
Foranderlighed forgår

af  Theis Johansen
Skuer man ud over det folkekirkelige landskab, rammes øjnene af  en tiltagende svie ved
synet  af  begreber  som  ”yoga-  og  spaghetti-gudstjeneste”  eller  tiltag  som  zumba  i
kirkerummet. En hel del af  disse moderne aktiviteter støder man på i utallige kirker landet
over, idet de hilses velkommen af  visse danske folkekirkepræster – flere indgår sågar selv
aktivt  i  indførslen  og  udførslen.  Man  forsøger  således  på  krampagtig  vis  gennem
handelskapitalismens dekadente formel om udbud og efterspørgsel at lokke flere kunder til
den ’hellige’ butik, hvori der tilbydes syndsforladelse over en kop kaffe og en croissant.

Og den såkaldte ”modernisering”, der som en flodbølge skyller ind over landet og hiver
solide  traditioner  op  med  rode  med  argumentet  om,  at  ”kirken  skal  følge  med tiden”,
bakkes  op  af  kirkens  ledere  –  bl.a.  Københavns  domprovst,  Anders  Gadegaard,  som
åbenhjertigt til  DR fortalte om, hvorledes Folkekirken burde lade sig inspirere af  Tiger-
milliardærens cafékirke på Vesterbro, hvor man velsagtens kan tage sig et slag bordtennis ind
over det gamle alter eller dyrke yoga i det æstetiske kirkerum.

Mig bekendt er der imidlertid ikke fundet skriftlige vidnesbyrd, der kan bevidne, at Jesus
eller dennes disciple dyrkede yoga på tempelpladsen i Jerusalem; ej heller erindrer jeg, at
Paulus og Simon Peter skulle have spillet en bordtenniskamp til  apostelmødet. Derimod
ryddede  Jesus  Kristus  tempelpladsen  i  Jerusalem,  fordi  han  anså  denne  form  for
kræmmermarked  med  pengevekselerer  og  salgsboder,  der  havde  gjort  sit  indtog  på
tempelpladsen,  som  den  rene  afgudsdyrkelse  –  andetsteds  hos  Matthæus  hedder  det
ligefrem, at man ikke kan tjene både Gud og mammon. Kirken er et bedehus for Gud og
må behandles som sådan. Udgangspunktet er det samme i dag, hvor det ingenlunde må
blive markedet og underholdningsværdien, der skal regulere vor gudstjeneste og vor kirke.
Tværtimod.

Kristne filosoffer fra Anselm af  Canterbury til vor egen Søren Kierkegaard er alle enige om,
at Gud er uforanderlig. Som uforanderlig, almægtig Gud skabte han verden, ligesom han
som uforanderlig, almægtig Gud åbenbarede sig i timeligheden, hvad Kierkegaard kalder et
paradoks, da vi som mennesker ikke er i stand til at begribe åbenbaringen med vores egen
fornuft.  Troen  er  det  lykkelige  sammenstød  imellem  forstandens  tilsidesættelse  og
hengivelsen til paradokset. Dette åbenbaringens øjeblik er netop hele kristenhedens essens:
at Gud blev menneske.

Når vi  således bør behandle kirken som et  bedehus for den evige,  almægtige Gud, bør
kirken for så vidt muligt udgøre et evighedens rum, i hvilket vi i ly fra tidens foranderlighed
kan ihukomme, hvorledes den evige, uforanderlige Gud blev menneske, tog bolig i blandt os
og  døde  for  vore  synder  på  korset.  Dermed  sagt  er  det  kirkens  opgave  at  forkynde



evangeliet rent og purt uden moderne tendenser og foranderlighedens forgængelighed. Thi
alt, der er foranderligt, forgår – det samme vil gøre sig gældende for kirkerummet og den
samlede kristenhed, såfremt vi profanerer rummet med alverdens nyreligiøse bevægelser.
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