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Det  er  ikke  særegent  for  disse  ugers  diskussion  om  folkekirkens  lutherske
bekendelsesgrundlag,  at  teologer  og  andre  gerne  vil  ændre  på  enten  Bibel  eller
bekendelsesskrifter. Inden for de sidste cirka tyve år har forskellige teologer gerne villet
tage afsked med bl.a. fortællingen om Isaks ofring eller blot hele det Gamle Testamente.
Andre har villet afskedige Gud som almægtig, afskaffe kødets opstandelse, og nogle vil
gerne slippe for at skulle prædike over domsteksterne i Matthæusevangeliet. Tanken bag
er vist, at det hele (og særligt folkekirken) bliver meget bedre, hvis vi kan skære det i
Bibel, bekendelser og luthersk teologi væk, der ikke stemmer helt overens med vores
egen teologi og gudsbillede.

Men vi  kan jo  også  vælge  at  anskue  hele  Bibelen  og bekendelsesskrifterne  som en
dyrebar gave, der er blevet overleveret os af de mange tidligere generationer af kristne,
og som det nu er vores opgave at tage vare på og forvalte. Ikke i betydningen ændre til
ukendelighed eller pille ud og lægge til alt efter, hvad der nu passer os bedst. Men i
betydningen tage imod som en overleveret gave, der i det hele bærer på forkyndelsen af
Jesus Kristus som verdens frelser. Der er meget at slå sig på i Bibelens fortællinger. Der
er meget at undre sig over og meget, man kan anfægtes af.

Og det er sikkert og vist, at Bibelen ville se helt anderledes ud, hvis vi hver især skulle
skrive den efter vores eget gudsbillede. Men den ville helt sikkert ikke blive bedre. Den
ville blive fattigere. Og det ville være tvivlsomt, om den som helligskrift ville bære på
hele hemmeligheden og sandheden om Guds væsen. Sagen er jo, at selv hvis vi kogte
Bibelen ned til kun at rumme det udsagn, som mange vist især holder af, nemlig ”Gud er
kærlighed”,  så ville  vi  ikke kunne slippe for  at  blive anfægtede eller fortvivlede,  og
teologien ville alligevel aldrig gå modstandsfrit op.

Enhver  teodicé  er  i  virkeligheden  udtryk  for  blasfemi,  skrev  Løgstrup  i  sit
senværk Skabelse og tilintetgørelse. For enhver teodicé er et udtryk for, at vi vil have
Gud på vores betingelser. Han har bare at makke ret; han har bare at være god og nådig
på vores betingelser. Men den slags blasfemi skal man holde sig fra, mente Løgstrup.
Derfor  kunne  han  ikke  se  nærmere,  end  at  Gud  måtte  tage  sig  grusom ud,  set  fra
skabelsens verden.

Og  alene  af  den  grund  bør  man  i  parentes  bemærket  afstå  fra  at  opfinde  nye
dåbsteologier, der døber alene til den skabende Gud, og ikke til Kristus og i den treenige



Guds navn. For, som Løgstrup mente, ganske i overensstemmelse med Luther, så er det
først i Kristus, vi får vished for, at Gud er god, barmhjertig og nådig, og ikke grusom. Og
derfor er det Kristus, vi skal holde os til.

Og det skal vi også i læsningen og udlægningen af Bibel og bekendelse. Solus Christus,
som Luther gav os som princip for læsningen af Bibelen, holder stadig. Og i det hele
taget er Luther stadig en af de mest fremragende læsere af Bibelen og dermed en god
sjælesørger. Ligesom Grundtvig og Kierkegaard er det. Jeg kan ikke komme i tanke om
nogle nulevende teologer, der når de tre til sokkeholderne, og jeg har derfor heller ikke
mødt  overbevisende  argumenter  for  at  Bibel,  bekendelse  og  for  den  sags  skyld
bibelteksterne i tekstrækkerne bør laves om.

Jeg synes i stedet, vi skal dykke ned i og tage imod det hele som en overleveret gave, der
i sig indeholder hele hemmeligheden og sandheden om Guds væsen og vilje: at i Kristus
er der frelse for enhver, der tror.
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