
Replik til Andreas Meng

af  Robert Jensen Buhl
Efter at have læst både Jakob Wolfs kronik fra d.  23. maj i  Berlingske og ANDREAS
MENGS  SVAR  PÅ  DENNE  I  NYT  BABEL #6 kan jeg ikke se andet,  end at
Andreas  Mengs  artikel  ligeledes  trænger  en  kommentar.  Den  lider  nemlig  under  flere
unøjagtigheder i forhold til, eller sågar misforståelser af, flere af  kronikkens begreber såvel
som generelle  sigte.  Derudover  fremlægger  den et  trossyn,  jeg  i  mange optikker  finder
kritisabelt.

Jakob Wolfs  indledende pointe,  at  det  hellige  ikke  er  demokratisk,  går  på,  at  livet  i  sin
bestemthed (skabthed) aldrig har stået til diskussion. Der er dele af  tilværelsen, vel at mærke
dele af  "afgørende og skæbnesvanger betydning", som det ikke står til os at ændre. Det mest
afgørende, som Jakob Wolf  også nævner, er vel dette, at vi og verden overhovedet er – og
engang ikke skal være mere. Hermed har Jakob Wolf  gjort det klart, at når han i denne
sammenhæng taler om "det hellige", så menes der livet i sin bestemthed.

M E N G  S T I L L E R  E N  S T R Å M A N D  O P

Skaberværket er helligt. Andreas Meng giver som det første Jakob Wolf  ret i, at det hellige
ikke  er  demokratisk,  for,  fortsætter  han,  "der  er  En  Hellig,  som er  absolut  sandhed."
Tilføjelsen er problematisk, for nu er det ikke længere Jakob Wolf, han giver ret, men en
stråmand. Jakob Wolf  siger, at vi lever under livsvilkår, som aldrig har kunnet diskuteres;
Andreas Meng giver ham ret i, at det ikke kan diskuteres, at Kristus er sandheden. Hvor
Jakob  Wolf  taler  om  det  hellige  som  noget,  der  er  umiddelbart  iagttageligt  for  alle
mennesker,  tillægger  Andreas  Meng  i  en  håndevending  begrebet  en  specifikt  kristelig
betydning, som bevirker, at Guds hellighed nu kun er tilgængelig igennem "Ham", og at
"Gud ikke åbenbarer sin sandhed på andre måder end ved Kristus." Det er vel muligt, men
det er ikke desto mindre en misforståelse af  Jakob Wolfs begreb om det hellige.

Når Andreas Meng derfor mener, at Jakob Wolf  "ender med at modsige sin egen overskrift
og sig selv" ved alligevel at mene, "at der gælder en smule demokrati i "det hellige", for der
findes ikke kun en sandhed", så beror denne påstand på en misforståelse. Ifølge Jakob Wolf
er det hellige, forstået som skaberværket, blevet til på fuldkommen udemokratisk vis. Det er
én ting. Noget andet er, at vi på demokratisk vis, det vil  blot sige gennem samtale,  kan
drøfte hvad sandhed er, og hvordan vi bedst bringes i forhold til denne. Dette, at Jakob
Wolf  ikke vil udelukke, at andre religioner end kristendommen har "del i sandheden", er
derfor  ingen  demokratisering af  det  hellige  og  følgelig  en  selvmodsigelse,  eftersom det
hellige af  ham slet ikke er blevet brugt i betydningen "sandheden".
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E N  F A L S K  A N T I N O M I

Det er Andreas Meng selv, som har forestået denne tretrinsoversættelse: det hellige - Kristus
- sandheden, og herigennem kreeret en falsk antinomi. I det hele taget synes Andreas Meng
at tage meget anstød af  Jakob Wolfs syn på relationerne mellem sandhed og religion, tro og
åbenbaring.

Uenigheden er ikke til at overse, men det er til gengæld den mere nuancerede forståelse af
de  grundlæggende  sondringer,  som Jakob  Wolf  bygger  sin  argumentation  op  omkring.
Måske  først  og  fremmest  hvad angår  spørgsmålet  om (absolut)  sandhed,  som Andreas
Meng beskylder Jakob Wolf  for at have en "skæv definition af". "Sandheden tilhører", siger
Jakob Wolf, "Gud og kan ikke ejes af  mennesker. En rethaverisk religion, der tager patent
på sandheden,  er ikke en religion,  men en politisk ideologi."  Ifølge Jakob Wolf  er altså
sandheden  ikke  bundet  til  nogen  bestemt  religion,  fordi  sandheden  er  Guds,  mens
religionerne er "formede udtryk for menneskers erfaringer af  det ubetingede, der betinger
os."  Sandheden  er  guddommelig,  religionen  er  menneskelig.  Og  selvom religionerne  er
forskellige,  handler  hver  og  en  om "det,  vi  alle  sammen  er  fælles  om,  nemlig  at  være
underkastet vilkår, vi ikke har magt over".

Det er Jakob Wolfs pointe, at religionerne har en fælles (hellig) forudsætning, nemlig livet,
som det er. Andreas Meng er af  en anden overbevisning: "Kristendommen og religionerne
har intet tilfælles, for religionerne fornægter hele det fundament, som Kristustroen bygger
på. Der er kun forskelle." Hvor Jakob Wolf  altså skelner mellem sandheden som noget
ubetinget på den ene side, og de kulturhistorisk betingede religioner på den anden, skelner
Andreas Meng mellem på den ene side kristendommen, idet denne er sandheden, og på den
anden side løgnen, som er alt andet. Derfor beror det igen på en misforståelse, når Andreas
Meng hævder, at "lektorens hele idé synes at være den, at vi for alt i verden ikke må hævde
en absolut sandhed". Hvad Jakob Wolf  i stedet siger er, at i det øjeblik vi hårdnakket holder
på,  at  vores  religion  er  sandheden,  da  har  vi  fjernet  sandheden  fra  Gud  og  reduceret
religionens gudsdyrkelse til  at være en selvkredsende ideologidyrkelse.  I allerhøjeste grad
skal  den absolutte sandhed hævdes,  men den skal hævdes som tilhørende Gud, for kun
således undgår man, at den monopoliseres og systematiseres af  mennesker.

F O R S K E L  P Å  A L M E N E  U D S A G N  O G  T R O S U D S A G N

En anden grund til, at Andreas Meng er kommet på, at Jakob Wolf  skulle vægre sig mod at
tale om en absolut sandhed, er, at han ikke for alvor har forholdt sig til sondringen mellem
almene udsagn og trosudsagn og disses forhold til sandheden. Jakob Wolf  skelner mellem
tro og almen viden, eller mellem almene udsagn og trosudsagn. Det er ikke sådan at forstå,
at der findes nogle udsagn, som er almene og nogle, som er trosudsagn; det selvsamme
udsagn kan forstås både som et alment udsagn og som et trosudsagn, det vil sige et udsagn,
hvis sandhedsværdi først realiseres, idet dets budskab overtages i en eksistentiel stillingtagen.
"Jesus er sandheden" forstår Jakob Wolf  som et trosudsagn, hvilket altså vil sige, at det kun
er sandt for tilhøreren, for så vidt det tros af  dette enkelte menneske. Troens sandhed er



altid personlig, fordi ingen kan tro for dig, men det udelukker på ingen måde, at det, som
tros, skulle kunne være den absolutte sandhed.

Som Jakob Wolf  udtrykker det: "Når jeg som kristen siger, at jeg tror, at Gud har åbenbaret
sandheden om sig selv i Jesus fra Nazareth, så tror jeg, det er en absolut sandhed". Andreas
Meng derimod forstår eksempelvis udsagnet "Jesus er sandheden" som et alment udsagn.
"En absolut sandhed", siger han, "er ikke kun sandhed for mig, men er sandhed for alt og
alle, det er den "totale sandhed"." Dog overser han derved, at også trosudsagnets sandhed er
sandhed for alt og alle, absolut – når først den tros. (En illustration af  dette kunne eventuelt
være den billedlige tale om troens øje, troen som dette, at betragte livet på en bestemt måde
eller fra et bestemt sted. Perspektivet gælder ikke i almindelighed alle og enhver, kun dem,
som i øjeblikket befinder sig på dette sted. Men uanset for hvem, der bevæger sig derhen, vil
perspektivet være det samme.)

Udtrykket  "den totale  sandhed" understreger,  at  Andreas  Meng,  i  modsætning til  Jakob
Wolf, hører det kristne budskab som afdækningen af  en almengyldig naturlov, ikke som et
trostilbud til den enkelte. Forskellen ved at forstå det kristne budskab som et alment udsagn
eller som et trosudsagn er ikke et spørgsmål om at tage det for mere eller mindre sandt.
Heri består vel Andreas Mengs centrale misforståelse hvad angår spørgsmålet om sandhed.
Forskellen  går  på,  hvorvidt  det  kristne  budskab  tages  for  en  lære  (dogma)  eller  en
eksistentiel meddelelse (kerygma). Naturligvis er en meget stringent skelnen i reglen mere
teoretisk end praktisk.

For  eksempel  er  den  eksistentielle  forståelsesmulighed rigtignok  for  alvor  udsondret  og
fremdraget  gennem  det  20.  århundredes  teologi,  men  den  kan  samtidig  siges  at  være
afspejlet og indlejret i kirkehistorien, i udviklingen af  ritualiteten. At der er behov for at sige
det i bund og grund samme igen og igen for de samme mennesker er netop udtryk for den
opfattelse, at evangeliet ikke én gang for alle kan begribes, tilegnes og relativt uproblematisk
fastholdes, som det mere eller mindre er tilfældet med en lære.

 

Det er på denne baggrund, forståelsen af  kristendommen som en eksistensmeddelelse, at
Jakob Wolf, uagtet sin personlige kristentro, hverken kan eller vil udelukke, at "Gud på en
anden måde har åbenbaret sin sandhed for andre". Det er og bliver den enkeltes afgørelse,
om han vil tro forkyndelsen af  åbenbaringen i Kristus. For Andreas Meng er det imidlertid i
kraft af  hans personlige tro givet, at Gud ikke kan have åbenbaret sit sande væsen på anden
vis.  Derom kan han "have trosvished".  Troen er  ingen personlig  overbevisning,  ikke  et
ansvarsfuldt valg, "for valget er taget. Gud åbenbarede sig nemlig i Jesus fra Nazareth, og
kun igennem Ham kan vi kende Gud."

A N G Å E N D E  T R O S V I S H E D

Hvad  angår  denne  "trosvished",  er  der  et  par  ting  at  bemærke.  Sin  trosvished  baserer
Andreas Meng på, at "Gud er den, Han siger, Han er". Problemet med dette argument er



bare, at det er en fejlslutning, et cirkelbevis: Hvis troen på, at Jesu forkyndelse er Guds ord,
beror på tilliden til, at Gud taler sandt, så er troen på, at det er Gud, som har åbenbaret sig,
sat som forudsætning for (tros)visheden om, at åbenbaringen er Guds og derfor sandfærdig.
Med andre ord: Hvis jeg skal tro, at det er Guds ord, af  den grund, at Gud taler sandt, må
jeg allerede tro, at det er Guds ord. Sagen er naturligvis ikke den, at Guds ord i troen ikke
skal  tages for værende Guds ord,  men at det er meningsløst og selvbedragerisk at ville
retfærdiggøre sin tro med henvisning til den selvsamme tro.

Der  kan  gives  nok  så  mange  gode  grunde  til  at  tro,  særligt  med  udgangspunkt  i  den
menneskelige erfaringsverden, men vished for troen, det gives ikke. Desuden er ideen om
trosvished  mindre  uskyldig  end  som så,  for  det  er  den,  uden  sammenligning  i  øvrigt,
fundamentalismen lever af. Jakob Wolfs overordnede pointe i kronikken, der falder som en
kommentar til den da igangværende debat om, hvorvidt kristendommen kan siges at være
bedre  end  islam,  er  den,  at  hvad  der  ganske  vist  var  tænkt  som et  forsvar  for  og  en
promovering  af  kristendommen,  i  virkeligheden  gør  kristendommen,  såvel  som enhver
anden religion, uret.

Uanset  om  det  også  giver  mening  at  sammenligne  kristendom  og  islam  ud  fra  et
kulturhistorisk  og/eller  politiskideologisk  perspektiv,  er  det  grundlæggende  uinteressant,
hvis analysen stopper der, for det er en banalisering af  religionernes sag, som overser det
væsentlige, at religionerne har udgangspunktet, den menneskelige tilværelse, tilfælles.

Andreas Meng er dog ikke i stand til at se, hvordan kronikken, i kraft af  sin pointering af, at
den  religiøse  livsopfattelse  netop  ikke  bliver  mere  irrelevant  i  takt  mod  samfundets
modernisering og rationalisering, men tværtimod stadig mere relevant, nogensinde skulle
kunne være et forsvar også for kristendommen. Tværtimod betyder slige overvejelser,  at
"sandheden bliver til løgn". Det skyldes åbenbart, at Andreas Meng ikke er indstillet på at
diskutere  grundlaget  for  tro.  Det,  som også  var  et  oplæg  til  religionsfilosofisk  et  give
religionernes  livstolkning  en  respektabel  og  seriøs  plads  i  vores  tid,  hvorudfra  vi  kan
overveje, hvordan i alverden også vi med god grund kan tro det kristne budskab, som jo
insisterer  på  at  være  eviggyldigt,  forekommer  tilsyneladende  Andreas  Meng  at  være  en
nærmest  antikristelig,  "dialog-minded"  og  "forsonlig"  (brugt  ikke-komplimenterende)
humanisme,  som i  værste  fald  ansporer  til  at  undergrave  og  fornægte  kristendommens
fundament. Heroverfor sætter Andreas Meng derfor forkyndelsen.

Hvor Jakob Wolf  i sin kronik, hvad religiøs tro angår, taler om tro – om grundlaget for tro,
om troens betydning i moderne tid, samt om troen som et personligt sandhedsforhold –
taler Andreas Meng ud af tro. Det er der i og for sig intet i vejen med, og det er vel saltet i
enhver  homiletisk  sammenhæng,  men  det  er  af  den  grund  ikke  videre  interessant  og
oplysende som svar på de problemstillinger, Jakob Wolf  her adresserer.
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