsvarsmekanisme for at kunne tøjle angsten og have
kontrol i en utryg verden. Religion var ifølge Freud en overnaturlig forklaring gennem
virkelighedsfornægtelse og derfor en regressiv vildfarelse, som menneskeheden skulle helbredes for
(Rizzuto, 1979, s. 12).

1.2.2. Fra gudsbilledet som en hæmmende neurose til gudsbilledet som en lægende ressource.
I modsætning til Freud anser den amerikanske psykoanalytiker Ana-Maria Rizzuto Gud som en
lægende ressource.
Ana-Maria Rizzuto har sit teoretiske ståsted i objekt-relationsteorien8, og prøver inden
for denne teoris rammer at forklare, hvordan mennesket udvikler sit personlige gudsbillede. Hun
taler om fødslen af et levende, lægende gudsbillede i et menneskes sind og hendes forskning er
samlet i afhandlingen ”Birth of a living God”9.
Rizzuto har gennem studier af klienters psykopatologiske problemer og teoretisk forskning
analyseret og sammenfattet sammenhængen mellem selvbillede, forbilleder og gudsbilleder. Hun
har undersøgt hvordan det indre gudsbillede dannes og hvilke psykologiske funktioner det kan have.

8

En psykologisk teori, hvor barnets udvikling undersøges i et sammenspil med de mennesker (objekter), som er
omkring det.
9
Rizzutto, A. M. (1979). The birth of the living God. The University of Chicago Press.
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Rizzuto ligger meget på linje med Freud i antagelsen af gudsrepræsentationers
dannelse i forskellige udviklingsfaser i et barns første leveår. Dog er der nogle divergenser. Først og
fremmest antager hun at objektrelationers udvikling begynder meget tidligt i den spæde barndom.
For Freud var det fra 5 års alderen og her var fokus på faderrelationen i modsætning til Rizzuto som
har fokus på moderrelationen. Rizzutos forskning har vist, at ligesom selv- og forældrebillede bliver
til i relation til de primære omsorgspersoner, afspejles forældre- og selvbilledet også i
gudsbillederne, som hun betegner gudsrepræsentationer. I moderens første blik sættes
kerneoplevelsen i gang i processen med at blive menneske. Det er Rizzutos påstand, at det er den
første direkte oplevelse, barnet har i øjenkontakten med dets mor, som bruges i dannelsen af en
gudsrepræsentation. I barnets første levemåneder kan det endnu ikke opfatte sig selv som et
selvstændigt individ, men kun som en enhed (symbiose) med moderen. Denne bekymringsløse
helhed, som barnet oplever, er grundlæggende for det tidlige gudsbillede og senere relationer til
andre. Til gengæld vil afsavn og isolation fra barnets mor påføre barnet en uoprettelig skade
(Rizzuto, 1979, s. 186). Så der er en dynamisk sammenhæng mellem gudsbilledet, forældrebilledet
og selvbilledet ifølge Rizzuto.

Man kan sige med en poetisk påstand, som er antydet af Rizzuto selv, at som det første menneske er
skabt i Guds billede10, er hvert menneske herefter skabt i moderens billede og således er Guds
billede overdraget fra mor til barn igennem hele menneskehedens historie.

For at sammenfatte Rizzutos beskrivelse af barnets udvikling af objektrepræsentationer og
gudsrepræsentation til nogle få sætninger, dannes gudsrepræsentationen i den første spæde kontakt
og alliance med sin mor og herfra udvikles gudsbilledet på det indre, ubevidste plan i takt med at
barnet lærer af sine erfaringer med omsorgspersonerne og bruger dem som en slags skabelon for
dannelsen af dets indre gudsbillede. Derfra bliver barnet mere og mere bevidst om at det er et
selvstændigt væsen, og det får en mere sammenhængende fornemmelse af sig selv og sine forældre,
det oplever sig som et jeg overfor andre som er et ikke-jeg. Det bliver et subjekt og moderen og
andre opleves som et objekt. I denne udviklingsfase, i overgangen mellem barnets dannelse af
subjekter og objekter, mellem mor og barn, finder og skaber barnet sit første overgangsobjekt og sin
første overgangsrepræsentation. Overgangsobjekter kan ifølge Rizzuto være en bamse, et sovedyr,
som i den periode har stor betydning. Muligvis som en slags erstatning for mor, eller som forsvar
10

1. mosebog 1:27.
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mod den angst og usikkerhed, der naturligt nok følger af den gradvise adskillelse fra mor og far hen
imod sin egen selvstændige væren i verden. Overgangsobjektet er en slags erstatning for trygheden,
i det symbiotiske forhold, som barnet længes efter og derpå overfører sit behov for moderens
nærvær til Bamsen. Barnet skaber altså en tredje virkelighed mellem den ydre og den indre. Det er
denne tredje virkelighed, der via overgangsobjekt bliver til en overgangsrepræsentation, en
gudsrepræsentation, et rum til Gud i barnets univers, en Pet-god, som Rizzuto kalder det (Rizzuto,
1979, s. 200). Tove Gade kalder Rizzutos Pet-god for en hjemmelavet Gud. Mennesket har altså
både en bevidst Gud og en ubevidst. Tove Gade påpeger at denne hjemmelavede Gud, Pet god, kan
blive imødekommende eller fordømmende, det afhænger af menneskets første møde med
betydningsfulde omsorgspersoner (Gade T. , Bevidste og ubevidste billeder af Gud, 2003, s. 88).
Og videre hævder Gade at gudsrepræsentationen er dybt komplekst og forankret i hvert
udviklingsstadium i barndommen. De første relationer barnet danner, bliver et grundlæggende
mønster for hvordan det senere møder andre mennesker. Disse første relationer former barnets egen
identitet og selvfølelse, for barnet spejler sig og aflæser sin værdi i andre menneskers øjne. Og
senere bliver denne erfaring på godt og ondt bygget ind i billedet af Gud. Gade understreger at
gudsbilledet i følelserne er tæt forbundet med nærhed, nærvær, længsel og tilfredsstillelse. Derimod
påpeger Gade, at hvis barnet oplever utryghed eller har uopfyldte forventninger til forældrene,
påvirker det relationen til andre og også til Gud. Hvis f.eks. et barn har en vanskelig start med en
ambivalent forældrekontakt, så vil det også få en ambivalent relation til andre og til gudsbilledet.
De negative billeder kan nok siden hen blive korrigeret, men det, der bliver indpræget i sindet i de
første år da identiteten grundlægges og personligheden tager form, bliver ifølge Gade aldrig slettet
igen. Her kan der indbygges rigdomme eller problematikker, der må kæmpes med hele livet (Gade
T. , Bevidste og ubevidste billeder af Gud, 2003, s. 89).
I et normalt sundt hændelsesforløb vil gudsrepræsentationen forblive ubevidst
tilgængelig, men benyttes som en del af processen med psykisk balance og syntese. En god
selvfølelse kan associeres med et godt og kærlighedsfuldt gudsbillede, mens et lavt selvbillede er
knyttet til et afvisende og kontrollerende gudsbillede (Austad, 2007, s. 815).
Allan Graugaard Nielsen refererer i sin bog Menneske og Kristen (Nielsen A. G.,
2000, s. 54) til Brødrene Schjelderup11, der har foretaget undersøgelser af dannelsen af menneskers
gudsbilleder og de mente at finde tre hovedformer:

11

Kristian Schjelderup (1894 – 1980), biskop i Norge og Harald Schjelderup (1895 – 1974), første professor i psykologi
i Norge.
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1. De der havde haft en streng far, oplevede som regel en Gud som en dommer, der
forholdt sig til skyld og straf.
2. De der havde haft en omsorgsfuld mor, oplevede Gud som nærværende, tryg og
kærlig
3. De, der var overladt meget til sig selv i barndommen, og ikke fik meget omsorg,
oplevede som regel det guddommelige i sig selv.
Det stemmer overens med de studier af gudsbilleder, som Rizzutos har foretaget, at hvis
gudsrepræsentationen er negativ, så påvirkes menneskers selvbillede og relationer til andre og til
Gud og kan skabe psykisk sygdom og lidelse. Derfor kan gudsrepræsentationen have en vigtig
regulerende funktion i kampen for at opnå og opretholde psykisk balance (Rizzuto, 1979, s. 204).
Der findes altså gudsbilleder der er positive og gudsbilleder der er negative og som dermed viser sig
at være enten nærende for mennesket eller tærende.
Nærende gudsbilleder forbindes med en positiv sammenhæng med mestring og resiliens og er
således en ressource i personligheden mens tærende gudsbilleder forbindes med f.eks. angst og
kompliceret sorg (Rizzuto, 1979, s. 205).

1.3. Opsamling på og diskussion af kapitel 1
Freud har gennem sin psykologiske analyse af mennesker (psykoanalysen), lagt grunden til
forståelsen af menneskets dannelse af billedet om Gud. Og igennem mange år har hans
naturalistiske og reduktionistiske holdning til religionen været dominerende, og religion er blevet
placeret blandt menneskets neuroser som noget det bør befries fra.
Rizzutos forskning har taget udgangspunkt i en detaljeret undersøgelse af Freuds teorier om de
evolutionære og individuelle kilder, der bidrager til dannelsen af en mental repræsentation kaldet
Gud. Mens Freud postulerede, at troen på Gud er baseret på et barns idé om sin far, har hun vist, at
et barns skabelse af Gudrepræsentation er en meget privat og individuel proces, hvor spædbarnets
samspil med moderen ses som prototype på alle senere objektrelationer.
Senere vil andre mennesker, forbilleder og betydningsfulde personer bidrage til denne Guds
karakteristika. De relationsmønstre, der grundlægges i barndommen overføres ubevidst på
Gudsbilledet.
Gennem forbilleder og betydningsfulde personer i barnets liv udvikles gudsbilledet gradvist og
forudsat at nogen giver barnet kendskab til Gud, kan en gudsrelation udvikles gennem sprog og
handling, en proces der fortsættes igennem hele livet.

11

Afsluttende masteropgave fra det Teologiske Fakultet efterår 2021 af Lisbeth Bjørn Dyxenburg
”Studier af indre gudsbilleder i relation til sjælesorg” Københavns Universitet

I modsætning til Freuds synspunkt, antager tilknytningsteoretikere at barnet gennem hele
opvæksten gør nye erfaringer med tilknytning til betydningsfulde voksne, som barnet på godt eller
ondt spejler sig i, og som præger barnets tilknytningsmønstre i nye situationer.
Derfor er barnets forældrebilleder, indre arbejdsmodel og måde at indgå relationer ikke den samme
gennem hele livet.
Skeptikere af Rizzutos teori fokuserer i særlig grad på hendes synsvinkel på religion.
Hun forsøger inden for denne teoris rammer at forklare, hvordan vi udvikler vores personlige
gudsbilleder og ifølge Religionspsykolog Gry Stålsætt12 er det svært i hendes fremstilling at
gennemskue, om Gud er reelt eksisterende eller ej, for fokus er forskudt fra Guds eksistens som
transcendent virkelighed til en objektrelation og spørgsmålet er om objektrelationer opfattes
indenfor illusionens oplevelsesområde. Skepsissen går derfor på at Rizzuto tydeligt sondrer mellem
religion som illusion og religionens objektive virkelighed (Austad, 2007, s. 817). Dette
modargumenterer Tove Gade idet hun hævder at Rizzuto ikke ser illusion og virkelighed som
modsætninger, ligesom Freud (Gade T. G., 2012, s. 131). Freud og Rizzuto ser helt forskelligt på
religionens funktion. Freud mener at man burde nedkæmpe dette ubevidste illusoriske gudsbillede,
som er et virkelighedsfjernt vrængbillede, der kan fremkalde neuroser og hæmme et menneskes
udvikling. Hvorimod Rizzuto hævder at det ubevidste gudsbillede, er et psykisk apparat, som Gud
er afhængig af, når han formidler noget til mennesker, og at dette gudsbillede er en psykisk
ressource for personlighed og resiliens. Ikke mindst fordi den skaber oplevelsen af at blive set. Og
dette at blive set, blive betragtet med anerkendelse og respekt er den mest identitetsdannende og
lægende oplevelse, et menneske kan opnå (Nielsen A. G., 2000, s. 61).
Rizzutos pionerarbejde har været med til at ændre den måde, hvorpå psykoanalysen nærmede sig
emnet religion og hvordan repræsentationer af Gud uddybes i løbet af menneskers liv. Hvor Freud
hævder at religion er en illusion, som ethvert modent menneske bør forkaste, da hævder Rizzuto at
det er en illusion at tro, at man kan komme af med sit gudsbillede. Gudsbilledet kan aldrig
forsvinde, og det er slet ikke ønskeligt at slippe gudsbillederne, for de er gavnlige som grundlag for
tro (Austad, 2007, s. 809).
Hvis det religiøse liv er blevet hæmmende for en person, er det vigtigt at finde ud af
årsagen. Det er psykologens opgave som psykoanalytiker at komme i dialog med menneskets
aktuelle indre gudsrepræsentation og få afdækket de problematikker der ligger bag, så et nyt og
rummeligt, nærværende gudsbillede kan vokse frem.
12

Gry Stålsætt er specialpsykolog ved Modum Bad i Norge
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En væsentlig faktor i Rizzutos teori er, at den kan være en stærk ressource for
sjælesorgen. Den kan hjælpe sjælesørgeren med at skelne mellem et usundt og sundt gudsbillede.
Rizzutos teorier har åbnet for at begge discipliner, psykologi og teologi, har deres berettigelse, da
det er psykologiens mål at afdække ubevidste processer, og sjælesorgens opgave herefter at hjælpe
et menneske videre på troens vej, så gudsbilledet kan åbne sig og være en ressource i kriser.
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Kapitel 2 Teologiske perspektiver på gudsbilledet.
I kapitel 1 er det gennemgået hvorledes den religionspsykologiske forståelse af personligheden;
selvforståelsen, moralopfattelsen mm. samt gudsbilledet er formet i de første leveår. Ana Maria
Rizzuto har som vi tidligere så vist, formuleret hvor vigtig religion og tro er som livsvejledning og
angstdæmpende ressource og på den måde har hun åbnet for en dialog mellem psykologi og teologi.
Hvor man tidligere i sjælesorgssammenhæng skelnede mere skarpt mellem teologi og psykologi og
helst ikke blandende disciplinerne, er man i dag mere tilbøjelig til at anerkende at psykologi og
teologi kan berige hinanden. Mikkel Wold13 der har beskæftiget sig med psykologi versus teologi i
sjælesorgen, har gjort sig den erfaring at psykologi bør inddrages som en ressource i
sjælesorgsarbejdet. Og i det hele taget er det hans opfattelse at man fordomsfrit bør inddrage alt,
hvad der kan hjælpe konfidenten. Derfor bør man også orientere sig i sociologien, filosofien og
samfundsvidenskaberne mm. til inspiration, for at forstå de forhold som påvirker menneskets
mentale og eksistentielle tilstand. Men, som Wold pointerer, så skal dialogen ske med en klar
bevidsthed om det teologiske menneskesyn og med vægtlægning på de teologiske erkendelser, der
kan hjælpe mennesket (Wold, 2018, s. 10). Det følgende kapitel vil således omhandle Gudsbilledet i
et teologisk perspektiv.

2.1. Når gudsbilledet krakelerer
Lidelse er et almenmenneskeligt problem. Alle mennesker kan blive ramt af dybe eksistentielle
anfægtelser og miste troen på, at livet er meningsfuldt og er værd at leve, når de rammes af lidelser i
form af sygdomme, ulykker, tab af et elsket menneske mm. Christian Juul Busch har erfaret at
mange mennesker har en kristen tros påvirkningshistorie, uanset om de bekender sig til en tro eller
ej. Og uanset om man har taget afstand fra den eller ikke, påstår han, så kan det stadig påvirke både
positivt eller negativt. Busch har endvidere udtrykt at det er en almindelig antagelse at mennesket
har nogle grundforventninger til, hvordan livet og verden hænger sammen (Busch, 2002, s. 67). Og
at dette livsbillede eller grundantagelser, for de flestes vedkommende, er at verden fundamentalt er
et godt sted, at verden er meningsfuld og beregnelig og man selv er værdifuld. De fleste menneskers
livsbillede er, at Gud sørger for meningen og garanterer sammenhængen og stabiliteten i
tilværelsen, påpeger Busch. Når alvorlige kriser opstår, erfarer Busch, at mange menneskers
livsbillede rystes. Og det giver anledning til en teologisk refleksion. Denne teologiske refleksion

13

Mikkel Wold, Sognepræst ved Marmorkirken, lektor i sjælesorg ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.
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kan betyde et vendepunkt, hvor troen på en guddommelig magt enten intensiveres, eller bryder
sammen (Busch, 2002, s. 67).
Andersen deler Busch’s antagelse og videregiver at der ofte opstår forvirring og tvivl om hvem Gud
er, når livets grundopfattelse pludselig rystes. Og typisk er det et forvrænget eller falsk gudsbillede
der forhindrer et menneske i at finde ro, stabilitet og trøst i krisesituationen (Andersen, Kroppen og
Ånden 1 – sjælesorgens basis, 2015, s. 24).
Man kan derfor tale om, som det er beskrevet hos Rizzuto i det foregående kapitel, at
der findes to gudsbilleder hos mennesker, det bevidste og det ubevidste gudsbillede. Gade definerer
det sådan at der er det kognitivt prægede gudsbillede, det bevidste intellektuelle, sådan som
mennesket selv vil beskrive sit gudsbillede, og så er der det ubevidste gudsbillede i følelserne, der
viser sig, når kriser rammer og livets grundantagelse ændres. Det er ikke sikkert at disse ubevidste
billeder beskriver Gud, som han er, men de kan være vrængbilleder, der er opstået af en grund og de
er meget svære at ændre. Og disse vrængbilleder skal udvides påpeger Tove Gade, for i krisetider er
de dominerende og forværre livskrisen ved at føje en troskrise til. Og de er destruktive og tilslører
og skygger for den virkelige Gud Deus Nudus (Gade T. , hvem er Gud, når livet gør ondt, 2010, s.
31).
I næste afsnit vil der gives nogle konkrete eksempler på gudsbilleder der er krakeleret,
sådan som de viser sig for mennesker i krise.

2.2. Destruktive gudsbilleder
De gudsbilleder der forekommer ved samtaler med mennesker i krise, er dels gengivet ud fra et
personligt erfaringsgrundlag, og dels er de inspireret af tre præster der har beskæftiget sig meget
med sjælesorg. Disse tre er Christian Juul Busch (Busch, 2002, s. 74ff.), Leif Andersen (Andersen,
Kroppen og Ånden 1 – sjælesorgens basis, 2015, s. 24ff) og Tove Gade. Ud fra de tre præsters
mange forskellige destruktive typer af gudsbilleder, er det valgt at de rubriceres i tre kategorier; det
tyranniske og lunefulde gudsbillede, det nyreligiøse panteistisk, det svage eller fraværende
gudsbillede.

Den første kategori handler om gudsbilledet som opleves tyranisk og lunefuldt. Et konkret
eksempel er her gengivet fra Per Arne Dahls bog ”At rejse sig efter en rystelse”, hvor en
kvinde, der var eneste overlevende efter en flyulykke, sagde i et interview: ”jeg takker Gud
for, at jeg havde englevagt og overlevede” (Dahl, 2011, s. 75). Man kan godt forstå at man i
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sådan en situation kan føle sig udvalgt og heldig. Men med sådan en gudsrelation, må det
samtidig skabe stor utryghed, om hvornår det så er de andre der får englevagt og ikke en
selv. Leif Andersen advarer mod sådan et ønsketænkningens gudsbillede. Han pointerer at
troen på en Gud, der altid beskytter og bevarer fra livskriser, vil medføre et stort
sammenbrud, når verden viser sig at være alt andet en idyllisk (Andersen, Kroppen og
Ånden 2 – sjælesorgens samtale, 2016, s. 417).
Busch angiver et andet eksempel, blot med modsat fortegn. Her beskrives en farfar, der efter
at have mistet et barnebarn ved en trafikulykke, udbrød ”jeg har altid troet på Gud, troet, at
der er en god Gud, som passer på de små og uskyldige. Nu kan jeg ikke længere tro på Gud.
Hvis han findes, så er han ond!” (Busch, 2002, s. 74). Denne farfars gudsbillede af den gode
Gud krakelerede da en voldsom ulykke skete og han mistede sit barnebarn. En væsentlig
faktor ved dette gudsbillede er tanken om, at menneskets skæbne ikke er meningsløs eller
tilfældig, men er forårsaget af Gud. Risikoen ved dette ensidige gudsbillede er, ifølge Leif
Andersen, at det kun er 1. trosartikel der betones. Gud som den almægtige skaber bliver
skyldig i både gode og onde gerninger og altså bliver han både Gud og Satan i én og samme
person (Andersen, Kroppen og Ånden 1 – sjælesorgens basis, 2015, s. 24). Og en forståelse
af denne tvetydige Gud, bliver for nogles vedkommende, at det onde der rammer er Guds
straf og det gode der rammer er en belønning. Således at Gud holder regnskab med
menneskers gerninger og hvor belønning eller straf afgøres af, om det onde eller det gode
har haft overvægt i den pågældendes liv (Busch, 2002, s. 76). På en konfidents spørgsmål
om, hvem Gud er, når lidelse rammer, bør der ifølge Gade svares ud fra en teodicé, og
dermed at der er en skjult Gud, deus absconditus, der med sit forsyn har lagt en plan der
giver en mening med det hele, som vi endnu ikke forstår (Gade T. G., 2012, s. 271).
Mennesker er tilsyneladende villige til at betale en næsten hvilken som helst pris, for at
kunne opleve tilværelsen retfærdig. Gade fremfører at en sadistisk bogholdergud og
hævngud ofte er det dominerende billede hos mennesker i krise, fordi de har troen på en
Gud der straffer. På den ene side er de vrede på Gud og på den anden side, har de brug for
styr på kaos og noget håndfast at tro på i krisen (Gade T. , Bevidste og ubevidste billeder af
Gud, 2003, s. 91).

Den næste kategori handler om gudsbilledet der opleves nyreligiøst, panteistisk. Busch
formulerer at: ”med en panteistisk gudsforestilling, vil det ikke være umuligt at nogle
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patienter kunne finde på at sende en bekendt til Sari Baba i Indien med et tørklæde, han skal
berøre, spørge en præst, om han vil bede for sig, og gå til healing hos en shaman”. Denne
form for gudsbillede identificeres ofte med naturens aktive, forårsagende kraft. Gud er blot
et andet navn for naturens, verdens og menneskelivets iboende princip. For nogle mennesker
er Gud nærværende i alt. Typisk for denne forståelse af det guddommelig er, at der zappes
på det religiøse marked og der sammensættes af elementer, hvad der kan bruges fra
forskellige religiøse retninger: buddhisme, hinduisme og kristendom. Det hele blandes
sammen som udtryk for den samme grundlæggende magt, som opretholder alting og er i alle
mennesker, i alt levende og i alle ting. Indholdsmæssigt kan dette trosbillede være
modstridende og derfor er det i teorien et problematisk gudsbillede, og også fordi det lægger
op til en forståelse af at det onde er noget man selv skal gøre noget ved (Busch, 2002, s.
79).Og selvsagt er dette gudsbillede ikke kristendom. I de fleste tilfælde vil Gud ikke
opfattes som en person, men som en kraft og ansvaret for det onde, vil hvile meget på
menneskets selv

Den tredje kategori handler om gudsbilledet der opleves fraværende eller svagt. Et konkret
eksempel på denne gudsopfattelse er fra attentatet på Utøya d. 22. juli 2011 i Norge, hvor
der blev fundet et lille brev, blandt de blomster der blev lagt ved domkirken i Oslo. På kortet
var en tegnet engel samt flg. tekst: ”Mamma og jeg ba til Gud i kveld. Vi gråt og var redde.
Vi spurte hvordan dette kunne skje. Men Gud bare gråt. Vi kunne ikke høre hva han sa.”
(Månsson, 2018, s. 12). Brevet er udtryk for oplevelsen af den tavse Gud midt i en brutal
erfaring. For Hvis vi lærer at Gud hører bønner, men ikke har oplevet det i virkeligheden, så
er det svært at få teori og erfaring til at hænge sammen. Gudsforladthedsfølelsen er ifølge
Busch følelsen af at opleve sig uden håb, og uden mening med livet. Og dog så alligevel
vedholde at Gud findes, for i de dybeste kriser er troen en tro på trods af, at man erfarer
Guds fravær, påpeger Busch (Busch, 2002, s. 76) Leif Andersen påpeger at dette gudsbillede
er problematisk, fordi det sår tvivl i et menneske om Guds kærlighed, når han ikke viser sig
for Mennesket i den situation det har allermest brug for det. Andre rammes måske af skyld,
fordi de søger en forklaring på den tavse Gud og der er det nærliggende at gribe til den
forklaring, at skylden ligger hos dem selv, på den manglende bøn, eller manglende tro. Men
hvis det er den fromme bøn, der leder Gud til at handle, så bliver det den troende, der på en
måde agerer. Og derved bliver det op til mennesket selv at virkeliggøre Gud. Denne form
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for tænkning er destruktiv, dels fordi der lægges et alt for stort ansvar på mennesket og dels
fordi denne gudsrelation betinger Guds kærlighed. At Guds kærlighed til mennesker er på
betingelse af f. eks, deres fromme bønner (Andersen, Kroppen og Ånden 1 – sjælesorgens
basis, 2015, s. 26).
Tankegangen om kærlighed på betingelser er i uoverensstemmelse med den Lutherske
teologi, da det tenderer gerningsretfærdighed. Hvilket fører til næste afsnit, der handler om
teologiske overvejelser om gudsbilledet.

I disse ovenstående eksempler på destruktive gudsbilleder er det ikke vanskeligt at se paralleller
mellem forældre-erfaringer og gudsbilleder. Rizzuto har i det tidligere kapitel påvist hvor meget det
påvirker forældre-, selv- og gudsbilledet hos et menneske, at vokse op med en henholdsvis
fraværende, streng og dømmende eller skrøbelig forælder. Fordi disse forældre ikke er i stand til at
imødekomme barnets grundlæggende behov for nærvær, trøst, tryghed samt affektregulering.
Negative forældrebilleder skaber altså negative gudsbilleder. De ovenstående forskellige
gudsbilleder viser med al tydelighed, at det ikke så meget er spørgsmålet om tro og tvivl, der
udfordrer sjælesorgen, som det er Gudsbilledet. Teologisk afspejler de fleste af disse ovenstående
gudsbilleder et gammeltestamentligt præget gudsbillede, hvor en anfægtelse af Gud, kan begrundes
i Guds almagt. Mange at de sørgende stiller nemlig flg. spørgsmål ”hvis Gud er almægtig og skaber
af alt og er god, hvorfor tillader han så det onde? Og er han skaber af det onde? Og hvorfor hører
han ikke min bøn? Konsekvensen ved at have et gammeltestamentligt præget gudsbillede, hvor der
kun lægges vægt på 1. trosartikel, er at Gud som en konsekvens bliver en ensidig Gud, og skaber af
det onde. Det kan derfor være svært at opbygge en tillid til Gud på det grundlag.
Der er brug for en teologisk refleksion og en udvidelse af disse gudsbilleder, så de ikke står i vejen
for og er ødelæggende for gudsforholdet. Den teologiske refleksion nuanceres i de næste afsnit.

2.3. Teologiske overvejelser om Gudsbilledet
2.3.1. Gud skabte mennesket i sit billede.
I skabelsesberetningen fra 1. mosebog fortælles, at mennesket oprindeligt blev skabt ”i Guds
billede” (1. Mos. 1, 26-27: "Gud skabte mennesket i sit eget billede ..."). Ved syndefaldet gik denne
nære forbindelse og lighed med det guddommelige imidlertid tabt eller i hvert fald delvist tabt.
Det har derfor igennem menneskets historie været en lang diskussion hvorledes forbindelsen er
mellem mennesker og Gud.

18

Afsluttende masteropgave fra det Teologiske Fakultet efterår 2021 af Lisbeth Bjørn Dyxenburg
”Studier af indre gudsbilleder i relation til sjælesorg” Københavns Universitet

At mennesket er skabt i Guds billede, er en information der fortæller noget om hvordan mennesket
er, men også om hvem Gud er. Disse hænger uløseligt sammen.
Derfor vil Gudsbilledet og menneskesynet i de følgende afsnit illustreres ud fra et teologisk
perspektiv. Da der ligesom i psykologien findes mange forskellige teologiske vinkler, har jeg valgt
at tage udgangspunkt i folkekirkens officielle teologi, den evangelisk-lutherske, som er det
dogmatiske grundlag i sjælesorgen.
Først vil jeg gennemgå et kort udpluk af Luthers skrift ”Om et kristent menneskes frihed”, og dette
skrift er valgt, fordi det meget centralt beskriver Luthers teologi. Dernæst vil jeg kort gennemgå
nogle udpluk fra skriftet ”At tage afsked med almagten”. Det er skrevet af Lars Sandbeck, som er
en moderne dansk teolog. Denne tekst er valgt, fordi den taler ind i samtidens sjælesørgeriske
dilemmaer.

2.3.2. Gudsbilledet hos Luther
Tor Johan Grevbo14 fremfører at reformationen kan betragtes som en sjælesorgsbevægelse, idet
reformationen er udsprunget af et sjælesørgerisk ærinde.
Martin Luthers teologi er først og fremmest opstået på baggrund af hans læsning af Paulus brev til
romerne, hvorved han selv blev forløst fra et strengt og straffende gudsbillede, der martrede ham i
årevis. Denne personlige sjælekamp (hans såkaldte klosterkamp), førte til hans centrale budskab om
retfærdiggørelse af tro alene (Wisløff, 1983, s. 38). I skriftet om et kristent menneskes frihed
udfolder Luther sin teologi i 30 ekskurser. Han begynder med at fremsætte disse to sætninger om
mennesket. ”Eyn Christen mensch ist eyn freyer herr/ über alle ding/ und niemandt unterthan. Eyn
Christen mensch ist eyn dienstpar knecht aller ding und ydermann unterthan”(Et kristenmenneske
er en fri herre over alle ting og ingen underlagt. Et kristenmenneske er en træl i alle ting og alle
underlagt) (Luther, 1520, s. 62,63). Hermed viser Luther, at et kristent menneske på én gang er frit
og bundet. Man er på én gang underlagt Guds lov og sat fri ved evangeliet om Guds nåde (Luther,
1520, s. 92). Og videre udfolder og begrunder Luther sine teologiske tanker og hans centrale teologi
kommer til udtryk i ”Retfærdiggørelseslæren” som den kaldes. Det betyder at mennesket ikke kan
frelse sig selv ved at gøre sig fortjent til nogen belønning over for Gud, kun ved Guds nåde i troen
på Jesus Kristus er mennesket retfærdiggjort (Luther, 1520, s. 76). Dette centrale budskab er
sjælesorg for alle anfægtede mennesker, for Luther taler om en nådig og barmhjertig Gud.

14

Sjelesorgens Vei s. 78 ff. Af Tor Johan S. Grevbo, tidl. norsk præst, forfatter, professor i sjælesorg, lærer i praktisk
teologi på Menighetsfakultetet, Rektor for norske præsters efter- og videreuddannelse.
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Udgangspunktet for Luthers oprør imod den katolske kirke, var et radikalt brud med
den middelalderlige bodslære som han fandt belastende for en anfægtet samvittighed pga. uklarhed
om tro og gerninger. Luther fandt hos Paulus et radikalt nyt syn på Gud. Luther havde kæmpet med
et straffende gudsbillede og dette blev, i hans læsning af Paulus, vendt til et nådigt og tilgivende
gudsbillede. Og hans syn på mennesket ændrede sig hermed ligeledes radikalt. For Luther var skolet
i troen på det selvberoende menneske, hvor tanken er at mennesket med sin fornuft eller erfaring,
selv er i stand til at erkende Gud, uden støtte i skrift, tradition eller særlige åbenbaringer. Og
mennesket skulle selv gøre sig fortjent til frelsen. Denne tanke havde Luther svært ved at forbinde
med en retfærdig og nådig Gud. For det var Luthers overbevisning at ingen foruden Kristus er i
stand til at overholde Guds bud (Wisløff, 1983, s. 42). Luthers syn på mennesket ændrede sig
således til en betragtning af mennesket som totalt afskåret fra skaberværket i arvesynden. I
Confessio Augustana i artikel 2 er det således udtrykt: ”Ligeledes lærer de, at efter Adams fald
fødes alle mennesker, som er forplantet på naturlig måde, med synd, dvs. uden frygt for Gud, uden
tillid til Gud og med begær, og at denne arvelige sygdom eller brøst i sandhed er synd, idet den
fordømmer og også nu bringer den evige død over dem, som ikke genfødes ved dåben og
Helligånden” (Grane, 1981, s. 35). I forhold til Gud (coram Deo, i Guds øjne) er fornuftens
funktioner forblændet, viljen er trælbundet og hjertet fuld af mistillid og derved afviste Luther helt
at der fandtes en naturlig gudserkendelse. Kun gennem Guds åbenbaring er en gudserkendelse
mulig, genoprettelsen af det tabte gudsbillede sker derfor kun ved Guds indgriben igennem
forkyndelsen, hævder Luther. Således kan mennesket kun fortvivle over sin afmagt og derved søge
hjælp ved at høre evangeliet. Luther siger at Loven afslører synden og kalder syndsbevidsthed frem
og viser derfor hen til evangeliet om Jesu Kristi frelse. I skriftet ”et kristenmenneskes frihed er det
således formuleret: ”Darûb seyn sie nur datzu geordnet/ das der mensch drynnen sehe sein
unvormügen zu dem gutten/ und lerne an yhm selbs vorzweyffeln”(Derfor er de (buddene/loven)
kun indsat af den grund, at mennesket derved skal indse sin manglende evne til det gode og lære at
fortvivle ved sig selv.) (Luther, 1520, s. nr. 79). Med Paulus udtryk så bliver Loven på den måde en
tugtemester (opdrager) til Kristus15. Og der gives ifølge Luther ingen anden vej til frelse uden
igennem evangeliet (sola scriptura). Loven er generelt Guds krav, evangeliet er at Kristus selv
kommer i ordet og opfylder det. Ifølge Luther selv er ”evangeliet en prædiken som tilgiver synden”
(Wisløff, 1983, s. 41) Således indeholder retfærdiggørelsen for Luther både en radikal ny situation
under nåden - og en virkelig fornyelse af mennesket i troen på Kristus, som dog kun lige er begyndt
15

Paulus brev til galaterne kap. 3,24
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og først fuldendes i det evige liv. Mennesket er derved retfærdigt overfor Gud men dog stadig en
synder overfor sig selv. Alt er tilgivet ved nåden; men alt er endnu ikke helbredt ved gaven.
Mennesket er ifølge Luther simul iustus et paccator, (samtidigt retfærdig i Kristus og synder i sig
selv). Livet i troen er en kamp. For retfærdiggørelse er ikke en ny chance for at være perfekt, og det
er heller ikke en fjernelse af vores menneskelighed. I dette liv forbliver den kristne fuldstændig
synder i sin natur og vilje og ustandselig anfægtes hjertets tillid til Gud, fordi menneskets tro er
svag og gør modstand. (Grane, 1981, s. 41,42) Dette var nogle af de tanker Luther fremsatte.
Allan Graugaard Nielsen sammenligner menneskesynet hos Luther med det
religionspsykologiske menneskesyn. Han hævder, at Luthers pointering af, at det faldne menneske
må dø før frelse kan finde sted, er i fin overensstemmelse med religionspsykologernes fokus på de
falske destruktive gudsbilleder, der må gå til grunde, før de mere nuancerede gudsbilleder kan
optræde og bringe trøst. Og den modstand som religionspsykologerne nævner, under processen med
at opgive det falske gudsbillede, som også implicerer opgivelsen af selvbilledet og tab af identitet,
den modstand eller spænding er udtrykt i det Lutherske ”simul iustus et peccator” (Nielsen A. G.,
2000, s. 77). Den menneskelige skabning kan ikke af egen kraft eller vilje holde op med at være
syndig. Mirakuløst nok er vi retfærdiggjort af Kristus på trods af dette totale fordærv. Sådan leves
det kristne liv i konstant spænding, men denne spænding ophæver ikke menneskets retfærdighed i
Kristus. Herved kom Luther med en sjælesørgerisk model i reformationen for et nærende og nådigt
gudsbillede. Han arbejdede sig så at sige frem fra billedet af Gud som dømmende og straffende, til
en nådig og retfærdig Gud. Han løser dog ikke teodicé-problematikken, men han formår at skabe en
teologi, hvor vægten er på sjælesorg consulatio (trøst) som formidles af sjælesørgeren som Kristi
kærligheds stedfortræder. Og hvor sand trøst kun kan opnås gennem skriften (sola scriptura).
I forhold til det katolske menneskesyn, var Luther meget pessimistisk, i hans måde at
betragte det syndige menneske og ved den dybe kløft han så imellem Gud og menneske. Til
gengæld var hans syn på gudsbilledet meget positivt, for Gud øser storladent kvit og frit sin nåde
over mennesket.
Som præst og sjælesørger var det vigtigt for Luther at formidle troens tillid til Kristi
usynlige nærvær. For Luther var sjælesorg troshjælp. Og sjælesorgens opgave var bl.a. opmuntring,
rådgivning, tilgivelse og trøst og alt måtte ske gennem Ordet (Kristus pro me). Luthers begreb om
trøst consolatio var knyttet til hans teologiske grundsyn – at kun Gud kan bringe egentlig trøst (sola
gratia)16 .
16

Sjelesorgens Vei s. 78 ff. Af Tor Johan S. Grevbo.
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For få hundrede år siden, var der ingen der satte spørgsmålstegn ved Guds almagt,
men i det 20. århundrede, er protestantisk teologi blevet påvirket af sekularisering og autoritetsfald,
som bl.a. har betydet en svækkelse af kristendommen som en stærk forklaringsfigur. Og som en
konsekvens af det, er der blandt nogle teologer opstået en nytænkning af teologien. Disse nyere
teologiske strømninger har skabt en kritik af skabelsesteologien, hvor spørgsmålet om Guds
almagtsbegreb er problematiseret.
I nærværende afsnit gives en kortfattet redegørelse for en teologisk løsning på et
sjælesørgerisk dilemma. Den danske teolog Lars Sandbeck tager udgangspunkt i de traumatiske
begivenheder den vestlige verden har oplevet (terror, katastrofe mm.), og spørger om det
almindelige menneske kan forbinde dets tro på Gud, med historiens almægtige Herre, skæbnens og
forsynets Gud, der direkte forårsager alt, hvad der foregår i denne verden. Til det spørgsmål giver
Sandbeck, i det følgende afsnit, sit bidrag til det kristne gudsbillede via en kritik og et opgør med
Guds almagtsbegreb.

2.3.3. Gudsbilledet i en moderne protestantisk teologi.
Både i skabelsesteologi og i åbenbaringsteologien opereres der med en Gud som almægtig,
skaberen af alt. Sandbeck har foretaget en kritisk gennemtænkning af almagtsforestillingen, som
han betvivler meningsfuldheden af og sætter spørgsmålstegn ved nødvendigheden af, i evangelisk
kristen sammenhæng.
I virkeligheden stiller Sandbeck de samme spørgsmål som de sørgende eller
kriseramte gør, når de spørger: ”Hvordan kan Gud være almægtig og god, når Han lader så mange
lide uretfærdigt?” For Sandbeck påpeger at den alvorligste og såvel teologisk som eksistentielt og
etisk set mest påtrængende vanskelighed, der knytter sig til forestillingen om Guds almagt, er det
ondes og lidelsens eksistens.
Sandbeck redegør for hvilke konsekvenser denne almagtstro har for gudsbilledet og
for forståelsen af forholdet mellem Gud og menneske og han undsiger almagtstanken.
Sandbeck argumenterer for at hans form for teologi ikke falder udenfor den evangelisk-lutherske
teologi. Hans ærinde er at modbevise at benægtelsen af Guds almagt skulle stride imod den kristne
tro. Ja, han hævder ligefrem, at et evangelisk kristent gudsbillede er uforeneligt med tanken om, at
Gud kan alt eller forårsager alt (Sandbeck, 2018, s. 6). Han begrunder det bl.a. med at der ikke
findes belæg i evangeliet for, at Gud skulle være almægtig, at Gud skal kunne alt, at Gud er årsag til
alt. Den evangeliske gudsforkyndelse handler om Guds grænseløse trofasthed, omsorgsfuldhed og
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imødekommenhed, hævder Sandbeck. Den evangeliske gudsforkyndelse handler om, at Gud er
kærlighed og det formulerer han også positivt som det man i kristen forstand kan forstå ved Guds
magt. Dette uddybes senere i afsnittet.
Sandbeck hævder at tanken om Guds almagtsbegreb er ambivalent og bidrager til skabelsen af et
teologisk dilemma, teodicé-problematikken17. Almagtsforestillingen indebærer, at Gud gøres
ansvarlig for alt det onde, påpeger han og det harmonerer ikke med evangeliernes kærlige
gudsbillede. Det kristne håb er knyttet til en forventning om, at Gud vil overvinde alt det onde, der
er i verden og i os selv, for det onde modvirker og modarbejder Guds vilje. Derfor kan Gud ikke
være ansvarlig for det onde. Og Jesus har desuden et helt andet anliggende og indhold end
hævdelsen af Guds almagt, påpeger Sandbeck, for i den nytestamentlige gudsforkyndelse, betegner
Jesus Gud som far, og viser derved en Gud i dialogisk øjenhøjde med mennesket.
Sandbeck foretager en kritisk begrebsafklaring af de ord der optræder i Bibelen18 som
beskriver Guds ”Almagt”. Sandbeck påstår at det aldrig været intentionen i bibelen at betone Guds
almagt på den måde som det siden er tolket i historien. Sandbeck fører begreberne tilbage til den
græske filosofiske monoteisme19 og gør særlig op med to af traditionens opfattelser af almagten:
Det første begreb er det modale almagtsbegreb. Her tolkes Guds almagt som en egenskab eller evne
ved Guds væsen, der karakteriserer hans grænseløse formåen. Og her benytter han den klassiske
aforisme om Gud kan skabe en sten, han ikke selv kan løfte20.
Den anden almagtsforståelse er den kausale, der henviser til forståelse at Gud som årsag til alt. Han
er årsag til alle hændelser, både de gode og de onde. Altså forstås Gud som den alt-bestemmende og
alt-forårsagende magt. Sandbeck kritiserer at disse begreber er overtaget umodificeret, og at de er
de mest udbredte i traditionen og repræsenterer en form for determinisme i den folkelige
bevidsthed.

17

En teodicé-forklaring er bl.a., at hvis det onde er udtryk for tilværelsens vilkårlighed, er verden uretfærdig; og hvis
det er Gud, der forårsager eller tillader det onde, må der være en mening med det, og så er verden ikke længere
uretfærdig og i uorden. Og derved bliver Gud brugt som forklaring på det onde.
18
Lars Sandbeck giver en kritisk gennemgang af det ord man i den danske bibeloversættelse har kaldt ”Almægtig”. Det
hedder på hebraisk ”Shaddai”, og det optræder 41 gange i GT, men bør ikke oversættes som et begreb, da det er et
egenavn, anfører Sandbeck. I det nye testamente bruger Jesus heller ikke at benævne Gud som almægtig, men Jesus
bruger benævnelsen ”Far”. I Septuaginta optræder ordet Pantokrator, formentlig for at overbevise om at Gud står
over Zeus. (Sandbeck, 2018, s. 17)
19
Efter polyteismen blev afvist og monoteismen indført, måtte alle de egenskaber de andre guder havde, samles i
denne ene Gud og derfor blev han almægtig.
20
Lars Sandbeck bruger argumentet: ”Kan Gud skabe en sten, der er så stor, at han ikke selv kan løfte den? Uanset
hvad man svarer viser det at Gud ikke er almægtig. Dette beviser at almagtsbegrebet i dets modale udgave er logisk
selvmodsigende og derfor meningsløst (Sandbeck, 2018, s. 41).
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En kritiker af dette perspektiv er Niels Henrik Gregersen (NHG). At undsige Guds
almagt og således sætte skel mellem Gud og værensmagten, er vanskelig påpeger NHG (Gregersen,
1997, s. 121). NHG begrunder dette med at det dels er i modstrid med monoteismens logik, for
væren og kreativitet kan ikke tænkes væk fra Gud uden samtidig at tænke Gud væk. Og undsigelsen
af Guds almagt er også i modstrid med den skabelsesteologiske realisme. For skabelsesteologisk
realisme betyder at alt har sit ophav i Guds skabergerning. Og NHG påpeger at når Guds almagt
negeres, så henlægges kreativiteten til materien, og Gud kommer til at stå udenfor. I den
skabelsesteologiske realisme er Gud den indefra virkende kreativitet. Gud er intimt til stede i
materiens energi. Skabningens kreativitet har ikke begyndelse hos sig selv, men udgør en skabt
kreativitet, der kun eksisterer, så længe den er ét med Guds kreativitet, som er Gud selv.
Sandbeck hævder at det i evangeliet aldrig har været hensigten at benævne Gud som
almægtig, men derimod som en jordnær, personlig og tillidsvækkende far. Og han eksemplificerer
det ved at pege på bønnen Fadervor, hvor der bedes: “Komme dit rige, ske din vilje som i himlen,
således også på jorden”. Denne sætning tilkendegiver, at der er områder hvor Gud ikke råder.
Fadervor giver mening, fordi det onde ikke kommer fra Gud, men er Guds fjende og modstander,
fastslår Sandbeck (Sandbeck, 2018, s. 57).
I 1. trosartikel i den Apostolske trosbekendelse fører Sandbeck forståelsen af Gud den
almægtige, tilbage til Gregor af Nyssas oversættelse, og angiver den som den mest korrekte. Her
lyder det: “Jeg tror på Gud Fader, han, som bevarer livet” og Sandbeck sammenligner denne
oversættelse med en ordlyd i Luthers lille katekismus til 1. trosartikel, der ligger nær Gregor af
Nyssas oversættelse21. Her omtaler Luther Gud, som ”dagliglivets opretholder og beskytter”. Og på
den måde, retfærdiggør Sandbeck, at hans teologi ligger tæt op ad Luthers fordi Luther ikke nævner
almagten, men derimod pointerer, at Gud er den, der forårsager eller sørger for, at alt er godt. Men
det modbeviser NHG og fremhæver selvsamme kommentar til 1. trosartikel i den lille katekismus,
hvor NHG påpeger at netop skabelsestroens realitetssans særligt er udfoldet i dette skrift
(Gregersen, 1997, s. 63). skabelsestroens realitetssans betyder at alt har sit ophav i Guds
skabergerning. Og NHG henviser også til Luther skrift ”Den Trælbundne Vilje”, hvor Luther selv

21

Luthers katekismus (1529), kommentar til 1. trosartikel: ”Jeg tror, at Gud har skabt mig såvel som alle skabninger; at
han har givet mig legeme og sjæl, øjne, øre og alle lemmer, fornuft og alle sanser, og at han endnu opholder alt dette;
at han giver klæder og sko, mad og drikke, hus og hjem, hustru og børn, mark, kvæg og alt godt; at han rigelig og
daglig sørger for alt, hvad jeg trænger til for dette legeme og liv, skærmer mig imod al fare, frier mig for alt ondt og
våger over mig; og alt dette alene af faderlig, guddommelig godhed og barmhjertighed uden nogen fortjeneste og
værdighed hos mig” (Sandbeck, 2018, s. 23).
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har udtalt at vi ikke kan tænke almagten væk, uden samtidig at tænke Gud væk (Gregersen, 1997, s.
124).
Videre viser Sandbeck at ordet ”omnipotens”, der benyttes i den latinske udgave af
bibelen, om Guds almagt og Jesu ord ”Far” er langt fra hinanden i betydning. ”Far-begrebet” er
relationelt, fordi det beskriver Guds forhold til verden og mennesket, i modsætning til ordet
”omnipotens”, der beskriver en egenskab ved eller evne i Guds væsen, uafhængig af, hvordan han
forholder sig til mennesket. Ordet omnipotens, er dét som er kommet til at fylde i kristendommens
historie og i den folkelige bevidsthed, men er ikke evangeliets hensigt (Sandbeck, 2018, s. 22).
Betydningen omnipotens er farlig, fordi Gud gøres ansvarlig for det onde, påpeger Lars Sandbeck,
og hvis Gud kan alt, kan han også ombestemme sig og udslette alt liv i morgen og sig selv inklusiv
mm. Denne tanke ender i absurdum og derved svækkes menneskers tillid til Guds kærlighed og
godhed, påpeger Sandbeck (Sandbeck, 2018, s. 40).
Til det påpeger NHG, at Guds tilstedeværelse i det gode såvel som i det onde har stor
betydning. Det onde skal forsages, men ren ondskab findes ikke ifølge NHG. Det gælder derfor om
at hente den gode kreativitet ud af det onde. Forløsningen fra det onde, er kun mulig ved at
fastholde det guddommelige i det. Ved undsigelse af almagten hos Gud, kommer Gud til at stå svag
over for det onde. Gud bliver kun en god Gud, når det går mennesket godt, men så snart livet viser
modstand, er Gud ikke til hjælp og støtte og kan en Gud, der ikke er almægtig, mon overvinde
døden? NHG henviser til at Gud som skaber indebærer at alle stunder gode såvel som dårlige i livet
er båret oppe af livgivermagt, derfor er forløsningens mulighed altid til stede (Gregersen, 1997, s.
124).
Sandbeck stiller i sit skrift spørgsmålstegn ved om ikke almagtsforestillingen står i
vejen for evnen til at fastholde det væsentlige i den kristne tro, nemlig at Jesus Kristus inkarnerede
sig i mennesket, og at Kristi sonoffer bragte gudsforholdet i orden. Han giver i sit skrift et positivt
bud på en kristologisk bestemt gudsforståelse. For hans påstand er, at det er relationen mellem Gud
og mennesker der er det interessante. Inspireret af Poul Ricoeur22 definerer Sandbeck faderfiguren i
relation til 2. og 3. trosartikel. Gud som skaber kan ikke betragtes isoleret. Dét Gud skaber, er en
kærlighedsrelation. Gud er kun Gud i kraft af hans relation som far, påstår Sandbeck dvs. at Gud i
fader-relationen forvandles fra en trancedent størrelse til en immanent. I faderrelationen
transformeres Gud fra hans fjernhed til hans tilstedeværelse iblandt menneskene. Og hans
tilstedeværelse i mennesket sker først, når det er indpodet på Kristus. Ifølge den kristne tro har Gud
22

Poul Ricoeur (1913-2005) var fransk filosof.

25

Afsluttende masteropgave fra det Teologiske Fakultet efterår 2021 af Lisbeth Bjørn Dyxenburg
”Studier af indre gudsbilleder i relation til sjælesorg” Københavns Universitet

åbenbaret sig i Jesus af Nazaret og derigennem har Gud fået et menneskeligt ansigt. Og derfor er
Gud en far, en bror og den kraft, der giver livsmod og binder mennesket sammen i et fællesskab,
der er båret af kærlighed. Derfor kan første trosartikel først forstås i lyset af anden og tredje
trosartikel (Sandbeck, 2018, s. 60).
Dette faderskab er først fuldt ud realiseret, når alle “på den yderste dag” er blevet
indlemmet i Guds familie. I denne far-barn-relation ligger det implicit, at faren har en anden frihed
og magt, end menneskene har. Magten kalder Sandbeck for pastoralmagt, en hyrdemagt.
Pastoralmagten er omsorgsfuldhed og kærlighed m.a.o. en tjenende magt, som Gud åbenbarer i
Kristus. Det gør han gennem tilgivelsens magt, hvor mennesket sættes frit til at leve et
kærlighedsfuldt liv med hinanden (Sandbeck, 2018, s. 64 ff.).
Andersen giver også en kritik af Sandbecks post-teistiske gudsbillede (Andersen,
Kroppen og Ånden 1 – sjælesorgens basis, 2015, s. 81). Han kritiserer at Gud i post-teistisk
teologisk ikke opfattes som en objektiv eksisterende, uforanderlig personlig bevidsthed, som kan
elske og høre bønner, men gøres til en metafor for de store relationer og eksistentielle temaer i livet.
Og derved kan Gud ikke betragtes som kærlig, men er kærlighed som begreb. Og Hvis kærlighed er
Gud, vil de mennesker der ikke oplever kærlighed i deres liv, så heller ingen Gud have, påpeger
Andersen. Andersen fremhæver i lighed med Luther, at hvis Gud har skabt verden og mennesket i
sit billede, så må Gud være noget andet end det skabte. Hvis Gud er den, der bevirker, at alt andet er
til, så kan Gud ikke selv forsvinde og dø som alt andet. Gud må være hævet over døden og
tilintetgørelsen for at have magt over dem. Og Gud kan derfor ikke være upersonlig. Gud må, ifølge
Andersen, forkyndes som en person, et Du, der ser og reagerer på menneskets nød, for Gud har
åbenbaret sig i personkategorier og må også som sådan modtages og tilbede (Andersen, Kroppen og
Ånden 1 – sjælesorgens basis, 2015, s. 81).

2.4. Opsamling på og diskussion af kapitel 2
Tab af livets mening kan opstå ved kriser, når menneskers verdensbillede brister. Det fører ofte til
eksistentielle og teologiske tolkninger. Og for mange vil der være forvirring om, hvem Gud er.
Forvirringen opstår når Gudsbilledet krakelerer og tilliden til Gud forsvinder. Disse typiske
gudsbilleder mange mennesker i kriser kæmper med, synes at være det samme som Luther
kæmpede med. Nemlig at finde en nådig Gud. Det var selve drivkraften for Martin Luther og
kernen i reformationen. Gennem læsning af Paulus kom Luther til den erkendelse, at hvis Gud er en
nådig Gud, kan frelsen ikke være afhængig af, hvad mennesket selv gør, for ingen formår at
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overholde Guds lov. For mennesket har mistet gudsbilledligheden ved arvesynden og er som sådan
vendt bort fra Gud. Først hos den, som har modtaget nåden, vækkes gudsbilledligheden til live igen.
Luther sammenfattede sin nye forståelse ved at sige, at mennesket ”retfærdiggøres af tro alene, ikke
ved gerninger”. På den måde bliver mennesket gennem evangeliet sat frit, fri af synden og kan leve
i trøst og i tillid til Gud.
Og ligesom Luther har også Lars Sandbeck givet et bidrag til det kristne gudsbillede i
form af en teodicé på en lidelse. Sandbeck er motiveret af troens største paradokser: lidelsens
problem. Med det spørgsmål sætter Sandbeck sig i opposition til teismen og udvikler et gudsbegreb,
der undsiger Guds almagt og løser derved teodicé-problematikken. Samtidig accentuerer han
gudsrelationen mellem den treenige Gud og mennesket og giver altså en helt ny ikke- teistisk måde
at forstå gudsbilledet på. Sandbeck besvarer hermed det sjælesørgeriske spørgsmål om hvorfor Gud
tillader det onde, hvis han er er almægtig. Gud er ikke almægtig, påstår Sandbeck, men Gud er far.
Gud forsoner sig med det gudløse, gudsforladte menneske ved selv at blive et menneske. På korset
forsoner Gud sig med det menneske, som ikke kan forsone sig med Gud – DET er kærlighed, siger
Sandbeck. Det eneste kærligheden har at give, er sig selv. Netop i korset ses det, hvad kærlighed er.
Den ultimative kærlighed er netop guddommelig, for det er ikke en kærlighed mennesket af sig selv
kan realisere. Når kærligheden opstår, erfares Guds magt, som er kærlighed, tilgivelse og nærvær.
Vi har fået præsenteret to forskellige teologiske gudsbilleder. Luther der repræsenterer
et klassisk, teistisk gudsbillede, hvor Gud er transcendent, evig, uforanderlig og almægtig, men
stadig personlig og nærværende i sit skaberværk. Heroverfor er Sandbeck der beskriver en entydig
god Gud, som er far og ikke er almægtig, fordi den almægtige teistiske Gud, for Sandbeck synes
umenneskelig og ukristelig. Men Guds magt er kærlighedens og tilgivelsens tjenende magt, som er
åbenbaret i Kristus og virket af Ånden. Når kærligheden opstår, erfarer mennesker Guds magt, som
sætter det fri.
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Kapitel 3 Kan intervention i form af sjælesorg korrigere et menneskes
gudsbillede?
I det foregående afsnit blev de destruktive og tærende gudsbilleder analyseret og teologiske
overvejelser af gudsbilledet blev belyst. Dette kapitel vil handle om sjælesørgerens rolle og
redskaber for at hjælpe konfidenten. Sjælesørgerens rolle er at bevidstgøre og udfolde konfidentens
gudsbilleder, ved at gå i dialog med det ubevidste destruktive gudsbillede og hjælpe med at
nuancere det. For som Andersen hævder, så bør disse destruktive vrængbilleder besejres, for ellers
kommer de til at stå mellem mennesket og Gud og tilsløre den virkelige Gud, for den levende Guds
billede vil træde tydeligt frem, når de falske billeder er korrigeret (Andersen, Kroppen og Ånden 1 –
sjælesorgens basis, 2015, s. 24).
I sidste del af kapitlet vil der argumenteres for en trinitarisk sjælesorg som teologisk
ressource i sjælesorgen.

3.1. Forudsætninger for at ændre på vrængbilleder i sjælesorgs sammenhæng
Et godt og tillidsfuldt gudsforhold kan konsolidere og styrke selvopfattelsen. Transformation af et
fikseret gudsbillede åbner muligheden for ændring fra et patologisk trossystem hen imod en sundere
tro, for eksempel fra et fordømmende og skyldsinducerende gudsbillede til en kærlighedsfuld og
accepterende Gud, sådan hævder Andersen. Samtidig pointerer han, at denne processuelle
kontinuerlige omformning af Guds repræsentation kræver at sjælesørgeren respekterer den
kriseramtes billede af Gud, uanset hvor usundt og destruktivt det end er. At forsøge at ændre den
"forvrængede" Gud til en mere "normal" kan være en krænkelse og manipulation af konfidentens
private verden, og så kan man ikke ændre gudsbilledet. Derfor må man gå frem med forsigtighed,
respekt og forståelse, erklærer Andersen (Andersen, Kroppen og Ånden 1 – sjælesorgens basis,
2015, s. 43).
Månson peger på at målet for sjælesorgsudøvelsen er, at der må genskabes eller
nyskabes en grundtillid til Gud og til Guds kærlighed. Og hvis denne grundtillid genfindes, kan
mennesket bære mange byder. Hvis gudsbilledet er amputeret og forvredet, påvirker det synet på
andre mennesker og en selv (Månsson, 2018, s. 1). At genfinde tillid til Gud og hans kærlighed
betyder også som Leif Andersen pointerer, at konfidenten bliver sig selv, og accepterer sig selv, og
det er først muligt, når vedkommende føler sig set med Guds blik. Derfor skal sjælesorgens rum
være en vej dertil og når det lykkes, er det nærmest uundgåeligt at konfidenten kommer til at
betragte sjælesørgeren som Guds blik (Andersen, Kroppen og Ånden 1 – sjælesorgens basis, 2015,
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s. 90). Eller som Tove Gade formulerer det, at sjælesørgeren bliver symbolet på Guds nærvær
(Gade T. , hvem er Gud, når livet gør ondt, 2010, s. 201).
Rizzuto påpeger, at sjælesørgeren må have en vis religionspsykologisk indsigt i de
ubevidste gudsbillederes opståen og de stærke følelser der er forbundet med dem. For det er vigtigt
at være sig bevidst om, at det første gudsbillede konfidenten møder, er hos sjælesørgeren selv.
Sjælesørgeren kommer uvægerligt til at være en gudsrepræsentant i den måde som konfidenten
opfatter sjælesørgerens stemmeføring, ansigtsudtryk, kropssprog og hele holdning mm. I langt
højere grad end med ord. Derfor er det vigtigt at sjælesørgeren er klar på sit eget gudsbillede, for
hvis den Gud, man præsenterer, er i uoverensstemmelse med den oplevelse, konfidenten mærker,
vil det føles utroværdigt, nyttesløst eller ligefrem nedbrydende (Rizzuto, 1979, s. 214).
Gade påpeger, at det ikke nytter at spørge efter forklaringer og teodiceer i hjælpen til
at korrigere et menneske gudsbillede, i stedet bør man stille spørgsmålet: Hvem har jeg en tro på?
Eller hvad har jeg at håbe på? Og den tro man kan få hjælp af, er forkyndelsen af den treenige Gud,
som mest troværdigt kan besvare spørgsmålet om, hvem Gud er for én, når man er i krise (Gade T. ,
hvem er Gud, når livet gør ondt, 2010, s. 197).

3.2. Trinitarisk sjælesorg
Den guddommelige treenighed er udtryk for, at Gud er kærlighed og kærlighed er altid relationel,
fremhæver NHG. Kærlighed forudsætter to eller flere parter, der skaber en enhed. Treenigheden
forstås således, at Guds evige væsen åbenbares i Jesu gerning. Gud er den der giver kærlighed,
Jesus den er modtager kærlighed og Helligånden er kærlighedens bånd, der binder dem sammen
(Gregersen, 1997, s. 125).
Andersen definerer trinitarisk sjælesorg som kristen diakonal livshjælp, fordi det trinitariske
indbefatter et helhedsorienteret menneskesyn, mennesket som krop, sjæl og ånd. Sjælesorg hører
ind under en af diakoniens arbejdsformer, og er en hjælp via samtale og brug af ritualer, hvor
diakonien er en bredere form for hjælp til medmennesket i mange forskellige aspekter. Sjælesorg
handler altså ikke kun om at give åndelig hjælp. Livshjælp er i højere grad kroppens behov, og
åndens behov, er troshjælp (Andersen, Kroppen og Ånden 1 – sjælesorgens basis, 2015, s. 319).
Den trinitatiske sjælesorg er ifølge Elmo Due23 opstået ud af en polarisering i løbet af
1900- tallet mellem den dialektiske teologis kerygmatiske sjælesorg24 og den amerikanske

23
24

Elmo Due lektor på pastoral seminariet i København, tidl. Fængselspræst ved de Københavnske fængsler 1987-2000
Kerygmatisk sjælesorg er en bibelbaseret sjælesorg, hvor synden fastholdes som det menneskelige grundproblem
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psykologiserende klientcentrerede sjælesorg (Due, 2018, s. 73). Og Elmo Due definerer det
trinitariske gudssyn som Gud, der er skaber og Gud, der er den inkarnerede, som henvender sig til
mennesket i dets jordiske liv og Gud som den livsfornyende kraft. Altså rækker Gud ud til
mennesket, som skaber, genløser og fornyer overfor mennesket, der modtager med krop, sjæl og
ånd (Due, 2018, s. 71).
Elmo Due fremhæver Albrecht Peters25 der inspireret af Luther, nævner tre former for det, han
kvalificerer som “kristeligt bibelske” former for sjælesorg: ”nemlig for det første den
klientcentrerede, hjælpende samtale mellem en konfident og en uddannet samtalepartner, der må
ses i første trosartikels perspektiv, for det andet den kerygmatiske sjælesorg knyttet til anden
trosartikel og endelig den åndelige vejledning som sjælesorg under Helligåndens vejledning, i 3.
trosartikel.” på den måde er både den terapeutiske og den kerygmatiske tilgang implementeret i
sjælesorgen (Due, 2018, s. 74).
Gade mener også, at samspillet mellem teologi og psykologi er indbygget i triniteten.
Gade formulerer det således: (Citat): ”I første trosartikels tale om Gud som Skaber ligger en
åbenhed for den menneskekundskab, der har fundet nedslag i psykologien, og i anden trosartikel
skelnes der mellem menneskelige erfaringer og den tiltale, som Jesus repræsenterer som Guds
billede, og endelig omtales der i tredje trosartikel, hvordan Gud kan blive erfaret virkelighed, og
dermed er der her en åbenhed for troens erfaringsdimension” (Gade T. G., 2012, s. 19).
Og derfor er den trinitariske teologi ikke blot spekulation, men relevant fordi den umiddelbart kan
appliceres på konkrete problemer (Due, 2018, s. 74).
Et konkret eksempel giver Gade ved at vise at Gud ikke blot er den ubegribelige almægtige, der kan
opleves fraværende i menneskers lidelser, men Gud er også Jesus Kristus, som selv var afmægtig og
som på egen krop har oplevet de samme lidelser som mennesker oplever. Derved er Gud
nærværende for mennesker og medbærer på deres lidelser. Og gennem Jesu opstandelse viser Gud,
at lidelsen ikke er det sidste, der er at sige om et menneskes liv. Helligånd er, som Tove Gade
påpeger, båndet mellem den almægtige Gud og den afmægtige Jesus, og er den livsfornyende kraft
der kan hjælpe mennesker med at gøre sig nye erfaringer med Gud og udvide gudsbilledet (Gade T.
, hvem er Gud, når livet gør ondt, 2010, s. 198).
Trinitet er mødet mellem det helt almindelige liv og det ualmindelige evangelium, som er
sammenvævet i hinanden. Og trinitarisk sjælesorg vil søge at relatere virkeligheden til den kristne
gudstro, idet den bearbejder og fortolker erfaringerne i lyset af troen på den treenige Gud. Som
25

Albrecht Peters (1924-1987) “Christliche Seelsorge im Horizont der drei Glaubensartikel”
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Andersen udtrykker det, udspiller den trinitariske sjælesorg sig i spændingsfeltet mellem erfaring og
åbenbaring (Andersen, Kroppen og Ånden 1 – sjælesorgens basis, 2015, s. 314).
Gade ser trinitarisk sjælesorg som et samspil mellem psykologi, teologi og åndelig
vejledning. Spiritualiteten sidestiller Gade med troens erfaringsdimension. Hun peger på 4
dimensioner i sjælesorgsarbejdet: omsorg, eftertanke, tolkning og fordybelse26. Omsorg handler om
holdningen til konfidenten, der er præget af respekt og empati, og det forudsætter hos sjælesørgeren
en psykologisk indsigt i gudsbilledets tilblivelse. Eftertanke handler om at hjælpe konfidenten til at
forholde sig til eksistentielle spørgsmål og kende sine livsværdier. Tolkning handler om at
sammenkæde konfidentens erfaringer med det kristne univers. Fordybelse kan opnås ved
sjælesørgerens åndelige vejledning eller guidning til en form for fromhedspraksis så konfidenten
kan få troserfaring. Og det tilsammen giver en frugtbar proces til en udvidelse af gudsbilledet
henimod en treenig forståelse af Gud (Gade T. G., 2012, s. 208).
Således har særligt Tove Gade været inspirationen til at gå i dybden med den
trinitariske sjælesorg, som rummer alle aspekter til at sammenkæde trinitetsteologi, psykologi og
spiritualitet. For den trinitariske sjælesorg rummer mennesket i smertens og tomhedens erfaring og
den trinitariske sjælesorg kan frigøre mennesket i dets smertelige erfaringer. Frigørelsen består i
visheden om Guds trofasthed og kærlighed.

3.3. Opsamling på og diskussion af kapitel 3
Menneskers gudsbilleder gennemgår en livslang ændrings- og fornyelsesproces, som i nogle
tilfælde indebærer et nødvendigt opgør med dem. Nogle gudsbilleder viser sig at være nærende for
mennesket, mens andre viser sig tærende. Det er således sjælesørgerens rolle at hjælpe mennesker
til et nuanceret gudsbillede.
I sjælesorgens rum er det altså målet at ændre rigide vrængbilleder af Gud til ressourcefyldt
gudsbillede gennem både psykologisk støtte og åndelig vejledning og hvor sjælesørgeren har en
balance mellem en trosmæssig forankring og et psykologisk klarsyn. Det er både sjælesorgens
stærkeste redskab og dets horisont, at konfidenten opnår det mål at føle sig set af Gud – og det at
kunne se sig selv med Guds blik, for derved ændres også synet på konfidentens selvbillede til et
mere positivt syn.

26

Disse 4 aspekter har Gade fra Owe Wikstrøm, der svenske præst, psykolog og professor emeritus i
religionspsykologi.
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Den trinitariske sjælesorg kan derfor være et svar på konfidentens spørgsmål i kriser om, hvem Gud
er. Gud er treenig, hvilket betyder at Gud er den almægtige, uopnåelige og uforståelige, men som
også er mennesket i Jesus Kristus, som selv har oplevet forladthed og lidelse. Han som i
korsfæstelsen tog verdens lidelse og synd på sig og derved bærer lidelsen sammen med det tilgivede
menneske. I Jesu opstandelse vises at lidelsen kun har sin tid, fordi Gud hermed har overvundet
lidelsen. Og endelig er Gud også Helligånd, der med sin livgivende kraft skaber nye erfaring i troen
hos mennesket og giver håb om Guds kærlighed og nærvær på trods af den lidelse der erfares.
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Samlet konklusion med perspektivering
Det har været ud af en nysgerrighed og undren over gudsbilleder hos mennesker, at ønsket om at
analysere dem religionspsykologisk og teologisk er opstået. Og det har det været en overraskelse,
hvor fin en sammenhæng der er imellem det religionspsykologiske gudsbillede og det teologiske.
Det psykologiske gudsbilledes opståen i et menneskes indre har vist sig at være en meget kompleks,
dynamisk og personlig proces. Processen er konkret begyndt indefra hos det spæde menneske, og
synes at være bygget op om, og at have funktioner som hænger sammen med emotionelle
kerneoplevelser i relationen til nære omsorgspersoner. Langsomt via spejlinger er selvets identitet
opbygget og parallelt hermed også dets ubevidste gudsrepræsentationer.
I løbet af et barns udvikling modnes gudsbilledet; både et ubevidst og et bevidst. Ved kriser er det
de indre gudsrepræsentationer der er de dominerende og de kan være ensidige og uklare, og kan
opleves nærende eller tærende. Og derved kan gudstroen ikke være en ressource for den kriseramte.
Rizzutos forskning, i forlængelse af Freuds psykoanalyse, har vist, at når et cementeret gudsbillede
er korrigeret og udvidet, er det muligt for den levende Gud at træde i stedet. Dog har den
psykoanalytiske tradition kun mandat til at granske Gud, som han opleves i et menneskes indre i
betydningen en repræsentation, men hvorvidt Gud som enhed eksisterer uafhængigt af et menneskes
indre, det besvares af teologien. I den klassiske kristne teologi hos Luther opfattes gudstroen i en
teistisk virkelighed, hvor Gud forstås som en levende aktør, et autonomt subjekt der er adskilt fra
mennesker. Teologien interesserer sig ikke for hvordan den oplevede Gud psykologisk set er blevet
til. Gud åbenbarer sig for mennesker og denne indgriben forstås på baggrund af den kristne
åbenbaring i Bibelen.
Gudsbilledet i et teologiske perspektiv handler om at Gud møder mennesker udefra.
Luther var optaget af, at Guds vej til mennesker går via ordets magt. Den åbenbarede Gud vækker
modstand, som teologisk set er det faldne menneskes afvisning af Gud og psykologisk set er
angsten for tab af identitet. For det kan være en svær og langsommelig proces at erkende, at det
billede af Gud, man havde, i virkeligheden ikke var den levende Gud. For det er svært at ændre på
billedet af Gud, fordi det er så tæt sammenvævet med billedet af selvet og hvis gudsbilledet ændres,
ændres også selvbilledet. Men det gamle falske gudsbillede skal besejres eller udvides, således at
vejen beredes til det nye gudsbillede, af den levende, nærværende Gud. Denne spænding eller
modstand er udtrykt i det Lutherske ”simul iustus et peccator” (Samtidigt en synder og retfærdig).
Og derved er der en fin sammenhæng imellem gudsbilledets udvikling i den psykologiske og den
teologiske tolkning.
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Lars Sandbecks teologi giver en løsning på en teodicé i undsigelsen af Guds almagt, men får derved
også undsagt en personlig Gud. Sandbeck giver et bud på en kristologisk og trinitarisk forståelse af
gudsbilledet og dermed viser det sig, at der er mange måder at tolke gudsbilledet på teologisk. Det
har aldrig været intentionen at gå ind i diskussionen vedr. polariseringen omkring en post-teistisk
vs. en teistisk gudsbillede forståelse. Blot at vise pluraliteten i kristendommen.
Fælles for Luther og Sandbeck er, at det er muligt at forene dem i sjælesorgens teologi
med treenighedsdogmet som rammeteori. Og ved den trinitariske sjælesorg er det undersøgt
hvordan gudsrepræsentationer kan genkaldes og nuanceres. Trinitarisk sjælesorg indbefatter for
sjælesørgeren en psykologisk indsigt, teologisk forankring og åndelig vejledning. Herved er det
omsorg for hele mennesket, med krop, sjæl og ånd. Og den menneskelige erfaringsverden kan
komme i harmonisk kontakt med det guddommelige nærvær.
Arbejdet med fordybelsen i gudsbilleder, har beriget mig langt mere end jeg havde
håbet. Jeg har opnået en større indsigt i de indre ubevidste gudsbilleders dannelse, såvel som i den
teologiske tolknings pluralitet og ikke mindst i vigtigheden af, den åbenbarede Guds positive
betydning i menneskers liv. Den fine sammenhæng imellem den psykologiske tolkning af
gudsbilledet og teologiens tolkning af gudsbilledet mødes i så fin en sammenhæng. Menneskets
længsel (psykologisk) efter Gud, fødes indefra og det viser sig (teologisk) at Gud allerede er til
stede hos den længselsfulde udefra. Sådan finder mødet mellem Gud og mennesket sted.
Den polarisering, der består i enten at anvende eller ikke at anvende psykologi i
sjælesorgen, ser jeg hermed overvundet. Det hele hænger sammen i en fin helhed. Jeg vil gøre mig
til talsmand for at sjælesorgsarbejdet bør tænkes mere pluralistisk. Forstået på den måde, at der bør
være en balance mellem trosmæssig forankring og psykologisk klarsyn. For hvis man i sjælesorgen
kun har fokus på teologien, så risikerer man at teologien bliver et forklaringssystem uden
forbindelse med individets egen oplevelsesverden og derved kan reelle menneskelige problemer
overses eller bagatelliseres. Hvis fokus er på det terapeutiske og den kristne tro ikke introduceres
som livstolkning, så kan den kristne tro ikke integreres i en personlig og autentisk oplevelsesverden
og sjælesorg bliver derved udelukkende psykisk omsorg. Derfor må teologiske og psykologiske
spørgsmål sammenflettes i den konkrete sjælesorgssamtale.
Emnet er meget bredt og det har været vanskeligt at afgrænse. Mit fokus har været mere på at se det
forenelige i psykologien vs. teologien, end at se det forenelige hos de to fremhævede teologer.
Lisbeth B. Dyxenburg
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