
The New Normal

af Jens Brun
Måske er det først  nu i  vores tid, vi har forudsætningerne for at forstå og praktisere
Luthers toregimentelære. Den forudsætter nemlig accepten og forståelsen af, at der er
mere  end  én  virkelighed.  Og det  har  ellers  indtil  nu været  bestræbelsen –  politisk,
kulturelt  og  såmænd  også  kirkeligt  –  at  udforme  en  enhedskultur,  hvor  én  samlet
virkelighedsopfattelse  skulle  herske.  Det  var  der  sikkert  mange  gode  grunde  til,
sikkerhedsmæssige, juridiske osv. Det er bare ikke muligt længere, og måske har det
også  været  et  ideal,  som  aldrig  rigtig  blev  virkeliggjort.  Måske  har  de  stærke  og
herskende bare altid defineret deres virkelighed som ”virkeligheden”.

Men nu er vi i hvert fald derhenne, hvor hver enkelt samfundsgruppe eller hvert enkelt
menneske  gennem de  snart  uendelige  muligheder  via  de digitale  medier  skaber  og
udformer  sin  egen  virkelighed  og  siger:  "Dette  her  er  min  verden,  sådan  ser
virkeligheden ud for mig!" Disse virkeligheder kan så være baseret på noget æstetisk, på
en bestemt etnicitet, på en bestemt seksualitet eller bestemt opfattelse af, hvad der er
”det gode liv”, eller på en religiøs interesse. Forskellige er de, og forskelligheden opfattes
sjældent som noget problem af dem, der lever i disse virkeligheder. Tværtimod opfattes
retten til at konstituere sin egen virkelighed som et naturligt og selvfølgeligt frihedsgode.
Men ikke alene har hver enkelt sin egen virkelighed, man har flere virkeligheder, og
pendler ugenert frem og tilbage imellem dem: Han er vildtobservatør for GreenPeace
om dagen, og om aftenen og natten spiller han på et E-sports hold, der i CounterStrike
udrydder japanske marodører af Burmas jungle. Det går fint.

Hvordan  det  så  trods  alt  kan  lykkes  at  opretholde  en  vis  fællesmængde  i
virkelighedsopfattelsen,  så vi kan bevare demokrati  og retsstat,  ja,  det  er politikernes
store udfordring i disse år, og vel ikke bare politikernes. Men det er ikke emnet her.
Luthers to – regimente lære fastslår, at den kristne i hvert fald lever i to virkeligheder,
statens og Gudsrigets, samfundsforpligtelsens og troens. Luther så og formulerede med
skarphed, at det, der gælder i troens dimension, og det, som troen skænker, på ingen
måde gælder og på ingen måde opfyldes i den fælles samfundsvirkelighed. Bøndernes
sociale og politiske krav ved bondeoprøret var uden tvivl berettigede, men de var ikke
udtryk for Gudsrigets virkelighed. Blev alle bøndernes krav opfyldt – ikke en tøddel af
Gudsriget ville dermed være åbenbaret eller givet. Derfor afviser Luther begrundelsen af

Nyt Babel #18 – december 2018



politiske krav ud fra Skriften og troen. Gudsrigets virkelighed er for ham af  en helt
anden art end den politiske og samfundsmæssige virkelighed.

Alle  politiske krav  og  alle  samfundsutopier  kan udtrykkes  i  billeder,  hvor  man om-
arrangerer det,  der findes i  dag.  I  det retfærdige samfund deles værdien af det,  der
produceres, ligeligt mellem alle, men der produceres stadig. Det kender vi, og sådan
bliver det ved med at være. Kristus derimod fører mennesket ind i troens mørke, hvor
der ingen billeder er, men kun fællesskabet med Gud selv i kærlighedens ligelighed.
Korset  er  evangeliets  indhold,  men ikke  korset  som et  billede,  men korset  som en
historisk éngangs-virkelighed, og bag ved den åbner sig opstandelsens nye liv, som ikke
må trivialiseres ved at beskrives i billeder fra den nuværende virkelighed. Luther trækker
her  på  skriftudsagn  som  1.Johs.  3,2:  ”Nu  er  vi  Guds  børn,  og  det  er  endnu  ikke
åbenbaret, hvad vi engang skal blive.” Og Kolossenserbrevet 3,3: ”I er jo døde, og jeres
liv er skjult med Kristus i Gud.” Og på Matthæusevangeliets ord om, at i Himlen gives
de ikke bort og tager ikke til ægte, men lever som engle i Himlen.

I vores danske salmetradition kan vi se, at Brorson til tider nærmer sig den forståelse af
virkelighedens flertydighed, som toregimentelæren lægger op til. F.eks i en salme som
Salmebogens nr. 646: Som lilliens hjerte kan holdes i grøde. Salmen handler om den
kristnes dobbeltvirkelighed: ”I Himlen de leve, på Jorden dog gå”. Og den tematiserer
også det synliges skuffelse og manglende sandhed i forhold til det usynlige. Det, der kan
ses, skuffer. Det er ikke den sidste og yderste sandhed, tværtimod, der ligger noget bag
og  ud  over  det  synlige,  og  kontakten  med  dette  ekstra,  dette  "udenfor",  er  troens
livsnerve.

”Din sommer skal kendes/ når vinteren endes/ så alle Guds helgeners skjulteste grave/
skal  findes  at  være  Guds  blomstrende  have.” Længslen  efter  udtrædelsen  i  denne
udenfor–dimension kommer ofte  frem hos Brorson,  f.eks.  i Troens  rare Klenodie nr.
229: ”O bierge-toppe/ Af friheds herre-stand/ Naar man er oppe/ Fra verdens leer og
sand/ Er sovet rolig/ Fra hendes tummel hen,/ Og nu fortrolig/ Med sielens beste ven/ Og
Gud sin bolig/ I hiertet har igien.”

Her er Luthers to- regimente lære udtrykt i smuk, kristen poesi. Ligesom der i slutningen
af  marts  måned ligger  standhaftige  klatter  af  sne,  som ikke vil  lade sig  smelte  men
stædigt bider sig fast i den gamle vinter, således er der reaktioner i os, der vil fastholde
den gamle enhedskultur og den ene virkelighed. Når det kommer op i os, taler vi om, at
dette kristelige om at leve i Himlen og dog gå på Jorden, vist vist er en særlig kristen
skizofreni og det kan da vist ikke være psykisk sundt.
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Men tværtimod: Det er det naturlige og rigtige svar: At vi lever i denne nådens tid, hvor
evangeliet  om  Gudsriget  er  forkyndt  og  den  tomme  grav  peger  frem  mod  en  ny
livsdimension, hvis fulde væsen vi ikke kender endnu. Som kristne lever vi med Gud,
når  vi  i  samarbejde  med  andre  forsvarer  og  opbygger  fred  og  retfærdighed  og
opretholder fædreland og trygge rammer for os selv og vore børn. Og vi lever med Gud,
når vi finder ind på de veje,  som verden ikke kender,  op til  friheden og freden og
glæden inde i troens mørke, i kærlighedens ligelighed med Gud. Det er det normale.
Men fordi det skal forkyndes igen og igen er det altid: The New Normal!
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