
Tror vi på den samme gud?

af  Villy Klit-Johansen
Den korteste vej mellem to tanker er - en kortslutning, sagde en klog mand engang.  En
kortslutning er netop, hvad Niels Hausgaard lægger for dagen, når han i et interview i BT d.
8. april d.å. siger, at han godt kan lide tanken om, at Gud findes og også, at der kun findes
én. Og så fortsætter han: "Det mener muslimerne for eksempel også. Så det er den samme.
Vi fokuserer bare på forskellige sider af  ham."

Præmisserne er altså

1. muslimerne mener, at der kun er én Gud

2. de kristne mener, at der kun er én Gud.

Ergo tror muslimer og kristne på den samme Gud. Det er Hausgaards logiske slutning.

Men  der  er  sket  en  kortslutning  i  tankestrømmen.  Han  springer  simpelthen  nogle
mellemregninger  over.  Man  kan  også  sige  det  sådan,  at  han  ikke  tager  alvorligt,  hvad
henholdsvis koranen og Jesus faktisk forkynder om Gud.

Ifølge religionshistorikernes lovlig summariske kategorisering, er kristendommen og islam
"monoteistiske" religioner.  I virkeligheden er det en meget teoretisk kategorisering.  Den
følges  op  af  ikke  så  få  teologer,  der  overraskende  nok drager  samme konklusion  som
Hausgaard og gør det til en påstand, at det er den samme Gud. Sådan et synspunkt må have
til forudsætning, at man har truffet det bevidste valg at lukke øjnene for det væsentlige.
Derfor  bliver  påstanden  meningsløs.  Spørgsmålet,  om  det  er  den  samme  Gud,  giver  i
virkeligheden ingen mening. Men én gang fremsat, bliver påstanden gentaget og gentaget.
Der er gået automatpilot i den.

Når jeg tager spørgsmålet op, skyldes det ikke, at den på mange måder udmærkede Niels
Hausgaard har udtalt sig om det, det vil jeg gerne understrege. Faktisk er jeg Hausgaard-fan.
Hans udtalelse er blot den tilfældige anledning til, at jeg vover mig ind i en meget vigtig og
aktuel debat.

Der kan være meget at sige. Men for nu at zoome ind og betragte sagens kerne, så bekender
kristne sig til Jesus Kristus som Guds Søn, Vor Herre. Han er altså den eneste åbenbaring af
den ene sande Gud, som vi i Jesu navn beder til og stoler på som hans og vor Fader. Den
bekendelse kan ikke forenes med muslimernes klare bekendelse til Muhammed som den
sidste og endegyldige profet. Jesus var kun en profet blandt mange, mener de. Muhammed
derimod  er  profeternes  segl,  som det  hedder  i  muslimsk  sprogbrug.  Med  ham er  den
endelige og fuldkomne åbenbaring kommet.

Man bliver netop nødt til at tage den kendsgerning alvorligt, at både islams og den kristne



bekendelse  gør  krav  på  at  bygge  på  Gud åbenbaring.  For  muslimerne  foreligger  Guds
åbenbaring i koranens tekst, dikteret af  englen Gabriel til Muhammed. For de kristne har
Gud åbenbaret sig i mennesket Jesus af  Nazaret, som det er bevidnet i Bibelen. Hverken
muslimer eller kristne mener, at bekendelsen, henholdsvis islams bekendelse og den kristne
bekendelse, er udtryk for, hvad mennesker "fokuserer på" hos den ene Gud. Med andre ord,
hvad de mener om Gud. Det skal man vel tage alvorligt.

Men det betyder så også, at hvis man ser bort fra den kendsgerning, at koranen fornægter
Jesus som Guds Søn, ham, der gik i døden for at frelse verden, så må der nødvendigvis ske
en kortslutning i tankernes printplade. Den store udfordring er, at islam er den eneste klart
antikristelige religion, der findes.

To sider af  den samme Gud? Kan den ene sande Gud både have åbenbaret sig i Jesus og så
godt 600 år senere ved sin udsending Muhammed bekendtgøre, at bekendelsen til Jesus som
Guds Søn er løgn? Hvis det er to sider af  den samme Gud, er Gud i strid med sig selv. Men
det er umuligt.

Det står muslimerne frit for at fornægte dåbspagten, som er bekendelsen til den ene sande
Gud, vor skaber og forløser, vor himmelske Fader. Men så står det også os kristne frit for at
bekende og lovprise Gud med dåbspagtens ord,  forsagelsen inklusive.  Grundtvig mente
med rette, at forsagelsen hører med til dåbspagten. For man kan ikke bekende sandheden
uden at forsage løgnen.

De, der mener, at muslimer og kristne tror på den samme Gud, tager til syvende og sidst
ikke spørgsmålet om sandhed alvorligt.

Men hvis  muslimernes  Allah  ikke  er  den  ene  sande  Gud,  hvem er  han  så?  Jeg  ser  to
muligheder. Den ene er, at religionen islam blot er menneskelige meninger og forestillinger
om en gud, der ikke findes i virkeligheden. Den anden mulighed er, at han er en dæmonisk
magt af  en slags, en repræsentant for løgnens fyrste, som har bedraget først Muhammed og
siden millioner af  muslimer gennem flere hundrede år. Jeg skal ikke afgøre spørgsmålet. Det
må overvejes omhyggeligt.

Med  hensyn  til  den  aktuelle  debat  om,  hvorvidt  man  bør  indbyde  muslimer  til  ved
gudstjenester i Folkekirkens huse at forkynde islams budskab og direkte recitere koranen,
må vi  stille  det spørgsmål,  om der er plads til  både bekendelsen og fornægtelsen i  den
kristne gudstjeneste. Hvis man (præster og biskopper) giver plads for både sandheden og
løgnen, gør man sig så ikke til herre over sandheden? Men i kirken skal sandheden råde.
Hvad ellers? Og sandheden er Jesus. En af  de ældste kristne bekendelser lyder: Jesus er
Herre. (1. Korinterbrev kap. 12, vers 2).
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