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Folkekirkens  bekendelsesskrifter  består  af  tre  trosbekendelser  fra  Oldkirken,  som vi
deler med de fleste store kirker,  Luthers Lille Katekismus (1529) og  Den augsburgske
Bekendelse (1530). Trosbekendelserne er alle en udlægning af Bibelen med vægt på,
hvad  troen  for  en  kristen  har  af  hovedpunkter  og  for  de  to  sidste  (den
nikænokonstantinopolitanske  og  den  athanasiensiske)  også  en  afgrænsning  mod
forestillinger om, hvad kristentroen ikke er.

På  samme  måde  rummer  Luthers  Lille  Katekismus en  fremstilling  af,  hvad
kristendommen er, mens Den Augsburgske Bekendelse både er en fremstilling af, hvad
kristendom  er  på  baggrund  af  Bibelen  og  de  tre  trosbekendelser  af,  og  af  hvad
kristendommen ikke er. Desuden er der en række afsnit, som handler om den katolske
kirkes  misbrug.  F.eks.  dette,  at  den  højmiddelalderlige  pavekirke  nægtede  lægfolk
nadver i skikkelse af både vin og brød. Her refereres ikke kun til Bibelen som autoritet,
men også til tidligere katolske teologer og paver, som anså nadver i begge skikkelser til
lægfolk for rigtig.

Der  er  en  enhed  i  bekendelsesskrifterne  fra  først  til  sidst,  når  kristendommen  skal
udlægges positivt.  Man kan sige,  de udtrykker det,  som alle troede i  den ortodokse-
østromerske kirke og den katolske vestromerske før 1054, og før pavemagten ændrede
teologien. Her siges altså det, som alle altid og overalt har troet, før politiske og religiøse
særhensyn splittede kirkerne i en ortodoks, katolsk og senere en protestantisk del. Den
tro viser sig i,  at  alle stadig bekender en hellig almindelig kirke,  som findes bag de
synlige kirkers forskellighed.

Reformationen er ikke et skel, hvor noget nyt sker, men en genopbygning af kirken på
sin  grundvold,  Bibelen  og  trosbekendelserne.  Reformation  er  ikke  en  protestantisk
opfindelse eller praksis. Det har også i katolsk tid været praksis, f.eks. med stiftelse af
reformmunkeordner mm. for at imødegå misbrug. Derfor siges det også at kirken altid
skal reformeres, dvs. man skal altid rydde op i misbrugene af den sande kristendom.
Dette er ikke moderne at fastholde, men det er helt afgørende aktuelt, hvis man vil kalde
sig kristen. Derfor siger vi jo også sammen i kirken: "Lad os bekende vor kristne tro …"

Det er netop i beskrivelsen af, hvad kristendommen ikke er, at bekendelsesskrifterne er
uhyre  aktuelle.  Aktualiteten  ser  man  af,  at  mange  af  dem,  som  kalder
Bekendelsesskrifterne forældede, netop står for disse holdninger. For dem er reformation
lig  revolution.  Der  sker  gennem historien  hele  tiden  noget  nyt,  som gør  den  gamle



kristendom forældet. Vi i dag, med vores klogskab, ved mere om kristendom, end de
første apostle og disciple. Vi kan ikke stole på Bibelen, for det var hyrder og fiskere, som
skrev den ned. Vi må stole på vores egen fornuft og forstand, når vi skal sige, hvad
kristendom er i dag. Det er netop den tankegang, der ligger bag de ting, som man tager
afstand fra i bekendelsesskrifterne, og derfor må kritikerne af bekendelsesskrifterne da
også miskreditere dem og kalde dem for forældede, ude af trit med nutiden, barbariske
mm.

Men kan tiden ændre meningen af og den tidløse sandhed i f.eks. Jesus ord efter sin
opstandelse til disciplene: "Frygt ikke!" eller Hans ord: ”Dine synder er dig forladt”? I så
fald er hele Bibelen og trosbekendelserne jo volapyk.

Jeg kalder Bekendelsesskrifterne aktuelle, fordi det stort set er de samme indvendinger
og afvigelser, som man ser påtalt i bekendelsesskrifterne, som fremføres i dagens debat.

Trosbekendelserne har en kritik af arianerne og andre, som hævder, at Jesus hverken var
guddommelig eller evig. Jesus var altså ikke Gud som Faderen. Det er jo i dag yderst
moderne at påstå. Jesus var en god mand, en stor filosof osv. At Jesus ikke opstod i kød
og blod osv.

Bekendelsesskrifterne  har  også  en  kritik  af  manikæerne  og  andre,  der  antog  to
grundvæsener, et godt og et ondt, en ond skabergud og en god forløsergud. Den samme
tanke møder vi i dag hos teologer og andre, der taler om, at Gud gennem historien bliver
klogere, at kristendommen så at sige udvikler sig i  takt  med tiden og vi må tilpasse
kirken, så den udtrykker, hvad folk i dag tænker om kristendommen.

Bekendelsesksrifterne kritiserer islam som afvigelse fra den rigtige kristentro, idet man
her både benægter treenigheden og Jesu guddommelighed, men derimod lærer, at han er
profet, og desuden mener, at Bibelen er forfalsket, og at den rette tro først er kommet
frem med Koranen og Muhammed. Det er jo en daglig slagmark overalt i Vesten.

De kritiserer pelagianerne og andre, som siger, at arvesynden ikke er synd, noget som
inden for teologiske kredse er meget moderne at gå ind for i dag. "Det lille barn har da
ingen synd begået", osv. (Men erfaringen bekræfter jo arvesynden, idet 100% vokser op
og gør det, man godt ved, man ikke skulle have gjort). Man angriber arvesynden som
noget, kirkefaderen Augustin har opfundet og Luther videreført. Men Paulus fremsatte jo
allerede sammenhængen mellem Den gamle Adams synd og Den nye Adams (Jesus)
forløsning og soning af denne synd i Romerbrevet.

I Bekendelsesskrifterne kritiseres gendøberne og andre, som mener, ”at mennesker kan
få  Helligånden  uden noget  ydre  ord  ved  deres  egne  forberedelser  og  gerninger.”  Vi
kender det i udtryk som ”Naturen er min kirke”, ”hellere sidde på kroen og tænke på
kirken end i kirken og tænke på kroen”, "jeg har min egen religion" og alle mulige andre
afskygninger af dette.



Gendøberne kritiseres også, fordi de misbilliger barnedåben og påstår, at børn frelses
uden dåb. I dag er det sidste en udbredt opfattelse blandt folkekirkepræster og lægfolk.
Derfor er der stærke kræfter i gang for at ændre dåbens indhold. Man vil have bl.a. det
ud af ritualet, at man i dåben bliver Guds barn, dvs. at dåben er nødvendig for frelse.

Bekendelsesskrifterne kritiserer desuden dem, der påstår, at nogen kan opnå en sådan
fuldkommenhed  i  dette  liv,  at  de  ikke  kan  synde.  Dette  stemmer  overens  med
populærkulturens søgen efter helgener og flugter med, at arvesynden forbyder sådan en
søgen blandt mennesker efter det fuldkomne.

Bekendelsesskrifterne kritiserer dem, som om nadveren mener, at Kristi legeme og blod
ikke i sandhed er til stede og uddeles i nadveren til nadvergæsterne. Dette flugter jo helt
med  de  mange,  som  i  nadveren  blot  ser  noget  socialt,  et  udtryk  for  en
mindesammenkomst, eller som et menighedsrådsmedlem sagde til en konfirmand ved
nadverbordet efter præsten havde sagt ”Dette er Jesu Kristi blod”: Du skal ikke være
bange.  Det  er  bare vin.  Dette  syn er  også aktuelt  ved den måde,  man f.eks.  i  visse
gudstjenester har taget troende muslimer med til alters for ikke ”at dele op i dem og os”.

Donatisterne  og  deres  lige  kritiseres,  som sagde,  at  man  ikke  måtte  bruge  de  onde
menneskers tjeneste i kirken, og mente at de ondes tjeneste var unyttig og uvirksom. Vi
kender dette fra den holdning, at mennesker enten miskrediterer troen eller krediterer
den  ved  deres  moralske  habitus  eller  ved  holdninger  (Han  er  racist,  økologisk,
klimafanatiker, fascist, så det nytter ikke gå i kirke der).

Som man af ovenstående kan se, så er alle indvendinger om, at bekendelsesskrifterne
ikke er tidssvarende helt forkerte og langt ude i skoven. Det er de samme afvigelser fra
den samme slags teologer og lægfolk, som dem der kritiseres i Bekendelsesskrifterne, vi
ser i dag.

Så lad os i Folkekirken holde godt fast i bekendelsesskrifterne, for de er både hegnet, der
holder de vilde heste ude af prydhaven, og grøften, som leder vandet fra oversvømmelser
væk fra huset.

 

Torben Bramming er sognepræst
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