
28   |   Kirken i dag  |  Nr. 1 2022

H
vis vi ikke forholder os til 
fortiden, bliver vi rodløse og 
rådvilde. Det gælder også i 

forhold til teologien. Men vi skal ikke 
lade fortiden bemægtige sig os og 
slavebinde os til det forgangne. Forti-
den kendte ikke nutiden, og fortidens 
teologer kunne derfor ikke formulere 
teologi til vores nutid og fremtid. Den 
forpligtelse må vi selv og fremtidens 
kristne tage på os. Udgangspunktet for 
det følgende er derfor, at vi både kan 
og skal bruge fortidens teologi i nuti-
den og fremtiden, men at vi samtidig 
må gøre den fortidige teologi til vores 
egen og forkaste det, som vi ikke kan 
gøre til vores. Jeg vil først vise, hvor-
dan det kan lade sig gøre, og derefter 
vil jeg give nogle konkrete eksempler.

Tradition – reception 
– identifikation
Når vi forholder os til fortiden, har vi 
ofte brugt begrebet ’tradition’. Traditi-
on er egentlig et latinsk ord, som be-
tyder at give noget videre. Fortidens 
teologi gives videre til nutiden og 
fremtiden. Teologer og andre kristne 
har ofte en tendens til at ville bevare 
fortidens teologi uforandret og kun 
nølende lade nutidige forhold få ind-
!ydelse på kirkens teologi og praksis. 
Det generelle synspunkt synes at være, 
at det gamle og oprindelige er det 
sande, mens nyformuleringer forvan-
sker kristendommen. Det sker også, at 
man udpeger bestemte fortidige for-
muleringer af kristendommen som 
udtryk for den endegyldige sandhed. 
Det kunne f.eks. være reformationsti-

dens formuleringer af kristendom-
men eller en bestemt bibeloversættel-
se. Mange mener, at ændringer i disse 
fortidige formuleringer af kristen-
dommen helst skal undgås eller i det 
mindste ske så langsomt, at ingen 
opdager det. Hvis vi vælger denne 
tilgang til fortidens kristendom, 
kommer fortiden til at bestemme 
over os på en negativ måde, som gør 

det vanskeligt at udtrykke kristen-
dommen i nutids- og fremtidsrele-
vante formuleringer. Men vi kan også 
gå en anden vej.

Vi kan vælge at forholde os mere 
aktivt til fortidens teologier og selv 
påtage os ansvaret for, hvordan teolo-
gien skal udtrykkes i nutiden. Denne 
tilgang kunne vi kalde reception af 
fortidens teologi. Reception er også 
et latinsk ord, som betyder modtagel-
se. Vi afgør selv aktivt, hvad vi vil 

modtage fra fortiden. Vurderingen af, 
hvad vi vil modtage, beror på, hvad 
der fremmer kristendommens betyd-
ning for nutidens mennesker. Med 
denne tilgang til fortidens teologi 
lader vi ikke fortiden bestemme over 
os, men lader den inspirere os til nye 
nutidigt vedkommende formuleringer 
af kristendommen. Fører denne til-
gang til fortiden ikke bare til, at vi 
formulerer vores egen kristendom – 
en kristendom, som ’kildrer vores 
ører’, og som er kraftløs? Nej, ikke 
nødvendigvis, men der må være krite-
rier.

Med kriterier mener jeg ikke faste 
urokkelige læresætninger, som hæv-
des at være gyldige til alle tider og på 
alle steder, men jeg mener, at kristen-
dommen til enhver tid skal være iden-
ti"cerbar. Altså: identi"kation er ho-
vedkriteriet for, om kristendommens 
udtryk er sande på et konkret sted og 
på et speci"kt tidspunkt. Identi"katio-
nen har to hovedperspektiver: For det 
første må enhver tids og ethvert steds 
udtryk for kristendommen være iden-
ti"cerbar som receptioner af fortidens 
udtryk for kristendommen. For det 
andet må enhver tids og ethvert steds 
udtryk for kristendommen være iden-
ti"cerbare for denne tids og dette 
steds mennesker, som for dem gyldige 
udtryk for kristendommen. Det er 
altså hverken tilstrækkeligt, at kristen-
dommen udtrykkes på samme måde 
som i fortiden, eller at kristendom-
men udtrykkes på helt nye måder 
uden kontakt med fortidens kristen-
domsformer. Der skal ske en aktiv og 
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transformerende reception af forti-
dens kristendom i nutiden. Hvordan 
kunne en sådan reception se ud? 

Reception af kristendommen 
I Marienkirche i Wittenberg, Luthers 
sognekirke, er der en altertavle fra 
reformationstiden. Det er en billedlig 
fremstilling af Luthers reformatoriske 
teologi. Altertavlen er malet i fælles-
skab af Cranach den Ældre og den 
Yngre. Altertavlen har, som det ses, tre 
billeder øverst og ét billede for neden. 
Billederne viser hovedelementerne i 
luthersk kristendom: ordets forkyn-
delse og sakramenternes forvaltning. 
På de tre øverste billeder er den lu-
therske forståelse af sakramenterne 
afbilledet. Fra venstre mod højre vises 
dåben, nadveren og boden. Boden 
blev tidligt i reformationstiden stadig 
betragtet som et sakramente. Det fast-
holdt Cranach. I det nederste felt vises 
en luthersk gudstjeneste, hvor evange-
liet forkyndes som en pegen hen på 
Kristus på korset. Her er der ikke 
plads til en teologisk tolkning af alter-
tavlens billeder. Det vigtige i denne 
sammenhæng er, at malerne har reci-

peret hovedelementerne i evangeliet, 
så evangeliet blev nærværende som en 
nutidig virkelighed for menigheden i 
Marienkirche i Wittenberg på refor-
mationstiden. Det mest slående ele-
ment i denne konkrete reception er, at 
de !este af personerne på altertavlen 
er kendte ansigter fra Wittenberg: det 
er Melanchthon, der døber; det er 
Luther, der prædiker; og det er refor-
matorernes familier og andre kendte 
borgere, der deltager i den gudstjene-
ste, der gengives i det nederste felt. På 
samme måde gøres nadverfejringen 
nærværende som en begivenhed, der 
foregår i Wittenberg og omegn. Om-
kring nadverbordet sidder borgere fra 
Wittenberg og ikke Jesus og hans di-
sciple fra Palæstina, som tilfældet er 
på de !este andre af historiens mange 
nadverbilleder. Hvis man ser ud ad 
vinduet bag nadverbordet, ser man 
heller ikke Jerusalem, men et sachsisk 
landskab med borgen Wartburg. Evan-
geliet forkyndes, og sakramenterne 
forvaltes i Wittenberg på en konkret 
tid og et konkret sted. Den teologiske 
tradition er reciperet og indlejret i 
konkret nærværende form.  

Det er tydeligt, at Cranach måske 
inspireret af nogle af Wittenberg-teo-
logerne, ville skabe en identi"kation 
mellem centrale elementer i evangeli-
et og Wittenbergs indbyggere. Når 
byens borgere i årene efter reformati-
onen gik til gudstjeneste i Marienkir-
che kunne de se, at kristendommen 
var indlejret i Wittenberg. Evangeliet 
udspillede sig i samtiden. Der var sket 
en identi"kation mellem centrale 
evangeliske begivenheder og borgerne 
i Wittenberg. Men hvordan er det for 
indbyggerne i Wittenberg nu? Når de 
går til gudstjeneste, møder de ikke en 
identi"kation mellem dem selv og 
evangeliet, men en identi"kation mel-
lem evangeliet og mennesker, der le-
vede i Wittenberg for mere end 500 
år siden. De teologiske traditioner 
fastfryses, hvis de ikke reciperes på ny. 

Den Augsburgske Bekendelse 
Den Augsburgske Bekendelse fra 
1530, som er et af folkekirkens be-
kendelsesskrifter, indeholder en række 
teologiske udsagn, som mange med-
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lemmer af folkekirken ikke længere 
kan tilslutte sig. Det gælder blandt 
andet bekendelsens anden artikel om 
arvesynden, hvor der står, at alle men-
nesker fødes med synd, som medfører 
evig død for dem, som ikke genfødes 
ved dåben og Helligånden. I beken-
delsens artikel 17 står der endvidere, 
at ved verdens ende skal de ugudelige 
fordømmes til pine uden ende. Hvad 
skal vi gøre, når folkekirkens medlem-
mer ikke længere kan identi"cere sig 
med kirkens centrale bekendelsestek-
ster? 

Hvis vi underkaster os traditionen 
og lader fortiden bestemme over nuti-
den, bliver vi tvunget til at fastholde 
trosudsagn, som ikke længere er me-
ningsfulde eller troværdige. Troen og 
tilliden dør, og mennesker afskæres 
fra at "nde mening og livshjælp i fol-
kekirkens forkyndelse. Hvis vi deri-
mod vælger på ny at lade tidligere 
tiders fortolkninger af kristendom-
men gennemgå en kontinuerlig recep-
tionsproces, så lader vi dét leve i for-
nyet form, som skaber mening i nuti-
den, mens døde udtryk for kristen-
dommen forkastes, fordi de ikke 
længere er meningsfulde. 

Når det gælder arvesyndslæren, må 
vi efter min mening forkaste forestil-
lingen om, at synd er en arvet syg-
dom, som fører til fordømmelse og 
evig pine, medmindre man frelses 
gennem dåben og Helligånden. Deri-
mod må vi fastholde en forståelse af 
synd som erfaringen af fremmedgø-
relse og afstand mellem Gud, menne-
ske og medmenneske; som brud på de 
fællesskaber, som vi lever i og af. 
Straffen for synd er ikke pine uden 
ende, men den konkrete lidelse, som 
de konkrete brud på fællesskaberne 
medfører. 

Hvis vi forholder os til fortidens 
trosudsagn på denne modtagende 
måde, hvor vi ikke lader fortiden på-
tvinge os døde trosforestillinger, men 
selv modtager og fornyr det, som sta-
dig er levende i traditionen, så kan de 
dele af fortidens teologi leve videre, 
som stadig er meningsfulde i vores tid 
og på vores sted. Fortidens teologi 
skal hele tiden aktivt modtages og 
fortolkes. Hvis ikke fortidens teologi 
kan modtages i nutiden på en måde, 
som vi kan identi"cere os med, må 
den forkastes.  

Inspirationsaftner i Silkeborg og 

Roskilde og ny bogudgivelse:  
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Få inspiration til at se på udvikling af kirkens aktiviteter som deltagelse 
i en rejse frem for en jagt på målbare succéser. Hvordan kan vi stå i 
kirkens tradition og samtidig have mod til at gå nye veje? Hvordan 
 inddrager vi frivillige på en ligeværdig måde? Hvordan opbygger man 
indbyrdes tillid og fælles erfaringer, når man ikke kender hinanden på 
forhånd? Hvordan får vi skabt plads til re!eksion over det at være kirke, 
når det går stærkt?

Kirkefondet inviterer til to inspirationsaftner for menighedsråds-
medlemmer, præster, kirke- og kulturmedarbejdere og kirkens andre 
ansatte og frivillige. På inspirationsaftnerne får du konkrete redskaber 
til at fremme fordybelse og kreativitet i kirkens aktiviteter. Sidst på afte-
nen bliver der også mulighed for enten at re!ektere over jeres kirkes 
hverdagspraksis eller at prøve kræfter med at udvikle en ny aktivitet.

I forbindelse med inspirationsaftnerne udgiver Kirkefondet bogen 
”Kirke i bevægelse – redskaber til udvikling i fællesskab”. Her er vi-
den og erfaring fra Kirkefondets udviklingskonsulent Dorte Kappel-
gaards erhvervs-ph.d. fra 2021 omsat til en lang række re!ektions-
øvelser og praktiske redskaber til brug i kirken. I forbindelse med 
erhvervs-  ph.d’en ledte hun udviklingsprocesser i et midtjysk land-
sogn og en københavnsk kirke og re!ekterede undervejs sammen 
med de involverede frivillige og ansatte. Dorte er uddannet sociolog 
og har stor erfaring med at hjælpe sogne med udvikling i lokale kir-
ker.

Deltagere i inspirationsaftnerne får et eksemplar af bogen gratis på 
aftnerne. 

Tid og sted: 
Silkeborg: Tirsdag den 19. april 2022 kl. 17-21 i Alderslyst Kirkes 
sognegård, Tulipanvej 15, 8600 Silkeborg
Roskilde: Mandag den 25. april 2022 kl. 17-21 i Jakobskirken, 
Astersvej 11, 4000 Roskilde
Pris og tilmelding: Inspirationsaftenen koster kr. 350,- pr. deltager 
inkl. et eksemplar af den nye bog ”Kirke i bevægelse – redskaber til 
udvikling i fællesskab” (Værdi kr.  178,-). Aftenen vil også byde på et 
måltid mad og kaffe.
Tilmelding til cl@kirkefondet.dk senest tirsdag den 5. april med 
angivelse af hvilken inspirationsaften, du tilmelder dig/jer med oplys-
ning om sogn, navn og e-mailadresse. Efter tilmeldingsfristen udsendes 
faktura. 

Har du/I ikke mulighed for at deltage i en af inspirationsaftnerne 
kan bogen købes for kr. 178,- på www.kirkefondet.dk efter påske.  
 
Læs mere om inspirationsaftnerne og bogen på www.kirkefondet.dk

At udvikle nye tiltag i 
kirken i fællesskab


