
Præsteløftet - en gave

af Johannes H. Christensen
”Skal  præsters  sexliv  reguleres  mere”,  spørger  Kristeligt  Dagblad  d.  31.  maj.
Spørgsmålet vækker erindring om politikeren J. K. Lauridsen, Je Kaa kaldet, der udtalte,
at ”næst efter kønsdriften er jernbanedriften den stærkeste af alle menneskelige drifter”.
Da  jernbanedriften  i  øjeblikket  synes  næsten  kaotisk,  må  det  vel  stå  værre  til  med
kønsdriften, hvad en række sager i folkekirken synes at bekræfte: I Københavns Stift er
to præster suspenderet efter klager over upassende seksuel adfærd. I Helsingør stift er en
præst dømt for mord på sin kone, mens en anden for nylig blev nægtet ordination på
grund af kritisable forhold til en eller flere kvinder i fuldbyrdet sjælesorg. Måske ikke så
sært,  at  disse  sager  popper  op,  for  det  forlyder,  at  en  betragtelig  del  af  den danske
præstestand stemmer radikalt, partiet med hånden på låret, aldrig på hjertet.

De  fleste  præster  er  formodentlig  stadig  tjenestemænd  og  dermed  underlagt
tjenestemandslovens  §10s  bestemmelse  om  decorum:  ”Tjenestemanden  skal
samvittighedsfuldt  overholde de regler,  der gælder for hans stilling,  og så vel  i  som
udenfor tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som tjenesten kræver”. Som
tilsynsførende  for  de  fire  ses  deres  biskopper  ikke  at  henvise  til  decorum  som
begrundelse  for  suspensionen.  For hvad ligger  der  i  ordene  agtelse og  tillid? Nyder
biskopperne agtelse og tillid? Hos nogle, ja! Ikke hos mig og en del andre.

Man  mindes  Københavns  biskop,  der  med  et  magtbud  lukkede  Aalholm  Kirke  for
gudstjenester. Han mente, at kirkens to præster blev syge af menighedsrådet, men hvad
de fejlede, forlød der intet om, så det var svært at undgå den mistanke, at de bare ikke
gad leve op til de løfter, de forud for deres ansættelse havde givet menighedsrådet, som
også blev svinet til af den lokale provst, der velvilligt agerede som en slags kapo for
biskoppen.  Eller  man  mindes  biskoppen  i  Haderslev,  der  overfaldt  en  præst  i
Sønderborg, fordi han havde udtrykt betænkelighed ved socialdarwinismen, ”survival of
the fittest” – de stærkes ret til riget (Gudsriget?), og beordrede ham til at læse så dødsens
kedsommelige  teologiske  bøger,  at  han kun kunne blive dummere.  De  to eksempler
viser, at heller ikke biskopperne tager deres præsteløfte alvorligt. Som præsters foresatte
burde  de  frem  for  nogen  leve  op  til  løftets  betoning  af  ansvaret  for  evangeliets
forkyndelse.

Samtlige landets præster har inden deres ordination skrevet under på præsteløftet, der
svarer  til  lægeløftet.  Men  biskopperne  ses  ikke  at  henvise  til  de  suspenderedes
præsteløfte; snarere synes mere eller mindre luftige udslag af  me too-manien at ligge
bag,  den  mordsigtede  dog undtaget.  For  som decorum-reglen  ikke  synes  at  gælde  i
praksis synes ingen, eller kun de færreste, at anse løftet for bindende.



Jeg tillader mig at bruge mig selv som eksempel. For da præsteløftet åbenlyst står til
diskussion, skal jeg sige, at en at de store glædelige begivenheder i mit liv var, da jeg i
november  1981  underskrev  det  i  nærværelse  af  Helsingørs  daværende  biskop,  den
gemytlige og elskelige Johannes Johansen, der bagefter trakterede med en opulent og
våd frokost! Jeg aflagde det,  ikke nødtvungent,  men som en gave,  et  privilegium af
samme art, som når man i vielsen lover hinanden at ”elske og ære og leve sammen i
medgang og modgang, i hvad lykke, Gud den almægtige vil tilskikke”. Kærligheden er
”det bånd”, siger Grundtvig, ”som gør friere, jo stærkere det binder”.

Men man kan i livet få pålagt  eller pålægge sig selv andre bånd, som gør friere,  jo
stærkere de binder. At få børn f. eks., vejlede, opdrage og tage vare på dem. Kun de
allerfærreste kan forestille sig noget værre end brudte bånd til deres børn. Som et sådan
bånd har jeg oplevet præsteløftet, og efter bedste (fattig) evne bestræbt mig på at holde
det efterretteligt. Om det er lykkedes, må andre afgøre.

Præsteløftet  er  en smuk og marvfuld tekst.  Men det  er  fra  1870 og derfor  forældet,
forlyder det. Kingos salmer er over tre hundrede år gamle, er de mon også forældede?
Det er skrevet af mænd, indvendes der. Det nye Testamente er også skrevet af mænd, er
det  nogen  indvending?  Alligevel  kunne  en  biskop  for  år  tilbage  fortælle,  at  unge
teologiske kandidater vred sig af grin ved mødet med teksten, og han syntes at stemme i.

På en måde forstår jeg forbeholdene. Teksten taler med rene ord. Man lover ikke at have
benyttet sig af uhæderlige metoder for at komme i embede. Er det for meget forlangt?
Noget lignende gælder vel for alle andre betroede stillinger såvel private som offentlige.
Man lover at beflitte sig på at forkynde ”Guds ord rent og purt”. Er det mon ordet ”purt”,
der virker fremmed og altmodisch? I så fald vidner det om den sproglige forarmelse, der
præger samfundet generelt.  Purt:  Renset,  lutret,  det pure guld,  hvad evangeliet  jo er.
Derfor  skal  det  naturligvis  forkyndes  som sådant  –  rent  og purt.  Man lover  også  at
”bekæmpe sådanne lærdomme, som strider imod folkekirkens bekendelse”. Det er der
åbenbart mange præster, som har svært ved. Man skal jo være tolerant, inkluderende,
dialogisk,  ikke  fordømmende,  ikke  rethaverisk,  regnbue-farvet,  som en  regnbueøred,
ikke støde an og hele tiden prædike, at Gud og Jesus, manden med det pæne skæg, nærer
en  uendelig  kærlighed  til  alle  og  enhver  og  stor  godhed  for  børn,  ligesom
statsministeren. Men kristendommen er og bliver anstødelig og hvorfor være præst, hvis
ikke for at hævde dens kompromisløse sandhed og al anden religion og navlepillende
spiritualitet som løgn og bedrag?

Tænk engang en ansættelse, hvor man lover uafladeligt at granske og studere ”Guds ord
og troens hellige lærdomme”. Det vil  sige læse bøger,  fordybe sig i  Bibelen og den
kristne  tradition  og  tænke  over  indholdet.  Tak  præsteløftet  for  dette  generøse
tilbud/pålæg! Måske en del præster ikke lever op til løftet og ikke tager imod tilbuddet,
men det er i så fald en straf i sig selv, for man bliver dummere af aldrig at udforske og
efterprøve det grundlag, man arbejder på.



Endelig lover kandidaten ”med regnskabsdagen for øje samvittighedsfuldt at ville holde
sit løfte efter den nåde, Gud vil dertil give”. Altså er præsteløftet ikke at ligne med en
juridisk bindende afbetalingskontrakt på en bil eller et tv, men en gave i kraft af Guds
nåde, akkurat som munkene snarere opfattede munkeløftet som en nådegave end som
underkastelse og tvang.

Det har været anført, at ordene om at arbejde ”med regnskabsdagen for øje” er både
meningsløse og absurde. Men den påstand er kun mulig, hvis man ikke gider tænke over,
om der måske kunne ligge andet og mere i ordene end ens egen refleksreaktion, der
øjeblikkeligt  tilsiger:  ”Jeg  synes,  det  er  noget  vrøvl,  for  ingen  tror  jo  på
”regnskabsdagen” - lig dommedag, altså bør det laves om”. Sådan lyder det forvrøvlede
argument. Sagen er, at regnskabsdagen er hver dag; regnskabsdagen betyder, at det er
alvor,  at  ansvar  er  uløseligt  forbundet  med  embedet,  der  skal  varetages  og  røgtes
omhyggeligt og samvittighedsfuldt, efter den nåde Gud vil give, og ikke i pjat og seksuel
mani og narcissistisk selvspejling. Præsten er ikke stand-up komiker, der rabler platheder
af sig, men tjener, evangeliets og menighedens. Det gælder helt ud i den daglige stil: En
præst,  der  optræder  med  hvide  ecco-sko  under  kjolen,  giver,  bevidst  eller  ubevidst,
udtryk for ligegyldighed over for embedet og står i vejen for det, ja udviser ringeagt over
for sin betroede opgave og dermed overfor menigheden. Regnskabsdagen er hver evigt
eneste dag, hvor regnskabet gøres op, den dag, som gik, og om hvilken Kingo siger, at
”denne dag har Gud på rente hos mig …” 

Ansvar har at gøre med at svare: ”Je responderay”, sagde Karen Blixen: Jeg vil svare,
give svar på tiltale, svare for mig, besvare min opgave, svare enhver sit, svare på livets
udfordringer  og  den nødstedte  næstes  elendighed,  svare  til  mit  gode  navn  og rygte,
svare, når der bliver kaldt. Det kan også siges helt anderledes, som Sophus Claussens
Antonius, ”der ingenlunde tillod sig selv, at livet berørte ham uden at give tone” At vi
alle kommer til kort og livet igennem står som insolvente skyldnere, ændrer ikke ved det
privilegium, det er at efterleve sit præsteløfte. Dette er at arbejde ”med regnskabsdagen
for øje”. Som Martin A. Hansen så viseligt skrev: Den ene dag dømmer den anden og
den sidste dem alle. 
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