
Synd som brudthed 

I Kristelig Dagblad kunne man for et par måneder siden læse, at ”troen på synd er 

stryrtdykket” og at kun hver femte dansker tror på begrebet synd. ”danskere ser ikke 
længere sig selv som syndere, der har bug for at blive forsonet med Gud…”. Og 
dermed bliver betydning af Jesu død ikke vigtig. 

Når synd ikke siger danskerne noget, kan hænge sammen med at kirken i sin lære og 

liturgi ofte præsenterer en snæver luthersk forståelse af synd forbundet med skyld og 
soning. Det giver ikke mening for mennesker, der ikke er fortrolige med den kirkelige 

begrebsverden. Spørgsmålet er for øvrigt, om det giver mening inden for kirkens egne 
rækker? Forskellen er måske blot at vi har vænnet os til tanken/terminologien?  

Synd er jo heller ikke noget man tror på, men det er et eksistentielt erfaring eller uro. 

Hjertet er uroligt, indtil det finder hvile i Gud, som Augustin udtrykker det. Synd er 
således mere en tilstand end enkelte fejltrin. Selve grundbetydningen ”at ramme ved 
siden af” tror jeg beskriver en grundlæggende oplevelse for mange, en erfaring af ikke 

at være helt på plads i livet. Altså mere en tilstand end fejltrin, man begår. 

Opfattet som beslægtet med ”sund” kan beskrives som en erfaring af adskillelse, en 
fremmedgørelse i forhold til sig selv, andre, naturen og Gud. En splittelse mellem den, 

man er, og den, man gerne vil være. En splittelse i forhold til naturen og ens 
medmennesker, som kommer til udtryk i, at man udnytter og begærer i stedet for at 

elske, tjene og forvalte ansvarligt. Og endelig en splittelse eller fremmedgørelse i 
forholdet til Gud.  

Disse tanker, tror jeg, vil vinde genklang i forhold til det nyåndelige miljø. Her hævder 
man, at menneskeheden har ”glemt” sin guddommelige oprindelse. Man taler om et 

”fald” fra den oprindelige tilstand af harmoni, og at jorden og menneskeheden er i 
bevægelse tilbage mod kilden. I denne kontekst giver det mening at beskrive synd 

som glemsel.  

Denne udvidede forståelse af synd inspirerer til en mere nuanceret forståelse af frelse 
og betydningen af Jesu død som soning.  
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