
Foragter ej de ringe dage

af  Nana Hauge
Kristendommen  ser  ud  til  at  være  i  frit  fald  i  både  Europa  og  Nordamerika.  Hvis
udviklingen fortsætter  som den er  nu,  er  der  ikke  flere kristne  i  hverken England eller
Tyskland om for eksempel 50 år.

I USA (Guds eget land) er der hos den generation, der er født efter 1981 kun 50 % der
opfatter  sig  som  kristne  og  tilhører  et  kristent  kirkesamfund. I  Norge  og  Sverige  er
udviklingen  den  samme. Her  I  Danmark  har  vi  i  Folkekirken  fortsat  en  høj
medlemsprocent, men også her falder både dåbstal og medlemstal en lille smule hvert år.

Meget er forsøgt i bestræbelserne på at udtænke foranstaltninger, der kan sikre og værne
kirkehuset og kristenheden. Resultatet er, at mange såkaldte tærskler er sænket eller helt væk.
Mange dogmer er opgivet til fordel for blød humanisme. Kristendommen er mange steder
blevet til pæn kultur, livspoesi eller opløst i moral.

Fornyelse  og  oplevelseskultur  er  implementeret.  Man  forsøger  sig  med  visionsgrupper,
branding, synlighed og logoer. Faldende dåbstal vil man modvirke ved at lave forkromede
selvbestaltede kirkeråd. Men det hele er tilsyneladende uden effekt.

Til gengæld er kristenheden i bestræbelserne på at forny sig og være moderne gået hen og
blevet bange for sin egen skygge;

Som en britisk katolik skriver i The Spectator, så er der selv ikke for den argeste ateist noget at
komme  efter  mere.  Selv  ikke  på  de  skoler,  der  kalder  sig  for  katolske  –  for  her  er
kristendommen skiftet ud med multikultur og Nelson Mandela-kult.

Men en af  de mest dramatiske fejltagelser,  kirkerne kan begå, og som de protestantiske
kirker  har  begået,  mener  en  italiensk  sociolog,  er  at  tro,  at  de  for  at  beholde  deres
medlemmer skal tilpasse sig samfundet.

Heller ikke her i Danmark er det lykkedes at stoppe medlemsnedgangen på trods af  de
sidste  40  års  bestræbelser  på  at  peppe  kirken  op  og  gøre  den  mere  moderne  og
tidssvarende. Vore egne kvikke påfund gør det åbenbart ikke. Ingen djævel kan det hæmme,
ingen helgen kan det fremme, som Aastrup sagde.

For  det  er  alene  ordet  om Kristus,  der  helliger  huset.  Det  er  ånden  der  bygger  kirke
bedst. Det betyder ikke, at vi bare skal læne os tilbage og se til at Europas kirker styrter i
grus, og at den kristne menighed uddør.

Men vil vi være kirke, må vi være det på Guds nåde. Da må vi acceptere, at kirken lader sig
ikke tvinge, for Guds ånd virker i stilhed. Og da må vi kende den fred, der tjener os.

Grundtvig mente, at vil du være Guds barn i Kristus, vil du være i lyset, vil du bygge på



Kristus, da kan du ikke samtidig råbe på fred, sikkerhed og tryghed. For vil man eje lyset og
livet så kan man kun eje dette på bekostning af  trygheden og sikkerheden.

Måske er det sådan, at vil man bygge på Kristus, kan man ikke samtidig eje verdens fred. Så
kan man ikke lave sikre og uindtagelige borge. Så må man leve med risiko og kamp. Til
gengæld  har  man  den  fred,  som  Kristus  skænker.  Den  fred  er  ikke  som  den  verden
giver. Hans fred er ikke fred fra strid, men det er fred til at stride sin strid med mod, fred til at
vente  på  enden  god. Det  er  den fred,  der  giver  det  livsmod der  gør,  at  vi  kan kæmpe og
vinde. Og som gør, at vi kan strides uden at forfærdes.

Og dette er løftet til os, når dagene er ringe, når vi har bygget borge, som vi siden hen så
styrte i grus, når det hele synes tabt - at han vil rejse det hele igen på tre dage. At ud af  det,
der sank i grus, vil der komme nyt. 
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