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af  Knud Nyboe Rasmussen
Det er blevet påstået, at religion fylder for meget i det offentlige rum i dagens samfund. Og
i forlængelse af  denne påstand har man hævdet, at betingelsen for, at samfundet (og dets
lovgivning) bliver i ægte forstand sekulært, det er, at religionen fortrænges fra det offentlige
rum og bliver en ren privatsag.

Holder denne påstand? Jeg vil sige: Det afhænger helt af, hvad man forstår ved "religion".

Religion  er  nemlig  ikke  bare  religion.  Denne  simple  kendsgerning  overses  af  mange
religionsdebattører,  som åbenlyst ikke ejer evnen til  at skelne.  "Skelne" hedder på græsk
krinein. Heraf  er ordet "kritik" afledt. At udøve kritik er altså at skelne. Det er derfor ikke
udtryk for veludviklet kritisk sans, hvis man – uden at skelne – blander alt sammen som ét
fedt, f.eks. religion. Nej, kritik – og her religionskritik – er præcis at skelne mellem religion
og religion; man kunne også sige: at bedømme religion.

Det er derfor tænkeligt, at én form for religion (eller flere) anfægter et samfunds sekularitet,
mens en anden form for religion kunne være en vigtig forudsætning for ægte sekularitet i et
samfund. Med "ægte sekularitet" menes en sekularitet,  som ikke forvandler sig til  en ny
religiøsitet.

Den religion, hvis betydning jeg i det følgende vil sige noget om, er, hvad man kunne kalde
evangelisk-luthersk kristendom. Jeg taler altså ikke om al religion eller om alle religioner. Jeg
er i ordets egentlige forstand religions-kritisk, d.v.s. jeg skelner og bedømmer religion.

Den tese eller påstand, som jeg vil bede læseren overveje og sammenholde med "empirien",
d.v.s med kendte og faktisk forekommende samfundsforhold, i vores del af  verden og andre
dele  af  verden,  det  er  denne:  Evangelisk-luthersk  kristendom,  her  forstået  som  den
offentlige forkyndelse af  evangeliet om "retfærdiggørelse af  tro", er ingen hindring for ægte
sekularitet i et samfund, men kan med gode grunde hævdes at være en medvirkende faktor
til,  at  samfundet  og  dets  lovgivning  holdes  fri  for  det,  som  man  ud  fra  den  samme
forkyndelse må kalde falsk religiøsitet, det vil bl.a. sige sekularitet, der transformerer sig til
pseudoreligiøsitet. "Sekulær" pseudoreligiøsitet er historien fuld af  eksempler på, bl.a. det
20. århundredes store totalitære og ateistiske ideologier.

Den svenske teolog og Lutherforsker Gustaf  Wingren har formuleret sagen på denne måde:

Den faktor, som gør det muligt for den enkelte at holde hverdagsgerningerne fri af  falsk religiøsitet,
den faktor ligger ikke inden for verdslighedens synsfelt, den faktor er retfærdiggørelsen af  tro, uden
alle gerninger.  Ordets  prædiken afsakraliserer  således  hele  den menneskelige  arbejdsverden,  men



placerer på den anden side det troende menneske just isamme arbejdsverden indtil døden.   (Luther
frigiven. 1970)

Det  vil  sige:  Forkyndelsen  af  den  frelsende  tro  (uden  gerninger,  herunder  politiske
handlinger, hvormed mennesket skal retfærdiggøre sig selv og sit liv), denne forkyndelse
sætter samfundets  styre  i  alle  led  som et  sekulært  styre,  d.v.s.  gør  det  til  en  jordisk  og
begrænset livs- og styreform, der ikke på nogen måde skal kvalificere os i religiøs henseende
eller  gøre os fromme,  endsige frelse  os.  Det har vi  andet  til  at  gøre,  nemlig evangeliet.
Derfor  kan,  ja  skal,  vi  lade  fornuften,  skønsomheden  og  det  saglige  argument  råde  i
samfundets lovgivning og indretning.

Den  tyske  teolog  Gerhard  Ebeling  taler  et  sted  om,  at  troen  holder  den  borgerlige
retfærdighed  fri  for  den  indbildning,  at  mennesket  derigennem  skal  retfærdiggøre  sig
overfor Gud (eller overfor offentlighed og socialt netværk eller i sit eget liv,  kunne man
tilføje). På den måde befrier troen til nøgtern politisk erkendelse og politisk handling.

Pointen  er,  at  religion  i  det  offentlige  rum ikke  behøver  at  føre  til  "præstestyre"  eller
teokratiske tendenser. Religionen forstået som evangeliets forkyndelse kan lige tværtimod
indebære, ja, være med til at sikre det modsatte, nemlig at politikken holdes fri for religion
og absolutte aspirationer og dermed fastholdes som ægte sekularitet.

Derfor er det mere end tvivlsomt, om det er en god idé at få "religionen", igen forstået som
evangeliets forkyndelse af  menneskets frelse ved tro, ud af  det offentlige rum.

Måske forholder det sig tværtimod sådan, at netop den kristne forkyndelses tilstedeværelse i
et samfund kan være medvirkende til, at det pågældende samfund holdes fri for totalitære og
teokratiske  tendenser.  Der er  i  kristendommen indbygget  en  principiel  protest  imod,  at
"kejseren"  (staten,  samfundsmagten)  gør  sig  selv  til  "gud",  d.v.s.  bliver  totalitær  eller
"religiøs" i sin magtudøvelse. Tilsvarende er der i hvert fald i protestantisk kristendom en
lige så klar protest imod, at "gud" (og det vil i praksis sige kirken) tiltager sig "kejserens"
magt, altså bliver en politisk magtfaktor (teokrati).

At  de  protestantiske  kirker  så  historisk  set  langtfra  altid  har  forvaltet  den  i  evangeliet
indbyggede protest lige godt, det er en kendsgerning, som man kan beklage, men det kan
for så vidt ikke undre, eftersom kirken består af  syndere. Det ændrer imidlertid ikke ved, at
evangeliet har en ejendommelig magt til at sætte sig igennem trods alle misbrug, også magt
til igen og igen at sætte kirken på plads. Den egentlige kritiske instans er således evangeliet,
ikke kirken. Det var en af  hovedpointerne i den lutherske reformation.

Spørgsmålet  om  religion  og  sekularitet  kunne  afslutningsvis  belyses  af  et  par  aktuelle
problemstillinger, som kun lige kan antydes. Jeg tænker bl.a. på klima- og miljødebatten.
Mange er blevet strejfet af  den tanke, at der er ved at gå religion i klimadebatten.   På det
store plan, hvor det er "verdens frelse", det gælder. Men også på det mindre, helt personlige
plan, hvor der er opstået en "klima-fromhed", hvor det gælder den enkeltes måske ikke
fromme, men så korrekte miljømæssige vandel – købe rigtigt ind, cykle, og meget, meget



andet.

Mit  ærinde  her  er  ikke  i  mindste  måde  at  betvivle,  at  der  er  presserende  miljø-  og
klimaproblemer, som der på et oplyst og sagligt grundlag skal gøres noget ved. Overhovedet
ikke! Jeg påpeger alene tendensen til, at der er ved at gå religion og fromhed i debatten.

Den samme tendens er af  flere blevet påvist i tidens grasserende sundhedsdyrkelse med
dertilhørende  foragt  for  alle  "synderne".  Professor  og  overlæge  Bente  Klarlund
Pedersenkonstaterede for nogle år siden, at

man kan  ligefrem tale  om religiøse  over-  og  undertoner  i  visse  dele  af  sundheds-  og  wellness-
kulturen. Man er sin egen frelser, eller man har en sundhedsguru, der viser vejen og har svar på alt.
Trendy  sundhedskure  (det  var  vist  noget  med  tarmskylning)  er  blot  en  moderne  form  for
djævleuddrivelse.

Overlæge Ole Hartling har i flere sammenhænge været inde på det samme, at sundhed er
blevet den nye religion, som lover, om ikke evigt, så et langt liv.  Også i dele af  moderne
management synes der at brede sig en form for diffus religiøsitet eller "spiritualitet".

På de her nævnte og mange andre dagsaktuelle områder kunne det utvivlsomt tjene til større
nøgternhed og saglig (også politisk) stillingtagen, hvis debatten blev befriet for det,  som
Wingren kaldte falsk religiøsitet – eller for den indbildning, Ebeling talte om, at mennesket
så  at  sige  skal  retfærdiggøre  sig  selv  gennem sin  personlige  vandel  og  sine  retfærdige
gerninger, in casu sin korrekte miljømæssige og sundhedsmæssige opførsel.

Befrielsen til nøgternhed ikke kun i personlige, men også i samfundsmæssige og politiske
forhold  er  en  af  kristendommens  sidegevinster  dér,  hvor  evangeliet  forkynder
retfærdiggørelse af  tro uden gerninger. Denne befriende nøgternhed skulle det moderne
samfund besinde sig på, inden det smider barnet ud med badevandet.
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Ovenstående  betragtninger  indgår  som  et  element  i  et  aktuelt  Luther-foredrag,  som
forfatteren holder, med titlen:  Luther – en provokation til nutiden.
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