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Den utopiske Paulus 
 
1. Konkurrence: kappestrid og rivalisering 
Når man skal forholde sig til et emne, man måske nok kender, men ikke har nogen systematisk 
viden om, er det nærliggende et konsultere et leksikon. Jeg har derfor set på artiklerne om 
konkurrence i Den Store Danske Encyklopædi (DSD). Jeg skal ikke opremse alt, men blot næv-
ne nogle centrale sider af sagen. 
 Konkurrence kan defineres som en ”kappestrid eller rivaliseren mellem individer 
eller grupper af individer”. Ordet konkurrence er afledt af lat. currere, 'at løbe' – man kan tæn-
ke på Simon Peter og den elskede discipel, der i Joh 20 løber om kap for at blive den første, der 
når ud til den tomme grav. 
 ”Kappestrid eller rivaliseren mellem individer eller grupper af individer” er altså 
ikke noget specielt moderne socialt fænomen. Faktisk må vi begynde med at tage biologien i 
betragtning. I naturen opstår konkurrence, ”når to eller flere individer, fx planter eller dyr, 
efterstræber samme resurse, der findes i begrænset mængde, fx lys eller føde. De kan også 
konkurrere om bl.a. territorium, mage eller redested” – siger DSD. Altså konkurrence som 
følge af begrænsede ressourcer eller goder. ”Resultatet af de deraf følgende rivaliseringer kan fx 
være lemlæstelse, reduceret vækst eller formering, dårligere overlevelse eller ændringer i fø-
debiologi, aktivitetsmønstre eller udbredelsesområde.”  
 Vi er selv biologiske væsener og aner konturerne. Vi kan ikke se bort fra, at vi 
mennesker også er bestemt af vores biologiske konstitution. Men vi vil meget nødigt forstå os 
som en effekt af en eller anden form for socialdarwinisme. I vores kulturelle selvfortolkning 
tager vi livtag med det store spørgsmål, om ikke mennesket er mere end en biologisk organis-
me, mere end et simpelt offer for processer, vi ikke er herrer over. 

 Den græske gudinde Eris var ifølge mytologien gudinden for ufred, strid og kon-
kurrence. Det fortælles, at hun ved et bryllup kastede et gyldent æble ind mellem de olympiske 
guder. På æblet stod der ”Til den smukkeste”. Hera, Athena og Afrodite mente hver i sær, at 
æblet tilkom dem, så der opstår uenighed. For at løse konflikten beder Zeus den trojanske Prins 
Paris om at dømme i denne skønhedskonkurrence. Han udpeger Afrodite som vinder. Hvorfor 
det? Fordi Afrodite under hånden lover Prins Paris, at hvis han vælger hende, så vil hun til gen-
gæld give ham verdens smukkeste menneskekvinde, den skønne Helena. Problemet er så vide-
re, at den skønne Helena er gift med kong Menelaos af Sparta. Så da Paris bortfører Helena, 
ender det hele med Den Trojanske Krig. Det er jo en pragtfuld, men også nedslående historie 
om forfængelighed, statusjag og bedrag, der medfører en kaskade af ulykker.  

Forfængelig konkurrence får mig uvilkårligt til at tænke på anekdoten om P.G. 
Lindhardt, Regin Prenter og Knud Ejler Løgstrup, der overraskende nok sad ved samme bord 
ved en af Teologisk Forenings julefester. Her sad også et par påtrængende studerende, og en af 
dem ønskede P.G. Lindhardt tillykke med den omtale, han havde fået i en notits i avisen, der 
udpegede ham som Danmarks største teolog. Det fik Regin Prenter til at reagere: ”Det er ikke 
korrekt”, sagde han. ”For jeg har netop denne formiddag haft en åbenbaring fra Gud Herren 
selv, som sagde: ’Regin, du er Danmarks største teolog!’” Men så rejste K.E. Løgstrup sig op i 
sin velkendte vrede: ”Det passer ikke Regin! Det har jeg aldrig sagt!” 
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I Værker og dage (som dateres til omkring 650 f.Kr.) skriver Hesiod om striden.1 
Det hedder: ”Eris er ikke blot én slags strid, nej, ud over jorden / findes der to; den ene vil 
den, der kender den, prise, /mens man må laste den anden, thi uens er de af væsen.”  

Den ene form for Eris eller strid ”forårsager fordærvelig krig og indbyrdes tve-
dragt, /slet som hun er, og ingen på jord holder af hende.” Men tvungne må menneskene efter 
gudernes plan hylde den tyngende Eris. Sagt på en anden måde: Ingen mennesker ønsker krig, 
men igen og igen geråder de krig ”efter gudernes plan”, dvs. i kraft gudernes beslutning om 
menneskets konstitution, dets stridbare natur (der foreligger som ananke, tvingende skæbne-
magt). 

Den anden form for Eris er mere positiv. Som det hedder: ”Selv en uvirksom 
mand kan hun til virksomhed vække: / den, der forsømmer sit værk, men får øjnene op for sin 
næstes rigdom, / vil gribes af trang til hurtigt at pløje og plante / og at beskikke sit hus; for en 
nabo misunder sin nabos / velstand, som vokser i hast; den Eris er gavnlig i verden. / Den, der 
gør potter, er hård mod sin fælle og tømrer mod tømrer, / tigger er skinsyg på tigger, såvel 
som sanger på sanger.” Han nævner ikke noget om forskere, så det må vi tænke os til. 

Den græske kultur var også konkurrenceorienteret. Grækerne opfandt som be-
kendt De Olympiske Lege. Forestillingen om et konkurrencefrit samfund er formentlig også en 
utopi. Et sådant samfund har næppe nogensinde eksisteret. Men det er muligt, at hvert samfund 
har sin egen kulturelle fortolkning af konkurrencen, af dens skadelige eller gavnlige virkninger, 
hvilke regler, der gælder, hvilke midler, der er legitime eller illegitime i kampen osv.  

Hesiod er interessant, fordi han forsøger at skelne mellem konkurrencens skadeli-
ge og gavnlige sider. Han skelner to former for Eris, men mon ikke, de har en fælles kilde. Vi 
kan nemt forestille os, at kappestriden mellem naboer kan udvikle sig til nabokrig.2 Hesiod kan 
på sin egen enkle måde siges at foregribe René Girards teori om det mimetiske begær. Det er 
interessant i sig selv, men her skal jeg en anden vej. 

Jeg fandt Ove Kaj Pedersens foredrag om velfærdsstat og konkurrencestat ganske 
interessant og oplysende. Men jeg sad også tilbage med en vis foruroligelse og skuffelse. Foruro-
liget over, hvor lidt tjek eksperterne egentlig har på det økonomiske liv. Skuffet over, at de 
mange års forskning kunne sammenfattes i spørgsmålet om forholdet mellem individ og sam-
fund. Måske skyldes skuffelsen også, at jeg fandt ham lidt for smiskende. Smisk og retorisk smi-
ger skjuler sagen. Selvfølgelig opmuntres vi, når folk anerkender teologien en plads ved diskus-
sionsbordet. Men vi er dog først og fremmest optaget af sagens substans, spørgsmålet om, hvad 
vi kan bidrage med i de økonomiske og politiske diskussioner.  

Jeg afviser på ingen måde, at vi har at gøre med en konflikt mellem individ og 
samfund; det er bare ikke særlig overraskende. Her begynder enhver sociologisk tænkning – og 
bio-sociologisk tænkning, hvis man er kognitiv evolutionist. Jeg stiller individ-samfund-proble-
met simpelt op med tanke på Sovjetunionens sammenbrud.  

Vi har en modsætning mellem to økonomiske modeller, mellem liberal kapitalis-
me, der hylder den enkeltes frie initiativ og virke, og social kommunisme, der hylder fællesska-
bets initiativ og virke. Man har peget på, at tvangskollektiviseringen i Sovjetunionen lagde en 

                                                      
1 Her citeret efter Hesiod, Theogonien/Værker og dage/Skjoldet ved Lene Andersen, Gyldendal, København 
1979, s.44. 
2 Når vi taler om ”den ædle kappestrid”, mener vi en kappestrid, der storsindet følger de for konkurrencen gæl-
dende moralske love, jf. fairness og fairplay. Man kan formentlig med god ret hævde, at love af enhver art er 
kulturens forsøg på at tæmme og kanalisere realiseringen af det individuelle begær. Love er per definition sociale, 
og de kan kun forvaltes af en overindividuel instans med legitim sanktionsmagt. 
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dæmper på initiativ og virkelyst, hvilket førte til lav produktivitet. Anfægtelsen af den private 
ejendomsret fik alvorlige konsekvenser som følge af manglende konkurrenceincitament. Det er 
ikke hele historien, men et vigtigt element. Ruslands og Kinas økonomiske vækst i dag skyldes 
ikke kun, at man er blevet mere markedsorienteret, men også at man er blevet mere åben for 
privat ejendomsret og i det hele for en kapitalistisk produktionsmåde. Individuelle entreprenø-
rer har kronede dage, ikke mindst i Rusland, hvor liberalismen stormer frem.  

I det gamle Østtyskland glæder mange sig over genforeningen, som man håber på 
sigt vil skabe øget velstand i området. Men mange savner også den form for velfærdssamfund, 
som kendetegnede kommunist-tiden. Det er ikke Stasi, man savner, men det sociale sikker-
hedsnet og den fællesskabsfølelse, som mange østtyskere oplevede. Der er flere aspekter at dis-
kutere her. Min pointe er bare den, at kommunismen, i hvert fald i sin egen ideologiske selvfor-
ståelse, repræsenterer den radikale velfærdsstat, hvor hensynet til fællesskabet står over hensy-
net til den enkelte. Utopisk er drømmen, at enhver yder efter evne og nyder efter behov. Der-
for mener amerikanere jo også, at alle danskere er kommunister.  

I den liberale stat er den enkeltes frihed omvendt sat over hensynet til fællesska-
bet, i yderste konsekvens som anarki. Det danske Socialdemokrati er et bud på, hvordan man 
skal vægte forholdet mellem hensyn til den individuelle frihed og hensynet til fællesskabet. An-
dre politiske partier repræsenterer andre bud på, hvordan ligevægtsforholdet skal være, hvor 
det optimale balancepunkt mellem liberalisme og socialisme, f.eks. mellem privat og offentlig 
virksomhed, skal ligge. Hvor meget skal Staten blande sig i og regulere borgernes liv? For me-
gen konkurrence fører til ødelæggende kriser. For lidt konkurrence fører til ødelæggende stil-
stand eller recession. I demokratier (i modsætning til totalitære systemer) foregår en fortsat 
politisk forhandling om, hvor grænsen skal drages mellem privat og offentligt (f.eks. inden for 
sygehusvæsenet). Aktuelt diskuterer vi jo ”dovne Robert” og andre kontanthjælpsmodtagere. 
Hvor meget skal den enkelte bidrage til fællesskabet? Hvor meget skal fællesskabet bidrage til 
den enkelte? Det er et politisk og økonomisk problem; men det er også et etisk problem. 
Spørgsmålet er så, om det er økonomien, der styrer etikken eller omvendt. 

I 1870’erne, hvor industrialiseringen var vundet frem og havde skabt en urbanise-
ret arbejderklasse, udkastede den daværende københavnske biskop, Hans Martensen, sine tan-
ker om ”den ethiske, ved Christendommen bestemte Socialisme”.3 Et sted mellem den ekstreme 
liberalisme og den ekstreme socialisme (”den utopiske og revolutionaire Socialisme”, dvs. 
kommunismen), pegede Martensen på en mere konservativ form for socialisme, der bl.a. gik 
ind for privat ejendomsret. Her lå han på linje med mange af datidens socialister, der senere 
blev prototypiske socialdemokrater. Han siger selv, at hans form for socialisme er ”individuali-
stisk i dette Ords sande Betydning, just fordi den erkender Solidaritetens Lov, der gør det til 
Samfundets Pligt, ikke at udelukke noget Individ fra sin Omsorg, ikke med Liberalismen at hen-
vise den Enkelte til at ’skjøtte sig selv’ og at concurrere” (194-195). Men i modsætning til man-
ge andre socialistiske tænkere, tog Martensen kristendommen med ind i sine overvejelser. Det 
kan godt være, at kommunismen i sin grund er inspireret af kristne forestillinger, men den lag-
de i så fald afstand til sine kilder. Martensen argumenterer derimod med hjælp fra kristendom-
men. F.eks. påpeger han, at det i Fadervor ikke hedder ”giv mig i dag mit daglige brød”, men 
”giv os idag vort daglige Brød” (195). Fadervor er en fælleskabsorienteret, solidarisk bøn. For 
Martensen er det Staten, der skal sikre varetagelsen af omsorgen for den enkelte ved at etablere 
de fornødne lovbefalede rammer for virke. Han mener, at Staten som fællesskabets vogter, står 

                                                      
3 H. Martensen, Den christelige Ethik. Den specielle Deel. Anden Afdeling: Den sociale Ethik, Kjøbenhavn 
1878, ”§ 66. Den ethiske Socialisme”, s.193ff.  
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over for, som han siger, ”en etisk Fordring, fra hvilken Staten ikke kan eller ikke tør unddrage 
sig” (202). Martensen tøver således ikke med at sammenblande religion og politik.  

Det store spørgsmål for os i dag er så, om, og i givet fald hvordan, det er muligt 
for teologien at blande sig i det sekulariserede samfunds anliggender. Det får vi måske opklaret i 
løbet af de kommende dage. Men det er et vanskeligt spørgsmål. Den liberale jernlady, Marga-
ret Thatcher, har jeg fået fortalt, blev en gang konfronteret med fortællingen om Den Barm-
hjertige Samaritaner. Hertil skulle hun have svaret noget i retning af: ”Vi bør glæde os over, at 
samaritaneren var en driftig mand, der havde tjent så mange penge, at han på privat initiativ 
kunne betale offerets omkostninger.” 
 
2. Den utopiske Paulus 
Nu noget om den utopiske Paulus – og lidt om Jesus fra Nazaret. Jeg begynder med sidstnævn-
te.  
 Jesu og Jesus-bevægelsens forhold til magt og mammon er et omfattende sagfor-
hold. Her skal jeg blot nævne nogle for mig at se afgørende træk. Jesus-bevægelsen er en jødisk 
subkultur, en jødisk modkultur. En subkultur eller modkultur betegner en befolkningsgruppe 
”med en levemåde eller livsstil, der afviger fra samfundets dominerende kultur”. Denne gruppe, 
dette alternative samfund, er kendetegnet ved ”en sammenhængende forestillingsverden og en 
tilhørende adfærd og stil, som adskiller sig fra den større kultur, men alligevel indeholder ele-
menter derfra.” (DSD). Meget tyder på, at denne bevægelse kæmpede for, at deres subkultur 
skulle opnå status af dominerende kultur, hvilket som bekendt ikke lykkedes. Men som subkul-
tur lever den videre som det, vi kalder kirke og kristendom. For så vidt er kristendommen per 
definition modkultur – mere eller mindre i pragmatisk forbund med den verdslige magt. 
 Nu er Jesus-bevægelsen imidlertid ikke kun et opgør med den herskende, jødiske 
hovedkultur. Den er et utopisk opgør med enhver form for erkendelig og tænkelig samfundsor-
den. Dermed mener jeg, at kritikken er så fundamental, at den anfægter de såvel naturgivne 
som socialt givne vilkår for samfundsdannelse. Derfor er det også på en måde logisk, at verden 
– den kendte menneskeverden – må gå under, før end en ny orden vil kunne etableres. Ved 
utopi forstår vi jo også ”det ideelle samfund, præget af harmoni, overflod, lighed, frihed etc., 
dvs. et samfundsideal, som ikke lader sig virkeliggøre” (DSD). Som vi plejer at sige: ”Vi kan 
muligvis skabe et bedre samfund end det nuværende, men vi kan ikke skabe Gudsriget på jor-
den.” Som lutheranere har vi en naturlig afsmag for teologisk sværmeri. 
 Da Zebedæus-sønnerne kommer til Jesus og beder ham om at gøre dem den tje-
neste, at den ene får sæde ved hans venstre, dens anden ved hans højre side når herlighedstiden 
er inde, bliver de ti andre disciple vrede (Mark 10,35ff). Der er indbyrdes konkurrence i disci-
pelkredsen om, hvem der er tættest på Mesteren. Jesus belærer nu sine disciple om, at ”den, 
der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, 
skal være alles træl” (v43-44). Ved siden af næstekærligheden, som ofte nævnes, møder vi her 
kravet om statusafkald, herunder afkaldet på at efterstræbe status på andres bekostning.  

Det konkurrencereducerende og dermed konfliktreducerende træk ved Jesu for-
kyndelse er åbenbart. Og selvom Jesus indtager en særstilling, så skal der dog være lighed mel-
lem disciplene. Som en fader, der elsker sine børn lige meget, således elsker Jesus alle sin disci-
ple lige meget (i Johannesevangeliet er de alle venner). Anerkendelse får man som tjener for 
fællesskabets ve og vel, ikke ved at søge individuel dominans. Denne ikke-hierarkiske lighedsfo-
restilling er som bekendt vanskelig at etablere i større samfund. Men det gælder selv i familien, 
hvis ideale solidaritetsværdier synes at være utopiens inspirationskilde. Altså: selv om man for-
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står Jesus-bevægelsen som en jødisk reformbevægelse, så er de eskatologisk-utopiske træk så 
dominerende, at der er tale om en kritik af selve de grundlæggende, sociale kulturformer, som 
er domineret af konkurrence og heraf affødt magtstruktur og reel ulighed. 
 Den idealiserede skildring af den første menighed i Jerusalem, som vi møder i 
Apostlenes Gerninger, har også sine klart utopiske træk, når det fortælles, at ”alle de troende 
var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til 
alle efter enhvers behov” (2,44-45). Disse ur-kommunistiske tanker kan meget vel have været 
den langt senere kommunismes vuggegave.  
 De menigheder, som Paulus har grundlagt, synes ikke at være kristne kollektiver 
af den type, som Lukas har i tankerne. Ikke desto mindre repræsenterer disse menigheder en 
modkultur. Ved den utopiske Paulus skal derfor her bare forstås de idealforestillinger, Paulus 
gør sig om et alternativt samfund, der først vil se sig fuldt realiseret i himlen, når Gud er alt i 
alle. I dette rige, hvis vi kalder det sådan, vil der hverken være konkurrence eller kappestrid. 
Faktisk er det ophævelsen af enhver individualitet til fordel for en form for panteistisk fælles-
skab. Hvordan sådanne forestillinger skulle kunne formuleres som et politisk handlingsprogram 
er ikke nemt at få øje på. Som religiøst handlingsprogram er det heller ikke let at realisere. Vort 
kendskab til Paulus skyldes fortrinsvis breve, han har skrevet for at retlede menigheder, der ikke 
kunne leve op til idealerne. Men lad os se på nogle af disse idealer, der kan sammenfattes under 
slagordet frihed, lighed og broderskab. Vi skal ikke lade os genere af, at Den Franske Revoluti-
ons forkæmpere senere lod sig inspirere af sådanne tanker. 
 Broderskab. Jeg begynder med broderskabet, der selvsagt også omfatter søster-
skab. Det er familiemetaforer, der angiver det intime fællesskab, der skal herske mellem me-
nighedens medlemmer. Det er derfor også karakteristisk, at medlemmer af denne subkultur 
bryder med (eller kraftigt revurderer) deres rolle som biologisk familiemedlem. Vi ser det tyde-
ligst i Jesus-bevægelsen. Man bryder med familien, for den subkulturelle gruppe udgør den nye 
familie. I Mark 3,31ff har vi beretningen om Jesu mor og brødre, der kommer for at tage ham i 
varetægt eller kalde ham til fornuft, fordi de mener, han har kastet sig ud i et vanvittigt projekt. 
Da Jesus erfarer dette, siger han ”Hvem er min mor og mine brødre?” Og han udpeger de om-
kringsiddende tilhængere med ordene: ”Se, her er min mor og mine brødre. For den, der gør 
Guds vilje, er min bror og søster og mor.” I forskningen taler man undertiden om bevægel-
sen/menigheden som en ”erstatningsfamilie”. Det kan man godt bruge, når bare det understre-
ges, at der er tale om et frivilligt brud med de naturlige familierelationer. Man kan således hæv-
de, at det er forestillinger om det ideale familieliv, der ligger til grund for forestillingerne om et 
idealt samfund, der selv står i modsætning til det herskende samfund præget af konkurrence og 
dermed fjendskab og ulighed mellem borgerne. Men den naturgivne (bio-sociale) familie erstat-
tes af den kulturelt definerede familie, som den enkelte aktivt må tilvælge sig medlemskab af. 
 Lighed. Det fører mig til det næste element: lighedstænkningen. Jeg tager ud-
gangspunkt i Gal 3,25ff. Her forklarer Paulus, at medlemmer af en Kristusbekendende menig-
hed alle er ”Guds børn ved troen”. Og nu, hvor de er døbt til Kristus og har Kristus som forbil-
lede, ”kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være 
mand og kvinde”, for de er alle én i Kristus Jesus. Kristus er den enhedsskabende fællesnævner, 
det ideal, der giver menigheden sammenhængskraft og social identitet. I den omgivende kultur 
spiller det en helt afgørende rolle, om man er jøde eller græker, om man er slave eller fri, om 
man er mand eller kvinde, og, kan det tilføjes, om man er rig eller fattig, om man er magtfuld 
eller magtesløs osv. Det er klart, at disse kristne lighedsforestillinger skal komme til udtryk i 
menighedernes sociale organisation og sociale fællesskab. Fællesskabet står over individet, og 
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det i en sådan grad, at alle individuelle forskelle ideelt set er blevet udvisket af ligheden i Kri-
stus. De kristne lever jo ikke mere selv, men Kristus lever i dem (Gal 2.20).  
 I 1 Kor 12, der handler om Åndens gaver, udfolder Paulus sin ”folkesociologiske” 
grundteori. ”v4 Der er forskel på nådegaver”, siger han, ”men Ånden er den samme. v5 Der er 
forskel på tjenester, men Herren er den samme. v6 Der er forskel på kraftige gerninger, men 
Gud er den samme, som virker alt i alle.” Kort sagt: der er forskellige opgaver at varetage i me-
nigheden, og det er nærliggende at mene, at nogle opgaver og dermed nogle medlemmer er 
vigtigere end andre. Man konkurrerer derfor om magt og status. Med sin velkendte krops-
metafor vil Paulus godtgøre, at et fællesskab, der bygger på lighed, alligevel godt kan være præ-
get af forskelle. Forskelle betyder ikke altid ulighed. Det hedder: ”v12 For ligesom legemet er 
en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog 
danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. v13 For vi er alle blevet døbt med én ånd til at 
være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd 
at drikke.” De forskellige opgaver kan give anledning til splid, hvis man miskender hensyn til 
fællesskabet. Legemet er en enhed, siger Paulus, og der bør ikke opstå splid eller splittelse i 
legemet, men lemmerne skal være enige og have omsorg for hinanden. Derfor, siger Paulus: 
”v26 Lider én legemsdel, så lider også alle de andre. Bliver én legemsdel hædret, så glæder også 
alle de andre sig.” I hvert fald idealt.  
 Når vi taler om korpsånd, så forudsætter vi denne krops-metafor, der i vore dage 
ofte tematiseres som et holdspil, hvor hver især bidrager til helheden. Traditionelt er det inden 
for kirke og militær, vi finder den stærkeste appel til korpsånd, men enhver form for nationa-
lisme og in-group narcissisme, der appellerer til samvirke og samfundssind, trækker selvfølgelig 
også på den. I den liberalistiske økonomitænkning synes arbejdet at være blevet helliggjort. 
Firmaets mand bør ikke skelne mellem profant arbejde og hellig fritid, men give sit liv helt og 
fuldt til koncernen, som Max Weber påpegede. Privatlivet og weekenden er højst defineret som 
det midlertidige, profane helle, hvor den hellige arbejdskraft regenereres. Vi arbejder ikke for 
at leve; vi lever for at arbejde. Den fascistiske korporativisme er en særlig udgave af krops-
metaforen; de samvirkende brugsforeninger eller Coop er en anden.  
 Subkulturen er per definition et minisamfund, hvor man kan eksperimentere med 
alternative socialformer. I betragtning af den øgede overskuelighed, skulle der være tale om et 
overkommeligt foretagende, men det viser sig ikke at være tilfældet. Paulus må igen og igen 
herse med sine menigheder.  
 Nu er disse menigheder, så vidt vi kan se, ikke kristne kollektiver, hvor man fuld-
stændig har trukket sig tilbage fra verden (jf. klostervæsenet). Man fortsætter med at leve som 
almindelig borger i det omgivende samfund, samtidig med at man deltager i menighedens alter-
native fællesskab. Man er både borger i det romerske rige og i Guds rige (Fil 3,20). Så det er 
ikke mindst ved menighedens sammenkomster, at idealerne skal stå deres prøve, f.eks. i forbin-
delse med nadverfejringen. 
 I 1 Kor 10 udtrykker Paulus den tanke, at det brød, som de kristne bryder, giver 
fællesskab med Kristi legeme. Udover, hvad det ellers måtte betyde, så er ”Kristi legeme” her 
også en metafor for menighedsfællesskabet. Bordfællesskabet er, som vi ved, det prototypiske 
eksempel på fællesskab og sammenhold. Og så hedder det i v17: ”Fordi der er ét brød, er vi alle 
ét legeme, for vi får alle del i det ene brød.” Et vigtigt betydningselement i bordfællesskabet er 
selvfølgelig, at man er fælles om bordets glæder. Og fordelingen af mad – bredere: af fødevare-
ressourcer – er indbegrebet af deling og fordeling (jf. Jesus som skaffer og uddeler i bespis-
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ningsunderne). Der er ét brød, en fælles ressource, som alle får ligelig del i. I hvert fald i sam-
menkomstens liturgiske del vil dette ideal se sig realiseret rituelt.  
 I 1 Kor 11 kommer Paulus nærmere ind på menighedens nadverfejring. Nu er 
teksten ikke så klar, som man kunne ønske det. Men vi kan se, at der ved sammenkomsten også 
indgår et såkaldt mættelsesmåltid. Men indtager også et reelt måltid for at stille den naturlige 
sult. Vi får indtryk af et sammenskudsgilde, hvor hver enkelt medbringer mad. Dette giver 
imidlertid anledning til problemer set i forhold til idealet. For det første er der splittelser, idet 
forskellige kliker sidder for sig selv. Paulus skriver: ”v20 Når I kommer sammen, er det ikke 
Herrens måltid, I holder, v21 for enhver tager straks for sig af sin egen mad, og én sulter, mens 
en anden drikker sig beruset. v22 Kan I da ikke spise og drikke hjemme? Eller ringeagter I Guds 
menighed og bringer skam over dem, der ingenting har?”  
 Selve sammenkomsten som mættelsesmåltid bør selvfølgelig afspejle idealet i den 
mere specifikke liturgi. Hovedvægten ligger ikke på at æde og drikke, men på fællesskabet om-
kring bordet. Vi kan nemt forestille os, at man, i stedet for at pulje maden ud fra en fordelings-
etik, har holdt sig til sin egen mad. De bedrebemidlede har sat sig for sig selv og konkurrerer 
om at overgå hinanden med lækre retter, mens de ubemidlede sidder i sidegemakkerne og spi-
ser deres klemmer eller sulter. Paulus’ kritik er klar: Menighedens sociale praksis lever ikke op 
til det lighedsideal med tilhørende fordelingspolitik, som nadverliturgien idealt foreskriver.  
 Forskellen mellem ideal og virkelighed er selvfølgelig en almen forekomst. Den 
danske velfærdsstat bygger på et ideal om, at få skal have for meget og færre for lidt. Man kan 
altid spørge, om den danske virkelighed lever op til målet, om det har opnået en acceptabel ap-
proksimation. Politisk kan man selvfølgelig være uenig i nævnte idealmål. Men megen politisk 
uenighed går på, hvilke midler og løsninger, der bedst tjener opfyldelsen af dette mål. Eller man 
diskuterer, hvordan velfærdsstaten bevares under pres fra øget international konkurrence osv.  
 Frihed. Det sidste, jeg vil komme ind på, er frihedstanken. Det er som bekendt et 
paradoksalt fænomen, eftersom den kristne er befriet til trældom. Men her vil jeg blot fremhæ-
ve en enkelt, men afgørende pointe. De kristne er befriet ”fra syndens og døden lov” (Rom 
8,2). Det betyder idealt, at den kristne ikke længere er underlagt syndens magt og dermed dø-
den som definitiv skæbne. Lad os koncentrere os om synden. Her trækker jeg Hesiod ind igen, 
uden futilt at overveje, om Paulus har læst Hesiod. Hesiod har jo også en opfattelse af menne-
sket som underlagt visse magter. Mytologisk talt er det gudernes beslutning, at menneskene 
mod deres gode vilje må ” hylde den tyngende Eris”. Også her gælder selvfølgelig, at det gode, 
de vil, det gør de ikke; det onde, de ikke vil, det gør de. Hvad enten vi skyder skylden på Pro-
metheus eller Adam, så lyder det klagende spørgsmål: ”Ak, du elendige menneske! Hvem skal 
fri dig fra dette syndens legeme?”  

Forskellen er den, at hos Hesiod, er der ikke noget håb om forandring. Det er kun 
et spørgsmål om tid, før verden går under som følge af menneskets uretfærdighed. Paulus for-
kynder derimod et fremtidshåb. Verden skal ganske vist snart gå under, men de Kristus-troende 
bliver frelst og ført til himmels, for at Gud må være alt i alle. I første omgang håber han imid-
lertid, at menighedens samfund idealt vil kunne foregribe det kommende rige, fordi syndens 
magt allerede er brudt. 

Forskellige former for håbsteologi har tenderet mod at forstå syndens magt som 
noget, der ligger i menneskets sociale natur, der igen er bestemt af sociale strukturer. Menne-
sket er underlagt en række tvangsforhold som et umyndigt væsen uden kontrol over sin tilvæ-
relse. Myndiggørelsen består i, at mennesket, typisk entusiastisk besjælet af guddommelig ånd, 
frigør sig fra disse tvangsforhold og tager kontrol over sig selv og sin skæbne. Men teologien har 
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selvfølgelig ikke patent på håbet. Det var også en pointe hos Karl Marx, at mennesket under 
kapitalismen var underlagt en række tvangsforhold, der mod dets ønsker og vilje skabte umyn-
diggørelse og fornedrelse. Økonomien, eller det økonomiske afhængighedsforhold, havde 
frembragt samfund præget af fremmedgørelse og ulighed. Som social grundkomponent havde 
økonomien fået status af en naturmagt, som man nok i nogen måde kunne håndtere, men ikke 
for alvor kontrollere. I vore dage sætter vi vores lid til de økonomiske vismænd. Disse rådgi-
vende augurer ved nok, hvordan økonomien skal styres. Men kriser af den ene og anden art 
viser os igen og igen, at vi ikke har fuld kontrol. Senest har vi fået Det Systemiske Risikoråd, 
der som et tsunami-varslingssystem skal forsøge at afbøde de værste ødelæggelser. For kapita-
lismens frie markedskræfter synes lige så uforudsigelige som naturkræfterne. Det er et åbent 
spørgsmål, hvad der skal til for at få styringen. Men en moralsk oprustning af typen: ”Til kamp 
mod grådigheden!” er næppe nok.  
 Den utopiske Paulus drømte om, at menneskets bio-sociale konstitution ville 
kunne gennemgå en så radikal transformation, at mennesket ikke bare blev frit til selv at vælge, 
men tvunget til at fremme det gode – ligesom det tidligere havde været tvunget til at fremme 
det onde. Ligesom Jesus er Paulus en radikal kulturidealist. Begge drømmer om, at mennesket 
vil kunne frigøre sig fuldstændigt fra dets bio-sociale vilkår. Jesus og Paulus er kontra-evolu-
tionære. De repræsenterer et oprør mod den konkurrence og kappestrid, der kendetegner såvel 
det biologiske som det sociale liv, hvor kun magt og styrke bestemmer, om man har lov til at 
eksistere.4 Men så har vi også vanskeligheden: Som utopisk modkultur kan kristendommen tale 
ofrenes sag, tabernes sag som et idealt fyrstespejl. Den kan også inspirere til visse etiske grund-
holdninger. Men den kan næppe reformuleres som et pragmatisk politisk handlingsprogram til 
løsning af globale, økonomiske problemer.  
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4 Mine formuleringer på baggrund af Gerd Theißen, Biblischer Glaube in evolutionärer Sicht, Chr. Kaiser, Mün-
chen 1984. 


