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Jeg vil i denne artikel prøve at sammenholde to af tidens aktuelle debatter: først
debatten om sekularitet og religion i det offentlige rum, og dernæst den debat,
som Svend Brinkmann har rejst om tidens udviklingstvang. Det er to debatter,
som på overfladen ikke synes at have meget med hinanden at gøre, men måske
er der alligevel et link imellem dem, som kunne have med luthersk kristendom
at gøre. Artiklens pointe er, at præcis luthersk tænkning rummer en frigørende
og klarende replik ind i begge debatter og temaer, altså både hvad angår ægte
sekularitet  og  dermed  opgøret  med  falsk  og  misforstået  religiøsitet  i  det
offentlige  rum,  og  ligeledes  i  forhold  til  den personlige  udviklingstvang  og
Brinkmanns opgør med den tyranniske selvudviklingskultur.

Først sekulariteten. I debatten om religion og politik/samfund er det i dag som
regel  en  underforstået  præmis,  at  betingelsen  for,  at  et  samfund  kan  være
sekulært, er, at religionen fortrænges fra det offentlige rum og bliver en ren
privatsag.

Holder denne præmis? Det afhænger helt af, hvad man forstår ved ”religion”.
Religion er nemlig ikke bare religion. Denne simple kendsgerning overses af
mange religionsdebattører  og politikere,  som åbenlyst  ikke  ejer  evnen til  at
skelne. ”Skelne” hedder på græsk krinein. Heraf er ordet ”kritik” afledt.  At
udøve kritik er altså at skelne. Det er derfor ikke udtryk for veludviklet kritisk
sans,  hvis  man uden at  skelne blander alt  sammen som ét  fedt,  fx  religion.
Religionskritik er at skelne mellem religion og religion – man kunne også sige
at bedømme religion.

Det  er  derfor  tænkeligt,  at  én  form  for  religion  (eller  flere)  anfægter  et
samfunds sekularitet, mens en anden form for religion kunne være en vigtig
forudsætning for ægte sekularitet i et samfund. Med ”ægte sekularitet” menes
en sekularitet, som ikke forvandler sig til en ny religiøsitet.



Har den danske folkekirkes evangelisk-lutherske kristendom, her forstået som
den  offentlige  forkyndelse  af,  at  et  menneske  retfærdiggøres  ved  tro  på
evangeliet og ikke af egne gerninger, været en hindring for ægte sekularitet i
det danske samfund? Det kan man ikke med nogen ret påstå, når man ser på,
hvordan det danske demokrati er indrettet og fungerer. Tværtimod kan den
lutherske kristendom med gode grunde hævdes at være en medvirkende faktor
til,  at samfundet og dets lovgivning holdes fri  for det,  som man ud fra den
samme forkyndelse må kalde falsk religiøsitet, det vil bla. sige verdslighed, der
bliver pseudoreligiøs.

”Verdslig” pseudoreligiøsitet er historien fuld af eksempler på. Grellest er fx det
20. århundredes store totalitære ideologier, nazismen og kommunismen. Men
også i nutiden og i langt mindre målestok og uden sammenligning i øvrigt kan
sekulære projekter som fx klima, miljø og sundhed undertiden antage mere
eller  mindre  (pseudo)religiøs  karakter,  hvilket  ikke  nødvendigvis  fremmer
sagligheden i tilgangen til de reelle og særdeles påtrængende problemer, som
skal løses.

Den  svenske  teolog  Gustaf  Wingren  taler  et  sted  om,  at  evangeliet  om
retfærdiggørelse af tro afsakraliserer hele den menneskelige arbejdsverden og
således holder hverdagsgerningerne fri af falsk religiøsitet.

Tilsvarende taler den tyske teolog Gerhard Ebeling om, at troen holder den
borgerlige retfærdighed fri for den indbildning, at mennesket derigennem skal
retfærdiggøre sig overfor Gud (eller overfor offentlighed og socialt  netværk,
kunne  man  i  dag  tilføje).  På  den  måde  befrier  troen  til  nøgtern  politisk
erkendelse og politisk handling.

Derfor er det mere end tvivlsomt, om det er en god idé at få ”religionen", igen
forstået  som evangeliets  forkyndelse  af  menneskets  frelse ved tro,  ud af  det
offentlige rum. Måske forholder det sig tværtimod sådan, at netop den kristne
forkyndelses  tilstedeværelse  i  et  samfund  kan  være  medvirkende  til,  at  det
pågældende samfund holdes fri for totalitære og teokratiske tendenser. Der er i
kristendommen  indbygget  en  principiel  protest  imod,  at  ”kejseren”  (staten,
samfundsmagten) gør sig selv til ”gud”, dvs. bliver totalitær eller ”religiøs” i sin
magtudøvelse. Tilsvarende er der i hvert fald i protestantisk kristendom en lige
så  klar  protest  imod,  at  ”gud”  (og det  vil  i  praksis  sige  kirken)  tiltager  sig
”kejserens” magt, altså bliver en politisk magtfaktor (teokrati).



At  de  protestantiske  kirker  historisk  set  langtfra  altid  har  forvaltet  den  i
evangeliet  indbyggede protest  lige  godt,  er  en kendsgerning,  som man kan
beklage, men det kan for så vidt ikke undre, eftersom kirken består af syndere.
Det ændrer imidlertid ikke ved, at evangeliet har en ejendommelig magt til at
sætte sig igennem trods alle misbrug, også magt til igen og igen at sætte kirken
på plads. Den egentlige kritiske instans er således evangeliet, ikke kirken. Det
var en af hovedpointerne i den lutherske reformation.

I den aktuelle samfundsdebat kunne det utvivlsomt tjene til større nøgternhed
og saglig politisk stillingtagen, hvis debatten blev befriet for det, som Wingren
kaldte  falsk  religiøsitet  –  eller  for  den  indbildning,  Ebeling  talte  om,  at
mennesket så at sige skal retfærdiggøre sig selv gennem sin personlige vandel
og sine retfærdige gerninger, fx sin korrekte miljømæssige og sundhedsmæssige
opførsel.

Befrielsen til nøgternhed ikke kun i personlige, men også i samfundsmæssige
og politiske forhold er en af kristendommens sidegevinster dér, hvor evangeliet
forkynder retfærdiggørelse af tro uden gerninger. Denne befriende nøgternhed
skulle det moderne samfund besinde sig på, inden det smider barnet ud med
badevandet.

S V E N D  B R I N K M A N N

I sin meget omtalte og læste bestseller fra 2014,  Stå fast – Et opgør med tidens
udviklingstvang,  gjorde  Svend  Brinkmann  op  med  tidens  tyranniske
selvudviklingskultur. Der var tale om et morsomt og humoristisk, ja om et højst
tiltrængt og sympatisk opgør, som i nogen grad må siges at være på linje med
luthersk tankegods.

For  der  er  oplagte  paralleller  mellem  centrale  indsigter  hos  Luther  og
Brinkmanns opgør med den moderne koncentration om menneskets selv og
indre. Luther fremhævede konsekvent betydningen af det ydre, af et ”extra
me” eller ”extra nos”, som det hedder på latin, dvs. noget udenfor mig selv,
udenfor os selv. Han tænkte dermed både på evangeliet og sakramenterne som
ydre ord og handlinger, altså som noget, der kommer til os, overgår os og taler
til os udefra, hvorved vores liv forankres i noget udenfor os selv.

Tilsvarende talte Luther naturligvis også om Gud, om Skaberen, som en magt
og en instans, der ikke kun er i os og i alt, som er til, men som også er udenfor



og over os og alt skabt. Det var for øvrigt på samme måde, K.E. Løgstrup talte
om Gud som ”magten til at være til i alt, som er til” – en magt, som på samme
tid er forskellig fra alt, som er til.

Men også i forholdet til andre mennesker lever vi i noget, som er ”udenfor” os
selv.  Hos  Luther  hedder  det:  ”Af  alt  dette  følger  den  konklusion,  at  et
kristenmenneske ikke lever i sig selv,  men i Kristus og i sin næste, i  Kristus
gennem troen, i næsten gennem kærlighed.” (Om et kristenmenneskes frihed,
1520)

I  lighed  med  Luther  fremhæver  også  Brinkmann  energisk  den  ydre
virkelighed,  andre mennesker,  kulturen (fx  filosofi  og litteratur)  og naturen
som et modstykke til den moderne koncentration om menneskets selv og indre
”mavefornemmelse”.

Brinkmann skriver  i  sin  bog ”Ståsteder – 10 gamle ideer til  en ny verden”
(2016) om både Kierkegaards forståelse af selvet ”som et refleksivt forhold, der
er sat af noget andet end sig selv”, om Løgstrups etik, som netop har blikket
rettet mod det andet menneske, og ”fordringen om at tage vare på det af den
andens liv, der er udleveret een” (Løgstrup). Hos Kierkegaard er det Gud, der
sætter menneskets selvforhold og dermed selvet, hvorfor han også kan kalde
mennesket ”en synthese af uendelighed og endelighed, af det timelige og det
evige, af frihed og nødvendighed”.

Hos Brinkmann er det ”fællesskabet eller kulturen – i hvert fald de andre”, der
sætter menneskets selv. (”Ståsteder”, side 88)

Men – må man kritisk spørge Brinkmann: Hvorfor så hurtigt og sikkert gøre
sig færdig med spørgsmålet om, hvilken instans der sætter menneskets selv eller
selvforhold  –  og  dermed  også  spørgsmålet  om,  hvem  mennesket  ”i  sidste
instans” er fordret af og står til ansvar overfor? For ikke at tale om spørgsmålet,
hvorfra  mennesket  får  sit  høje  værd,  sin  egentlige  værdighed?  Om  det
udelukkende  er  fra  fællesskabets  og  kulturens  –  ”de  andres”  -  vurdering,
hvilket under mange livsomstændigheder som bekendt kan være et tvivlsomt
gode? Eller om mennesket grunder i en større og mere generøs magt end ”det
sociale”?

Dét er spørgsmålet. Og her havde lidt tvivl hos professoren været på sin plads –
så meget mere, som Brinkmann selv hævder, at ”tvivlen kan føre til åbenhed
over for andre handlemåder og forståelser af verden. Hvis jeg ved, behøver jeg



ikke  at  lytte.  Men hvis  jeg  er  i  tvivl,  betyder  andres  perspektiver  pludselig
noget” (Stå fast, side 63-64).

Måske  skulle  Brinkmann  bare  tage  skridtet  fra  sin  påståede  ”religiøse
umusikalitet”  ud  i  det  åbne  rum,  hvor  han  hos  store  tænkere  som  fx
Kierkegaard, Løgstrup, Dostojevskij og jo også Luther kan møde en tale om en
livsmagt og ydre instans, som for alvor forankrer menneskets liv og virkelighed
i noget, som er udenfor det selv, og som derfor radikalt befrier mennesket fra
dansen om sig selv. Denne instans, som har magten til at fordre os radikalt og
til  at  tilgive  os  ultimativt,  ja,  til  at  give  os  et  håb,  som  overstiger  alle
menneskelige  muligheder,  den  har  ganske  vist  et  navn,  som  moderne
mennesker kvier sig ved at tage i munden, men det bliver instansen jo ikke
mindre virkelig eller mindre nødvendig af.

S A M M E N F A T N I N G

Der er vel ingen tvivl om, at Brinkmann i egen opfattelse er og intenderer at
være en sekulær tænker. Og herved ændrer hans bog om tro og religion ikke
noget, så vidt jeg kan se (”Mit år med Gud”). Eller sagt på en anden måde:
Sekulariteten er for Brinkmann det givne og selvfølgelige udgangspunkt for en
seriøs tænkning på modernitetens vilkår.

Det er jeg for så vidt ikke uenig med ham i. Men måske skulle Brinkmann og
andre  med  ham  overveje,  hvor  selvfølgeligt  et  udgangspunkt  den  vestlige
sekularisering egentlig er. For det kunne jo tænkes, at sekulariseringen, som vi
tager for  givet,  faktisk har nogle historiske rødder,  hvortil  kristendommen i
allerhøjeste  grad  hører.  Måske  lyder  en  sådan  betragtning  bagvendt  og
utroværdig i  moderne ører.  Men kaster  man et  blik ud i  den store verden,
forekommer sekularitet mildest talt ikke at være en dominerende tankegang og
realitet. Tværtimod synes religion i mange forskellige former og grader globalt
at dominere billedet.

Ofte hører man, at sekulariseringen hos os har sat sig igennem på trods af og i
opgør med kristendom og kirke med udgangspunkt i oplysningstænkningen.
Det er ikke ubetinget forkert. Men måske skulle man grave et spadestik dybere
og stille sig spørgsmålet, hvorfor mon ”oplysningen” i særlig grad har gjort sig
gældende i  det,  vi  med et  samlet  begreb  kunne  kalde  for  kristenheden og
måske ikke mindst i lande med en luthersk tradition.



Måske  forholder  det  sig  sådan,  som  første  del  af  denne  artikel  mere  end
antydede, at evangelisk kristendom er en stærkt medvirkende faktor til  det,
som jeg kaldte ægte sekularitet, hvorved jeg forstod en sekularitet, som ikke
forvandler sig til en ny ”sekulær” (pseudo)religiøsitet, som vi i nyere tid og også
i dag har mange aktuelle eksempler på, som allerede nævnt.

Noget kunne faktisk tyde på, at mennesket er uhjælpeligt religiøst, forstået på
den måde, at ethvert menneske har noget, som det sætter over alt andet og
venter sig den egentlige livsopfyldelse af. Det er en af Luthers helt afgørende
og  ofte  oversete  pointer,  at  der  dybest  set  ikke  findes  a-teister.  For  ethvert
menneske har ifølge Luther en ”gud”.

For ”hvad vil det sige at have en gud eller hvad er gud?”, spørger Luther i den
store katekismus i sin udlægning af det første bud om ikke at have andre guder
end Gud. Og hans dybt originale svar lyder: ”En gud vil sige det, hvoraf man
venter sig alt godt, og som man tager sin tilflugt til i al nød [...] Det, dit hjerte
hænger ved, det, du stoler på, det er egentlig din gud.”

Spørgsmålet er derfor ikke, om et menneske har en gud. For det har alle. Det
afgørende spørgsmål er,  hvilken gud et menneske har, og om den gud er den
sande og levende Gud – eller en afgud. En afgud er noget eller nogen, som
ikke er Gud, men som et menneske forholder sig absolut til, altså med Luthers
ord hænger ved med hjertet og stoler på mere end noget andet.

Måske skulle ikke kun Brinkmann, men alle,  der abonnerer på den højeste
oplysning, besinde sig på spørgsmålet, hvad ægte sekularitet er, og hvad det er,
der muliggør en sekularitet, der ikke forvandler sig til pseudoreligiøsitet.
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