
Dårlig teologi
af Kåre Egholm

Hen over juledagene fik vi igen en påmindelse om, at præsterne i Folkekirken så langt fra er
enige  om,  hvad  der  er  evangelisk  luthersk  kristendom.  Vi  vidste  det  sådan  set  godt  i
forvejen. Der har altid været langt fra venstre til højre i Folkekirken, og hidtil har vi kunnet
leve  med  det  uden  at  føle  trang  til  at  rette  på  de  mildt  sagt  brogede  udlægninger  af
evangeliet, man som kirkegænger må lægge øre til. Man har hele tiden vidst, at hvis man
ikke brød sig om det, man hørte, så kunne man evaluere med fødderne eller løse sognebånd.

Det hele ændrer sig imidlertid, når de mere afvigende tolkninger kommer i avisen og i de
elektroniske  massemedier.  Så  er  det  pludselig  ikke  længere  den lokale  pastor  Plys,  som
kommer  med  sin  udlægning  fra  prædikestolen,  men  i  kraft  af  den  mangedoblede
eksponering får en tilfældig sognepræsts syn på f.eks. opstandelsen en helt anden tyngde,
som var dette udtryk for, hvad de fleste af landets præster går rundt og mener. Det skaber
usikkerhed i menighederne, og vi har sandsynligvis ikke set det sidste menighedsråd, som i
stillingsopslaget efterlyser en ”troende” præst.

Hvis du, som læser disse ord, tilfældigvis er præst, så tænk engang over, om du nogensinde
er blevet spurgt, om du selv tror på det, du forkynder. Jeg gætter på, at flere vil kunne svare
bekræftende. Jo, folk spørger, og det er ikke kun konfirmanderne. Det er ikke kun, fordi det
i vores tid er tiltagende mystisk at tro på noget, der ikke kan bevises. I spørgsmålet ligger der
også et: Kan jeg stole på, at det du siger, kan tages for gode varer? Taler du sandt, præst?
Eller siger du bare det, du skal, fordi det hører sig til? Eller fordi du får penge for det?

Uden at vide mig sikker, gætter jeg på, at mange vil føle sig bedraget, hvis de erfarede, at
præsten ikke taler sandt. Det vil sige: giver udtryk for noget, som han/hun ikke selv tror
eller håber på. Der er autencitet til forskel. Ophæves grænsen mellem sandt og falsk (eller
afvises spørgsmålet om præstens tro som aldeles uvæsentlig) er faget ”præst” i princippet
ikke længere til at skelne fra faget ”skuespiller”. Man påtager sig en præste-rolle, ligesom
skuespilleren  for  en  afgrænset  periode  bliver  ”en  anden”.  Mellem  ”jeg”  og  ”præsten”
indsættes et professionelt skel, som måske særligt i vores tid virker appellerende. Man kan
legitimt  blive  en  del  af  den  brede,  skeptiske  masse  samtidig  med  at  man  beholder
præstekrave, præstegård og tjenestemandspension.

Min  ovenfor  anførte  kritik  har  jeg  rejst  af  to  grunde.  For  det  første  vil  den  pastorale
skizofreni, der melder sig i det øjeblik, man tænker præstegerningen som en rolle, man kan



træde ind og ud af, true med at undergrave kirkens troværdighed. Hvis man som privat
person kan mene noget andet, end det man forkynder til en begravelse, så tømmes ritualet
hurtigt for indhold. Præsten bliver performer, og det vil man få mere end svært ved at finde
grundlag for i skriften. For det andet sigter kritikken også mod en særlig type modeteologi,
som i akademiske vendinger får gjort vantro til et adelsmærke. Det sker som oftest ved at
henvise til, at vi jo skriver år 2015. Så hopper vi jo ikke på hvad som helst! Den hegeliansk
funderede,  progressive  teologi  støder  sig  på  underet,  og  længes  efter  den  dag,  hvor
trosbekendelsen  kan  blive  ajourført  og  befriet  fra  mindre  oplyste  tiders  tvivlsomme
overbevisninger - herunder opstandelsen som fysisk realitet.

I bogen Bad Religion eftersporer forfatteren og New York Times skribenten, Ross Douthat,
mulige grunde til den svigtende tilslutning, den institutionaliserede, amerikanske kirke har
oplevet de senere år. På trods af de enorme forskelle der er på amerikansk og dansk kirkeliv,
fremfører Douthat en (også for dansk kirkeliv) relevant og overraskende pointe: Når den
traditionelle,  klassiske  lære  forlades,  erstattes  den  alt  for  ofte  af  dårlig  teologi.  Derfor
titlen Bad Religion. Vranglæren opstår primært, når evangeliet skal hjælpes på vej i retning af
det  nyttige,  det  relevante  eller tidssvarende.  Douthat,  som  selv  er  katolik,  kalder  det
for adaptionalism. En slags tilpasningsivrighed, som muligvis vinder tilhængere på den korte
bane, men er dømt til at fejle på den lange, fordi den demonstrativt står i modsætning til det,
de fleste kirker er enige om, er det rette. Jeg mener: kirken har trods alt overlevet talrige
angreb gennem tiden. Som Chesterton skriver i The Everlasting Man: “Time and again the
Faith has to all appearence gone to the dogs. But each time, it was the dog that died”. 

Eksemplerne  på  dårlig  religion  henter  Douthat  som  nævnt  fra  nyere  amerikansk
kirkehistorie. Han kritiserer de populære tv-prædikanter, som blev og stadig bliver stenrige
på at prædike enprosperity-gospel, som lover de troende et succesrigt liv i materiel velstand i
stedet for evangeliets mindre dragende skat i himlen. Også den politiske messianisme, som
Douthat genkender på begge sider af det politiske spektrum skoses som Bad Religion. Fra
bibelbælte-fundamentalisterne,  som  stædigt  holder  liv  i  pilgrimsmyten  om Gods  own
country til hysteriet på den anden side ved præsidentvalget i 2008, da Obama i visse kredse
blev  dyrket  som den  nye  frelser.  Den  slags  vranglære,  in  casu  en  sammenblanding  af
kristendom og politik eller kristendom og investeringsrådgivning, har heldigvis ikke fundet
fodfæste på dansk grund, men Douthat nævner også et tredje kætteri,  som vi udmærket
kender til i europæisk og dansk sammenhæng, nemlig eftergivenheden over for pluralisme
og  individualisme.  Måske  man  kan  sammenfatte  begge  ismer  i  det  paradoksale  udtryk:
”Sandhed findes ikke. Der er kun de små sandheder, som du selv må finde frem til.” I dansk
oversættelse kender vi to af de mange navne, Douthat nævner, som bevidst har stillet sig i
opposition til den etablerede kirke: Den anglikanske ex-biskop John Shelby Spong og Elaine



Pagels.  Sidstnævnte  citeres  i  Beyond  Belief:  The  Secret  Gospel  of  Thomas,  hvor  hun
positivt fremhæver de tidlige gnostikere for at gøre gældende, at ”one’s affinity with God is
the key to the kingdom of God”. 

Det lyder jo meget opløftende, at der inden i mig findes en nøgle til Guds Rige. Så er det jo
inde i mig selv, jeg skal søge Gud. Jeg behøver sådan set ikke Kristus. Men det er bare ikke
kristendom. Ligesom det ikke er kristendom, når præsten Per Ramsdal hævder i et interview
i KD, at ”Gud findes i vores fælles bevidsthed”. Det er jo at reducere troen til psykologi og
i sidste ende at gøre Guds eksistens afhængig af menneskers tilslutning. Af fornuftsgrunde
afviser han Jesu fysiske opstandelse og gensynet med ens kære, men samtidig fastholder han
troen på en ”metafysisk” Gud. Det hænger ganske enkelt ikke sammen.

Kirkens  tilsynsførende  bør  være  opmærksomme  på  problemet.  I  mange  tilfælde  vil
menigheden nemlig støtte op om præsten, fordi han/hun er et sympatisk menneske, som
ikke lover mere, end han/hun kan holde. I visse tilfælde kan præstens kætterier vinde almen
anerkendelse, fordi det viser karakterstyrke at stå op imod ”kirkens stivnede dogmer”. Men
på længere sigt fører dogmatisk laissez-faire til medlemsflugt og forbedrede vækstbetingelser
for dårlig teologi.
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