
24. søndag efter trin. 2018

af Søren E. Jensen

E N  P R Æ D I K E N  O M  F O L K E K I R K E N S  T R O V Æ R D I G H E D

I de seneste år er det ikke ualmindeligt, at man i en kirkelig strid bruger argumentet, at
det  og  det  kan  man  ikke  tillade  sig  at  hævde,  alene  fordi  synspunktet  ødelægger
folkekirkens troværdighed.

Der  er  næppe  tvivl  om,  at  selve  udtrykket  "folkekirkens  troværdighed"  ubevidst  er
inspireret  af  de  sidste  mange  års  managementfilosofi,  hvor  en  hvilken  som  helst
virksomhed skal fremstå troværdig, og for at øge troværdigheden har virksomheden ikke
bare kvalitet, men ligefrem kvalitetsstyring.

Sagde  jeg  virksomhed?  Undskyld,  jeg  mente  organisation,  for  naturligvis  kan  en
moderne,  kvalitetsstyret  arbejdsplads  ikke  kalde  sig  noget  så  gammeldags  som
virksomhed,  for  hvis  det  bare  er  en  virksomhed,  er  det  sikkert  ikke  andet  end  en
skummel fabrik som med stor profit producerer et eller andet ragelse med et dumt svin
ved roret. I en organisation er vi derimod sammen om det kvalitetsstyrede produkt, lige
fra lagerassistenten til manageren, og der er i øvrigt ingen forskel på de to, måske bortset
fra at  den ene har ret  til  at  fyre den anden, men lad os ikke forstyrre af  den slags
detaljer,  for  det  afgørende  er,  at  arbejdsfællesskabet  i  sig  selv  er  et  bevis  på
organisationens troværdighed.

Det lyder jo altsammen både positivt og optimistisk, ja hvis ordet findes, og det gør det
nok, kan man ligefrem sige, at en moderne organisation ikke bare er livsbekræftende
men  sågar  livskvalitetsbekræftende.  Problemet  er  alene,  at  en  sådan  moderne
organisation er blottet for selvkritik. Hvis lagermedarbejderen hævder, at det ikke går så
godt i organisationen, som det fremgår af det kvalitetsstyrede værdigrundlag, så bliver
manageren nødt til  at  fyre ham, da selv den mindste kritik  besudler organisationens
pletfri og kvalitetssikrede offentlige brand.

Omvendt kan man sagtens forestille sig en ensom manager som fra morgen til aften skal
bære  sit  kvalitetssikrede  smil,  men om natten  ligger  vågen  dybt  ulykkelig  plaget  af
tanken om, at han i grunden ikke er andet end fortidens dumme svin i forklædning. Han
ryger måske ikke cigar som tidligere tiders karikatur af en virksomhedsleder, tværtimod
løbetræner han og spiser frugt som en gal, fordi et sundt ydre er med til  at afspejle
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organisationens troværdighed; men managerens indre er knap så smukt, tværtimod er
det  gennemforurenet  af  de  løgne,  han  er  tvunget  til  at  servere,  for  at  bevare
organisationens glade og positive image.

Alt det være sagt fordi troværdigheden måske ikke i sig selv er så troværdig, det er i
hvert fald en mistanke som man hurtig kan få, når ordet bruges så ofte, og når man
ligefrem er begyndt at tale om folkekirkens troværdighed, kan det sagtens tænkes at
tiden måske er inde til at give troværdigheden et serviceeftersyn.

Senest er folkekirkens troværdighed blevet truet af en sønderjysk præst som i en artikel i
det  lokale  kirkeblad  skrev,  at  kristendommen  og  darwinismen  er  hinandens
modsætninger. Det kunne denne præst sådan set også godt have skrevet, for så vidt som
at  kristendommen  ikke  handler  om  at  den  stærke  skal  overleve,  men  tværtimod
lovsynger at vi skal hjælpe den svage.

Den sønderjyske  præst  havde  vist  nok  en  mere  bastant  vinkel  på  emnet,  hvor  han
simpelthen gjorde op med hele naturvidenskaben, og her er vi komplet uenige, og sådan
skal det også være. Eller skal det? Den sønderjyske præsts biskop var nemlig heller ikke
enig med præsten, faktisk var hun så uenig, at hun bag præstens ryg kontaktede en
professor på Det teologiske Fakultet i København, som skulle undervise den vildfarne
præst,  sådan at  præsten  kom på  bedre  tanker  om forholdet  mellem kristendom og
naturvidenskab.

Det klinger umiddelbart af kvalitetskontrol, da en professor i teologi da om nogen må
vide hvad det drejer sig om. Her glemmer man bare, at teologi ikke er nogen eksakt
videnskab men også er båret af smag og holdninger, og jeg har for eksempel engang
været i en offentlig diskussion med den nævnte professor om kristendom og økologi. Vi
var ikke enige, vi var faktisk rygende uenige, og alligevel hilser vi da stadig på hinanden.
Men  hvis  for  eksempel  biskoppen  for  Roskilde  Stift  mente  at  professoren  skulle
undervise  mig  i  en  korrekt  forståelse  af  økologisk  kristendom –  tanken  er  ikke  helt
abstrakt – så ville jeg nok takke nej.

Det gjorde den sønderjyske præst også, da det gik op for ham, at han stod foran en
efteruddannelse om kristendom og naturvidenskab. Det ville han ikke være med til, og
så kunne biskoppen ikke stille noget op, fordi folkekirken endnu ikke er nået dertil, at
den er organisation med biskoppen som manager og provsten som mellemleder.

Biskoppen  fik  med  andre  ord  en  syngende  lussing  for  sin  fremgangsmåde.  En
kirkeretsekspert kaldte det for en "uskøn sagshåndtering, der tenderer magtmisbrug". En
lektor  i  teologi –  endda  en  kollega  til  teologiprofessoren  som  havde  sagt  ja  til  at
efterundervise –  pegede på,  at  en  præst  og en biskop er  ligestillede når  det  gælder
teologiske spørgsmål  og mente derfor,  at  "det  er  en respektløs fornærmelse,  hvis  en
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kollega siger til en anden kollega, at du bør gå til noget efteruddannelse, ja, ovenikøbet
bag kollegaens ryg har kontaktet en professor med henblik på et passende pensum til
den uoplyste". Skrev den teologiske lektor altså, og han er ellers sådan en flink mand,
som bor i Soderup.

Biskoppen selv erklærede, at hun naturligvis anerkendte en uenighed om videnskabelige
teorier, her måtte præsten mene hvad han ville. Men så tilføjede hun: "Når det imidlertid
udgives  i  sognets  kirkeblad,  bliver  det  en  sag  for  offentligheden,  fordi  præstens
synspunkter  opfattes  som  repræsentative  for  folkekirken".  Men  på  den  måde  må
biskoppen også mene, at folkekirken er en organisation med repræsentative holdninger,
og hvis man ikke deler dem, ødelægger man folkekirkens troværdighed.

Hvis det er forstået rigtigt, er det pludselig meget svært at være præst, da man så at sige
hver søndag skal prædike over en tekst som er grundlæggende utroværdig- Det gælder
også dagens tekst, hvor Jesus blandt mange uhyrligheder får sagt: "Den, der hører mit
ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen men er
overgået fra døden til livet".

Teologisk  set  giver  sætningen  særdeles  god  mening,  da  det  hører  til  blandt
grundpensum at betragte troen som ikke bare livgivende, men ligefrem som nøglen til
evigt liv. Så kan man frygte, om man nu også tror rigtigt og tilstrækkeligt, men her har vi
heldigvis dåben som sikkerhedsnet, da den som er døbt er sikret syndernes forladelse og
det evige liv, som jeg fortæller alle dåbsforældre.

Det særlige ved dagens tekst er imidlertid, at Jesus går endnu længere, når han siger:
"Faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også sønnen dem levende,
han vil". Det er et meget gavmildt budskab, da det sagtens kan tolkes sådan, at ikke bare
de døbte men hvem som helst, ja selv de døde, har adgang til et evigt liv. Vi takker og
hylder dig, du mægtige Kristus, og udbryder af hjertet et klokkeklart halleluja!

Det kan vi gøre her i kirken, hvor netop det helt utroværdige på en mærkelig måde
ændres til  en himmelsk troværdighed som sprænger enhver logik og forståelse.  Hvis
man derimod mødte op på et naturvidenskabeligt fakultet med påstanden om at troen er
årsagen  til  et  evigt  liv,  selv  for  de  døde,  så  ville  man  nok  støde  ind  i  en  række
problemer.  Og  hvis  man  med  hjælp  fra  en  teologisk  vejleder  og  på  biskoppelig
opfordring blev bedt om at moderere sin gudstro en anelse, så den harmonerede bedre
med den folkekirkelige troværdighed, så ville hele teologien i bedste fald blive temmelig
kedelig og på sine egne præmisser også helt utroværdig.

Men glem det og lad os være lykkelige ved i det mindste her i kirken at blæse på al sund
fornuft ved at gentage og helt ind i den allerinderste sjæl acceptere og bifalde den måske
mest  pragtfulde  sætning  i  dagens  tekst:  "Sandelig,  sandelig  siger  jeg  jer:  Den  time
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kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal
leve."

Amen!
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