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Man taler ofte om den rummelige folkekirke. I folkekirken er der ”højt til loftet”, siger vi,

der er vide rammer og plads til al mulig forskellighed. Og det er godt. Det skal ikke

være sådan, at man kun kan rummes i folkekirken, hvis man går i kirke hver søndag,

fører  et  dydigt  og anstændigt  levned,  kommer i  missionshuset,  er  heteroseksuel  osv.

Folkekirken skal ikke være et reservat for de fromme. Spørgsmålet er bare, om ”den

rummelige folkekirke” efterhånden har sejret ad helvede til? Om folkekirken snart er

blevet så ”rummelig”, at der ikke er plads til de fromme.

Man plejer at sige, at man ikke kan tale om at være mere kristen eller mindre. Enten er

man kristen, eller  også er man ikke,  ligesom at  man ikke kan være lidt eller  meget

gravid. Men vi har dog sprog, der kan beskrive en graviditets fremskriden. Man kan fx

være højgravid, hvilket betyder, at man er tæt på termin. Man kan være gravid i første

trimester, dvs man er så nygravid, at det knapt kan ses. Og man kan være så tæt på

undfangelsen, at man ikke engang selv ved, at man er gravid. På samme måde burde det

være tilladt at tale om, at nogle mennesker er mere optaget af troen på Jesus Kristus, end

andre er. For nogle er det fx livet om at gøre, at de kan komme til nadver hver søndag.

Andre gider kun gå i kirke, hvis gudstjenesten er underholdende som en biograffilm

eller en teaterforestilling.

De mennesker, i hvis liv Jesus fylder meget, opsøger fællesskab med andre, der også har

en bønspraksis, læser i bibelen dagligt, taler frit om troen. Dette fællesskab burde de

kunne  finde  i  folkekirken.  I  dens  ritualer,  dens  salmer,  i  den  frimodige  samtale  og

prædiken om, hvad Jesus har gjort og gør for os. Men finder de det? Hvis de skal tro,

hvad de læser i dagspressen, så er folkekirken præget af bisper, professorer, lektorer og

sågar en selvudråbt ”fremtidsforsker”, som fortæller os alle, at bibel og bekendelser er so

last year, og at man ikke kan komme og snakke til folk i 2019 om antikverede ting som

arvesynd,  frelse,  himmel  og helvede.  Den slags  ting er  gammeldags  og sikkert  også



krænkende, så de skal bare afskaffes. Hvad tænker fromme mennesker, når de læser den

slags?

Via mine børns skole har jeg til daglig min gang i et såkaldt ”kristent miljø”, dvs netop

blandt mennesker, der har daglig bøn og bibellæsning som en naturlig del af deres liv.

En del er fortsat tilknyttet Indre Mission, men flere og flere defilerer over i de frikirker

og valgmenigheder, der skyder op alle vegne. Hver gang, folkekirken indfører et nyt

tiltag ”for at komme moderne mennesker i  møde”,  mister den medlemmer fra disse

fromme kredse.

Om  de  nye  påfund,  såsom  fx  gudstjenester  med  deltagelse  af  Dalai  Lama  eller

muslimske imamer, klimagudstjenester med æggegang i stedet for prædiken og senest

den standende debat om dåbsritualet  til  gengæld tiltrækker nogle af de eftertragtede

”moderne mennesker” (hvem de så end er), ved jeg ikke. Det kan let være. Men er det

ikke et problem, at folkekirken i sin iver efter at være så rummelig, at der er plads til

folk, der ikke kan tåle at høre, at Kristus har frelst dem fra synd og død, skyder de

mennesker fra sig, som daglig takker og priser Jesus for hans frelse?

De jødiske filmskabere Joel og Ethan Coen har begået en novellefilm, der hedder ”Meal

Ticket”. Den foregår i det vilde vesten og handler om en omrejsende impresario, der

lever af at sætte scenen for en forestilling med en bemærkelsesværdig ung mand. Han

mangler arme og ben, men han kan recitere Shakespeare, Shelley, Abraham Lincoln og

Bibelen, så man bliver grebet og opløftet.

Da ynglingen hverken har arme eller  ben,  kan han ikke selv spise eller  gå.  Han er

afhængig af, at impresarioen sørger for ham. Dette gør impresarioen også glad, for han

ved, at hans indtægt afhænger af denne hjælpeløse mand. Impresarioen har fundet, for

at tale bibelsk, en skat i lerkar. For det er hele den vestlige kultur: vores litteratur, vores

religion, vores poesi, som er inkarneret i denne krøbling. Alt det, der i virkeligheden

bærer os, åndeligt talt. Men karret, legemet, som rummer denne skat, har altid brug for

at blive båret videre. Armløs og benløs er den unge mand afhængig af at blive båret

frem og sat på en taburet (en piedestal, om man vil) af den mere praktisk begavede

impresario. Impresarioen har ikke nogen særlig interesse i krøblingen. Han fodrer ham

og holder ham i live, men kun p.g.a. hans indtjeningspotentiale. Han er hans ”meal

ticket”, hans middagsbillet, hans levebrød – intet andet. Når han skal på bordel, må han



slæbe krøblingen med og stille ham med ryggen til, så han ikke kan se, hvad der foregår

i sengen bag ham. Men alene hans uskyldige tilstedeværelse er irriterende, fordi den

ligesom understreger det skamfulde i impresarioens handlemåde.

I  begyndelsen  tiltrækker  den  unge  mand  et  stort  publikum,  men  efterhånden  som

nyhedsværdien  forsvinder,  skrumper  tilskuerskaren  og  dermed  også  impresarioens

indtægt.

En  dag  opdager  impresarioen,  hvorfor  så  få  efterhånden  gider  høre  på  krøblingens

recitationer. Der er kommet et nyt show på prærien, som tiltrækker et stort klappende

publikum: En dresseret høne, der tilsyneladende kan løse lette regnestykker. Han køber

straks hønen, og da han næste dag er på vej til den næste by i sin prærievogn, slår han

krøblingen ihjel ved at kaste ham ned i en å. Hvad skal man med det gamle møg til

Bibel, poesi, drama og patriotisme, når man har en høne, der kan regne? ”Vi skriver

trods alt 1880”, har han sikkert tænkt. 

Næsten bogstaveligt talt smider han barnet ud med badevandet. Og det bidrager kun til

tragedien, at man som seer har en tydelig fornemmelse af, at impresarioen er blevet

snydt, så vandet driver, af hønens tidligere ejer, der blev fremstillet som lidt af en ”snake

oil salesman”. For en tragedie er det, det fornemmer man tydeligt. Med lerkarret, den

unge krøblings krop, er også skatten gået tabt.

Samme fornemmelse får man, når man ser, hvordan nogle af de mennesker, der burde

værne  om  den  skat,  som  er  folkekirkens,  agter  den.  Kirkens  skat  er  Ordet  og

sakramenterne.  Det  er  det,  vi  er  sat  til  at  gå  ud  i  alverden  med og  række  til  alle

folkeslagene. Om folk vil tage imod det eller ej, er op til dem selv; men vi har ingen ret

til at kaste det i åen og erstatte det med, hvad end vi tror, ”moderne mennesker” hellere

vil have.

Hvis dåbsritualet skal ændres, skal det ske ud fra ønsket om at formulere et ritual, der

ligger bedre i tråd med Jesu forkyndelse, apostlenes lære og vores evangelisk-lutherske

tradition. Det skal ikke ske med det argument, at ”tiden kræver det”, for så kan vi skifte

det ud i al uendelighed. Man har sine tvivl om, hvor fremtidssikret den regnende høne

egentlig er.  Hvor længe bliver den mon ved at tiltrække et  interesseret  publikum? I



morgen  kommer  der  måske  en  dresseret  hest  til  byen,  i  overmorgen  en  dansende

puddel.

”I har de tyranner, I fortjener”, skrev Pontoppidans ”isbjørn” til sin menighed, inden han

forlod den for at rejse tilbage til Grønland, fordi hans tilværelse som præst var blevet

ham gjort for sur. Det samme kan man til dels sige om folkekirken i dag, for det er

menighederne selv, der har valgt de præster og bisper, der uafladelig fortæller os, at

evangeliets  forargelse  skal  fjernes  eller  pakkes  ind  i  sukker,  hvis  vi  ikke  skal  støde

”moderne mennesker” fra os.

Men måske kan man trods alt finde lidt trøst og opbyggelse i et af de digte, som Coen-

brødrenes krøbling reciterer. Guds Ord varer fra evighed til evighed. Men enhver tids

mægtige mænd skal dø til sidst – og glemmes. 

I met a traveller from an antique land,

Who said—“Two vast and trunkless legs of stone

Stand in the desert. . . . Near them, on the sand,

Half sunk a shattered visage lies, whose frown,

And wrinkled lip, and sneer of cold command,

Tell that its sculptor well those passions read

Which yet survive, stamped on these lifeless things,

The hand that mocked them, and the heart that fed;

And on the pedestal, these words appear:

My name is Ozymandias, King of Kings;

Look on my Works, ye Mighty, and despair!

Nothing beside remains. Round the decay

Of that colossal Wreck, boundless and bare

The lone and level sands stretch far away.

(Shelley, Ozymandias)
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