
Opgave 6: At være Skyldig: er det godt eller dårligt?

Som det fremgår af citaterne hører det ifølge Kierkegaard med til det at 
være menneske, at man er skyldig. Man kan som menneske slet ikke være 
uskyldig, fordi det ville betyde, at man slet ikke havde foretaget sig noget 
i livet, der har betydning for nogen. At være uskyldig er det samme som at 
være død i overført betydning.

Ifølge Kierkegaard er der altså ikke noget dårligt i at være skyldig, men det 
betyder på den anden side ikke, at man bare kan være ligeglad og dermed 
gøre, hvad man vil overfor andre. Tværtimod betyder det, at fordi man som 
menneske bliver skyldig i noget, hver gang man gør et eller andet, skal 
man i den grad tænke sig om og vurdere, om det, man nu har tænkt sig at 
gøre, er rigtigt eller forkert.

Til den overvejelse har Kierkegaard tillige et godt råd. Han siger nemlig, at 
vi som mennesker altid er skyldige i at elske hinanden.

Mange forbinder i det daglige skyld med en følelse af skam eller dårlig 
samvittighed, men man kan også være skyld i noget positivt. Find nogle 
eksempler herpå. 



Opgave 6: At være Skyldig: er det godt eller dårligt?

Markusevangeliet kapitel 15, vers 1 – 15 og 33 – 39

Jesus for Pilatus                                                                                                                            
Straks om morgenen, da ypperstepræsterne havde taget deres beslutning sam-
men med de ældste og de skriftkloge og hele Rådet, lod de Jesus binde og 
førte ham hen og udleverede ham til Pilatus. Og Pilatus spurgte ham: »Er du 
jødernes konge?« Jesus svarede: »Du siger det selv.« Ypperstepræsterne an-
klagede ham voldsomt, og Pilatus spurgte ham igen: »Siger du ikke noget? Hør, 
hvor de anklager dig!« Men Jesus svarede ikke mere, så Pilatus undrede sig. 
Under festen plejede han at løslade en fange efter folkets eget ønske. Der var 
en, som hed Barabbas, som sad fængslet sammen med de oprørere, der ha-
vde begået drab under oprøret. Folkeskaren gik nu op til Pilatus og begyndte 
at bede ham om at gøre, som han plejede. Han svarede dem: »Vil I have, at 
jeg skal løslade jer jødernes konge?« Han var nemlig klar over, at det var af 
misundelse, ypperstepræsterne havde udleveret ham. Men ypperstepræsterne 
opildnede folkeskaren til hellere at få Barabbas løsladt. Så tog Pilatus igen 
ordet og spurgte dem: »Hvad vil I så have, at jeg skal gøre med ham, som 
I kalder jødernes konge?« De råbte tilbage: »Korsfæst ham!« Pilatus spurgte 
dem: »Hvad ondt har han da gjort?« Men de råbte blot endnu højere: »Korsfæst 
ham!« Pilatus ville gerne gøre folkeskaren tilpas og løslod dem Barabbas, men 
lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet.

Lemmerz har kaldt sit billede: Judas Kristus. Diskutér hvordan billedet 
udtrykker de to fortællinger om Judas og Jesus, og om det også kan siges at 
fremstille skylden som noget godt? 
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