
Folkekirkens ledelse

af Agnete Raahauge
Åh, hvor kan man græmme sig over, hvad man i et letsindigt øjeblik siger ja til. F. eks. at
skrive en artikel om folkekirkens ledelse. 

For rent ud sagt – jeg har svært ved at forestille mig et emne, der umiddelbart keder mig
mere. For mit indre blik tårner bjerget af betænkninger sig op, som kirkeministerielt
nedsatte kommissioner de sidste 10-15 år har udspyet. 

Betænkninger om folkekirkens økonomi, provstiernes kompetencer,  folkekirkens styre
m.v. Betænkninger, jeg for skams skyld forsøgte at læse med tændstikker i øjnene for
ikke  at  falde  i  søvn  over  den  uendeligt  kedsommelige  ophobning  af  blodfattige
redegørelser for, hvordan folkekirken af i dag langt bedre kunne varetage sin mission,
hvis  der  ændredes  her,  klippedes  der,  gaves  større  kompetencer  hist  og  mere
uafhængighed af staten pist.

Men for hver betænkning, jeg møjsommeligt tyggede mig igennem, blev min kvalme
større  over  den  sære  naive  tro,  der  syntes  at  ligge  til  grund  for  de  mange
ændringsforslag: Troen på, at folkekirkens eksistens som kristen kirke kan sikres ved at
indrette den på rette vis.

Der  er  nemlig  ét  forhold,  som  disse  evige  overvejelser  over  magtfordelingen  i
folkekirken lader ude af syne: det ikke uvæsentlige, at ethvert medlem af folkekirken, fra
lægfolk, menighedsrådsmedlemmer, over præster, provster, biskopper til kirkeministre
og departementschefer er viklet ind i arvesyndens garn, og derfor kan selv den mest
sindrige magtfordeling ikke gardere folkekirken mod den gamle slanges snedige forsøg
på at friste sjælene til at kvæle Guds ord, som er kirkens eneste grund.

I  de  samme  år,  som  jeg  gang  på  gang  forsøgte  at  holde  koncentrationen  ved
betænkningernes sider, var slangen godt i gang med sin virksomhed. En kirkeminister
med magtbrynde trumfede sin tro på den hellige almindelige ligestilling igennem og
tilsidesatte 2000 års kristen opfattelse af ægteskabet som Guds gode ordning for slægtens
bevarelse.

En del af de biskopper, der i  kraft  af  deres høje embede med mund og pen skulle
forsvare folkekirkens evangeliske-lutherske bekendelse, bøjede sig, trods deres skepsis
over  for  indførelsen  af  det  nye  ægteskabsritual,  for  ministeren  med  en  klynkende
forklaring om, at de, som den gældende ledelsesstruktur i folkekirken nu var, jo ikke
havde myndighed til at sige nej, når staten, in casu kirkeministeren, sagde ja. Ikke så
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meget som en kraftig prædiken om ægteskabet måtte de åbenbart holde, når ministeren
ikke ville høre den. 

Men høg over høg. Nok kan en magtfuldkommen kirkeminister gøre bisper tavse, men
til gengæld kan bisperne så true præsterne til  tavshed. For ligesom bisperne ikke må
sætte sig op mod ministeren, forbyder decorum præsterne at tale mod deres biskop.

Iflg.  den  folkekirkelige  ledelse  må  præster  åbenbart  ikke  frygte  Gud  mere  end
mennesker, i hvert fald ikke mere end deres biskop, så brugen af tjenstlige sager som
disciplinært middel er taget kraftigt til i de sidste 10 år.

En præst blev indkaldt til tjenstlig samtale, fordi han formastede sig til offentligt at ytre, at
det nye ægteskabsritual var ubibelsk og i strid med Luthers ægteskabsteologi, og at de
bisper, der gik ind for det, derfor førte vranglære.

En anden præst blev indkaldt til tjenstlig samtale og truet med afsked for i en prædiken
at  have  ironiseret  over  de  mange  alternative  gudstjenester,  hvor  underholdning  og
kulinariske oplevelser får lov at overskygge Guds ord.  Det var jo ukollegialt,  og det
hører  med til  den decorum,  præster  lover  at  overholde,  at  vi  skal  udvise et  sådant
forhold mod embedsbrødre, at der ikke med ret kan føres klage over os.

Imidlertid er forpligtelsen på decorum i præsteløftet underordnet løftet om at tjene Guds
ord og løftet om at bekæmpe misbrug af nådens midler, så det, den formastelige præst
lærte af den tjenstlige samtale må jo være, at præsteløftet ikke må tages alvorligt, hvis det
kan  gøre  kolleger  kede  af  det,  for  i  folkekirken  rangerer  det  gode  rygklappende
kollegaskab over Guds ord.

Og mens  flere  biskopper  rask væk inviterer  imamer  til  at  bede til  Allah ved deres
gudstjenester, indkaldes præster til tjenstlige samtaler for at have holdt prædikener, der
er polemiske mod Islams lære.

Bisper  og  præster  har  ganske  vist  begge  i  præsteløftet  forpligtet  sig  på  kirkens
bekendelsesskrifter,  heriblandt  Den  Augsburgske  Bekendelse,  hvor  i  det  i  artikel  1
hedder,  at  vi  fordømmer  de  kætterier,  der  fornægter  treenigheden,  bl.a.  det
muhammedanske kætteri. Men man er vel ikke kirkelig leder for at lade sig binde af
forpligtelsen på bekendelsesskrifterne – det gamle skrammel.

Så man ser: det er ikke en garanti for Guds ords frie løb, at bisperne får stadfæstet en
formel ret over for kirkeministeren, for slangens fristelse til at bruge den biskoppelige
magt til at ensrette præsterne, så de ikke tager deres embede så alvorligt, at det bliver til
gene  for  bisperne,  til  forargelse  for  tidsånden  eller  giver  skår  i  det  gode  kollegiale
fællesskab, den garderer fløjlsmaven ikke imod.

Nyt Babel #18 – december 2018



Hvad så med en fladere ledelsesstruktur? Er den evangelisk-lutherske kirke ikke netop
folkets  kirke?  Bekender  den sig  ikke til  det  almindelige  præstedømme,  hvorfor  den
rettelig bør være demokratisk ledet?

Bisperne er jo også folkevalgte – valgt af præster og menighedsråd, hvilke sidste også har
kaldsretten, eller mere præcist indstillingsretten, når sognet skal have ny præst.

Imidlertid  skal  man  ikke  læse  mange  embedsopslag,  før  man får  en  desillusioneret
fornemmelse af, at den ønskede præsts forpligtelse på evangeliet ikke tillægges større
vægt end præstens evner og vilje til at være altfavnende sogneblæksprutte. Mange gange
kan man allerede af embedsopslaget forudse skuffelsen over den valgte præst, hvis han
(m/k)  lægger  mere  vægt  på  søndagens  prædiken  end  underholdningen  i
børnefamilieklubben. For slet ikke at tale om, hvis hans prædikener ikke er tidssvarende
og kommer moderne menneskers krav i møde.

Så  er  der  den  mellemledelsesstruktur,  der  hedder  provstiet.  En  af  de  utallige
betænkninger handlede vist om, at provstiet skulle overtage noget af den centrale plads i
folkekirken, som de enkelte sogne hidtil havde haft.

Hvor præster for år tilbage passede deres sogn på egen hånd og ud over gudstjenester,
kirkelige handlinger og undervisning frit fandt på, hvad de ellers fandt det tjenligt at
sætte i værk i sognet, der udgår der nu det ene initiativ efter det andet fra provstiet, så
også  de  tungnemme  præster  kan  komme  i  gang  med  skole-kirkeprojekter,
konfirmandevents og demensandagter på provstiplan – for slet ikke at tale om studieture
for alle provstiets præster med fuld forplejning over flere dage, mens sognene kan lade
de døde begrave de døde. 

Og  mageløst  af  alt:  provsten  kan  tillade,  at  præsterne  skærer  ned  på  antallet  af
gudstjenester,  hvilket  er  meget  bekvemt,  når  det  tilstræbes,  at  præsterne  arbejder
sammen i  teams,  så  den  enkelte  præst  kan  være sammen med sin  familie  på  flere
søndage andre steder end i kirken.

Ganske vist beder vi i kirkebønnen – i hvert fald i den, der foreslås i ritualbogen – om,
at Guds ord må få frit løb iblandt os. Men så frit løb, at det hver søndag når ud i alle
sogne, det er for meget forlangt i en moderne ledet folkekirke. 

Jeg  indrømmer:  dette  signalement  af  dagens  folkekirke  er  tegnet  med den  dystreste
pen. Men  de  mange  betænkninger  taget  i  betragtning,  hvis  formål  var  at  optimere
folkekirkens virke ved hjælp af nye strukturer, er det bemærkelsesværdigt, som Guds
ords frie løb bremses af optagetheden af alt muligt andet end ordets frie løb.

For det  er  ikke muligt  at  lede kirken, så  slangen ikke stadig  hvisker  sit  så frygteligt
overbevisende: Vist er kirkens raison d’etre, at Guds ord skal have frit løb iblandt jer,
men det går ikke at se bort fra, at tiden ændrer sig og kirkens image lider skade, hvis
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den lyder alt for utidssvarende; at der også skal indfanges nogen til at høre ordet, og det
må gøres med en vis smiger, så det nytter ikke noget, at ordet støder an, og er det ikke
spild af kræfter at prædike for tre gamle koner, når de kunne tage bilen til nabosognet
og være med i et stort gudstjenstligt fællesskab?

Så hvad er der at sige til spørgsmålet om folkekirkens ledelse? 

At den gode kirkelige ledelse ikke kommer af måden, folkekirkens indrettes på, men af
gudsfrygt. Af bispers, provsters og præsters frygt og bæven for at blive forkastet som en
utro og uduelig tjener på regnskabsdagen.

Den frygt har enhver af os, som er ordineret til det særlige præsteembede grund til at
have,  for  hvem  kan  sige  sig  fri  fra  forfængelighed,  magelighed,  selvretfærdighed,
følgagtighed m.v. 

Men så sandt som ordets tjenere i særlig grad har grund til at frygte regnskabsdagen, så
sandt må vi hver især holde så fast ved ordet om Kristus, vores dommer, som har ført
også vor, de uduelige tjeneres sag – så fast, at vi, som det hedder i en af kirkeårets
kollekter, hellere forlader alt andet end det. Så vi er bange for ikke at prædike nok – og
bange for ikke at prædike sandt.

”Ve mig,  om jeg  ikke  forkynder  evangeliet”,  sagde  en  vis  apostel,  som prædikede,
formanede, trøstede og revsede uden hensyn til tidsånd, magter og myndigheder. For
hans myndighed udsprang af den nåde, han, som havde forfulgt Guds kirke, dog havde
modtaget, og dermed af den opgave, han havde fået betroet.

Bispekirke, kongekirke, statskirke, folkekirke, det kan være ét fedt, hvis Ordets tjenere
ikke frygter regnskabsdagen, så apostlens ”Ve mig, om jeg ikke forkynder evangeliet”
genlyder i dem.

Gudsfrygt styrker folkekirken, men eftersom gudsfrygt ikke kommer af ledelsesstrukturer,
men er Helligåndens værk, så må det være tilladt med et fromt ønske til folkekirkens
såkaldte ledere:

Til folketing og kirkeministre: Bed om, at Gud vil give os trofaste Ordets forkyndere, råb
op, når kleresiet vil andet end tjene Guds ord – og bland jer i øvrigt uden om.

Til bisperne: Drop de smålige tjenstlige samtaler og koncentrer jer om at føre tilsyn i
henhold til kirkens bekendelsesskrifter – og vend dagligt disse mod jer selv. Og præk så i
øvrigt frimodighed for præsterne, så de ikke opgiver ævred over manglende succes. Og
forman menighederne, som knurrer over, at deres præst ikke har formået at skabe det
eftertragtede jublende kirkelige liv, til at takke for, at vi må leve i denne salige tid, da vi
kan høre Guds hellige evangelium. 
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Og til bisper og provster: Lad den gamle sognestruktur være i fred, så hver præst er
forpligtet  på at  være ordets  tjener  i  sit  sogn eller sine sogne. Kvæl jeres forkromede
drømme om en ny og mere levende folkekirke, for folkekirken er sognets kirke, hvor to
og tre er forsamlet i Herrens navn. I kan ikke gøre den bedre end det – men I kan
desværre ødelægge meget ved at være for emsige.

 

E N  B Ø N

Almægtige,  evige Gud, vor Herre Jesu Kristi  Fader!  Vi beder dig,  at  du vil  give os
trofaste, fromme forkyndere og lærere af dit ord, og ved din Helligånd bevare dem, som
du giver os, i den rette og sunde lære, dygtiggøre dem til frimodigt at forkynde Jesu
Kristi evangelium og gendrive al falsk lære, og til i et helligt og ulasteligt levned at ære
deres tjeneste, for at din menighed hos os må bevares og opbygges på den eneste sande
grundvold, Jesus Kristus, din enbårne Søn, som med dig lever og regerer i Helligånds
enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.
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