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Kirkens Ja og Nej i fortid, nutid og fremtid – 

Kirkens Ja og Nej 2014! 

Hans Olav Okkels ved jubilæumsstævnet 27.9.2014 

___________________________ 

  

I DAG FEJRER VI, at 11 præster for 50 år siden for-

mulerede ”Kirkens Ja og Nej” til forsvar for bibelsk 

og luthersk kristendom.  Noget af det, som vakte 

vældig modstand, var selve titlen: ”Kirkens ja og 

nej”. De måtte da gerne komme med deres mening, 

men ligefrem erklære, at det var Kirkens ja og nej – 

det vakte vrede. Sådan var det også, da Grundtvig i 

1825 imod en rationalistisk professor skrev ”Kirkens 

Gienmæle. Engang imellem må man have mod til 

at sige: ”Dette er kristendom” og ”Dette er vrang-

lære”- Vi er taknemmelige over, at de 11 vovede at 

udgive ”Kirkens Ja og Nej”. Muligvis ville én og 

anden af os visse steder have valgt andre ord, men 

vi føler, at vi står i den samme kamp i dag, som den 

de førte i 1964. 

Men selvom ”Kirkens Ja og Nej” ikke er 

mindre aktuel i dag, end da den blev skrevet, så 

opstår der nye fronter – nye udfordringer. Vi har 

derfor valgt at formulere et ”Kirkens Ja og Nej 

2014”. Da også nogle af kirkens mænd synes op-

taget af at søge anerkendelse hos vor tids men-
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nesker, minder vi indledningsvis om at overveje de 

problemer, som vi tager op ”under evighedens 

synspunkt, for Verden forgår, men Guds Ord 

består”. 

 

1. Jesus er vejen, sandheden og livet.  

Baggrunden for at vi nævner det, er, at endog dan-

ske biskopper kan hævde, at andre religioner f.eks. 

Islam også kan være frelsesveje til Gud. Derfor 

fremhæver vi dette ord af Jesus sammen med ordet 

fra ApG 4.12: ”Og der er ikke frelse i nogen anden, 

ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn 

under Himlen, som vi kan blive frelst ved.” Det 2. 

Vatikanerkoncil har udtrykt nogle positive tanker 

om andre religioner. De kan være meget religiøse 

f.eks. i Islam, men vi frelses nu engang ikke ved vor 

egen religiøsitet, men ved tro af Guds nåde på 

grund af Kristi gerning. Vi afviser ikke dermed, at 

Gud kan frelse andre, men det er så på grund af 

Kristi gerning. Og vi har ikke fået vist andre veje 

end Jesus. Dette punkt er blevet sørgelig aktuelt 

gennem konflikten mellem Fyns biskop, Tine Lind-

hardt og iraneren Massoud, som efter selv at være 

blevet kristen med fare for sit liv forkynder Evan-

geliet blandt muslimer og har døbt mange.  Tine 

Lindhardt siger, at hun både vil støtte dem, der vil 
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dialog, og Massoud, men har øjensynlig flere mid-

ler at hjælpe med til dem, der blot vil dialog og ikke 

mission, end til Massoud, som vil mission. Nogle af 

de biskopper, som mener, at der er flere frelsesveje, 

har øjensynligt udtrykt mishag med Massouds vir-

ke.  Mon det er sådan, at nogle mener, at hvis Dan-

mark bliver multikulturelt, skal folkekirken helst 

også acceptere multireligiøsitet? 

 

2. Kirken.  

Med Bibelen fastholder vi, at ligesom Gud udvalgte 

Israel til at være et udvalgt folk, gennem hvis histo-

rie Gud åbenbarer sig, således har Jesus indstiftet 

sin Kirke som Den nye Pagts Gudsfolk. Dermed er 

Kirken ikke en menneskelig sammenslutning af 

folk, som er komet til tro, men et af Gud udkaldt 

folk – desværre også et splittet folk, men udkaldt til 

at være ét folk. 

 

3. Dåben.  

Der har været nogen uklarhed om dåben. Der kan i 

frikirkelige kredse være en tendens til kun at be-

tragte den som en bekendelseshandling, mens man 

i visse folkekirkelige kredse hævder, at dåben blot 

er en forkyndelse af, at vi allerede fra fødslen er 

Guds kære børn. Derfor fastholder vi, at dåben ikke 
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blot er en bekendelseshandling, men at vi i dåben 

genfødes til at være Guds børn. I dåben oprettes 

barneforholdet. Derfor har den lutherske kirke fra 

gammel tid lagt vægt på hurtig dåb efter fødslen, 

ligesom den anbefaler hjemmedåb af syge børn. I 

KSBB har vi mødt den udfordring, at vi måtte tage 

stilling til nogle dåbssager. Vi har værnet sammen-

hængen mellem dåb og oplæring. Og der har vi 

stået over for det, at mange ikke forstår, at ting får 

konsekvenser. Så længe alle børn i folkeskolen i 

princippet får en god evangelisk-luthersk religions-

undervisning, kan man have en meget imødekom-

mende dåbspraxis, men sekularisering af skolens 

religionsundervisning må få den konsekvens, at 

man gør forældrene opmærksom på, hvor vigtigt 

det er, at de har omsorg for deres børn kristelige 

oplæring. 

 

4. Den Hellige Nadver.  

Også når det gælder Nadveren er der en del uklar-

hed: I mange kirker lyder det: ”alle er velkomne 

ved Nadverbordet.”- Så længe man kunne regne 

med, at alle i kirken var døbte, kunne det lade sig 

høre, men nu indbyder en del præster også mus-

limer til nadveren, ligesom man føler sig berettiget 

til at erstatte vin med saft, og mange steder uddeles 
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uindviet brød til altergæsterne. Her over for mind-

er vi om, hvad Luther siger i sin lille Katekismus, at 

alterets sakramente ”er vor Herre Jesu Kristi sande 

legeme og blod, i brødets og vinens skikkelse, ind-

stiftet af Kristus selv til mad og drikke for os krist-

ne” – altså ikke for ikke-kristne. Allerede et af de 

tidligste skrifter i Oldkirken ”De tolv Apostles læ-

re” indskærper også, at kun døbte må tages til al-

ters og henviser til Jesu ord om ikke at give hunde 

det hellige. Vi fastholder med Luther, at det er Jesu 

indstiftelsesord, som virker, at brød og vin tillige 

rummer Jesu legeme og blod, hvorfor der ikke bør 

uddeles uindviede elementer.  Når Jesus selv brug-

te vin, finder vi det ikke passende at bruge noget 

andet end det, som Jesus anvendte. 

 

5. Gudstjenesten.  

Dette punkt er taget op, fordi der i visse kredse er 

tilbøjelighed til at ændre gudstjenesten til et møde. 

Derfor understreger vi, at Jesus Kristus er guds-

tjenestens hovedperson. Den er derfor stedet for 

Guds frelsesnærvær, og dens form må bestemmes 

heraf. Og overfor tendenser til at erstatte søndags-

gudstjenesten med hverdagsgudstjenester, indrøm-

mer vi, at der kan holdes gudstjeneste på hverdage, 

men understreger samtidig, at Søndag er skabel-
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sens første dag og tillige Jesu opstandelsesdag og 

Pinsedag og derfor den naturlige gudstjenestedag, 

hvad der da også er antydninger af i NT. 

 

6. Ægteskabet.  

Vi fastholder, at mennesket er skabt af Gud som 

mand og kvinde, og at Gud dermed har indstiftet 

ægteskabet og velsignet mand og kvinde til som 

Skaberens medarbejdere at blive ”frugtbare og tal-

rige” (1 Mos 1,27f). Den guddommelige indstiftelse 

af ægteskabet som en livsvarig forbindelse mellem 

én mand og én kvinde har Jesus bekræftet (Matt 

19,4-5). Guds velsignelse er oftest forbundet med et 

kald til tjeneste jf. Sl 67, hvor Gud velsigner Israel, 

for at Hans navn må blive kendt på jorden. De vel-

signes til at drive mission. I NT ser vi, at mand og 

kvinde i ægteskabet skal fremstille forholdet mel-

lem Kristus og Kirken (Ef 5,22-33). Vi afviser, at 

Folketinget skulle have kompetence til at omtolke 

ægteskabet til at kunne være et forhold mellem to 

af samme køn. Og i betragtning af Bibelens afvis-

ning af praktiseret homoseksualitet finder vi det 

yderst beklageligt, at flertallet af biskopper har 

accepteret denne omtolkning og udarbejdet et ri-

tual for ægteskab mellem to personer af samme 

køn. 
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Et af den vestlige verdens store problemer er 

de mange skilsmisser, hvilket ofte rammer børnene 

hårdt. Man hører ofte, at nu har de to lovet hinand-

en at elske og ære hinanden – underforstået, at de 

så kan forholde sig frit til hinanden. Men efter ord-

lyden er det Gud, som de lover at elske og ære hin-

anden, indtil døden skiller dem. Og den del af løf-

tet kan verdslig myndighed ikke ophæve.  

Undertiden hævdes, at Luther betragtede 

ægteskabet som en verdslig ting, som Kirken ikke 

skal blande sig i. Det er blevet misforstået. Luther 

vil med ordet ”en verdslig ting”, understrege, at 

også ikke-kristnes ægteskab er guddommelig 

indstiftet og velbehageligt for Gud. Mens ægte-

skabssager i Tyskland betragtedes som hørende 

under verdslig øvrighed, havde man her de såkald-

te tamperretter med juridisk og teologisk sagkund-

skab, som skulle behandle ægteskabssager. Det 

varede indtil rationalismens tid. Og her står vi igen 

med manglende forståelse for konsekvenser. Så 

længe skilsmisser først blev bevilliget af en tamper-

ret, som tog hensyn til bibelske formaninger, følte 

mange præster ikke at det var et problem at vie 

mennesker, som havde fået skilsmisse; men når det 

var en rent verdslig behandling af ægteskabssager, 

blev det for mange et problem at vie alle fraskilte. 
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7. Autoriteten i Kirken.  

Når det gælder tro, lære og liv, hævder reforma-

torerne, Bibelen som autoriteten i Kirken. Og der-

med er vi frigjort fra at skulle bøje os for Pavens 

autoritet. Og når reformatorerne siger: ”Skriften 

alene”, så er det for at afvise paver eller kirkemøder 

som autoriteter på linje med Skriften. Det holder de 

reformerte sig meget til, mens man i Lutherdom-

men ofte siger: Skrift og Bekendelse. De første krist-

ne havde Bibel fælles med jøderne, men ud fra Kri-

stusbekendelsen fortolkede de Bibelen på den rig-

tige måde. Siden har Kirken og sekterne haft fælles 

Bibel, men Bekendelsen har været en god hjælp til 

at tolke Bibelen ret. Siger man ikke ”Bibel og Be-

kendelse”, bliver det så let ”Bibelen og fornuften” 

eller ”Bibelen og Filosofien”. Vi ser da også, hvor-

dan Paulus i 2 Kor 4 taler om, at der hviler et dæk-

ke over ”oplæsningen af den gamle Pagt”, ”og kun 

i Kristus bliver det fjernet”, ligesom han i 2 Tim 

3,15 siger: ”Fra barnsben kender du de hellige 

skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen 

på Kristus Jesus.” 

I de første godt 200 år efter Reformationen 

var Bibelens autoritet stort set ikke anfægtet, men 

så kom den såkaldte oplysningstid med begynd-

ende bibelkritik, hvilket medførte, at man søgte 
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supplerende autoritet i fornuften eller i den religi-

øse erfaring. Her over for hævder vi, at Skriften 

selv og ikke tidsånden skal give os svar på, hvad 

der er sand kristendom. 

 

8. Kirkens forhold til staten.  

Som tidligere sagt har Jesus ikke forberedt sine 

disciple på, at de skulle søge verdslig magt. Han 

siger selv: ”Mit rige er ikke af denne verden” (Joh 

18,36) og i Matt 22,21: ”Giv kejseren, hvad kejserens 

er, og Gud, hvad Guds er.” De første kristne aner-

kendte kejserens – altså statens magt som legitim. I 

Rom 13 lægger Paulus vægt på at lyde øvrigheden, 

men samtidig definerer han øvrighedens opgave. 

Allerede de første kristne afviste kejserdyrkelsen 

som afgudsdyrkelse.  I vore dage taler man somme-

tider om kirkens betydning som sammenhængs-

kraft. På den måde kan mennesker, som ikke selv 

er troende, gå ind for folkekirken. Det er lidt tanke-

vækkende, at i Romerriget var det netop kejser-

dyrkelsen, som man opfattede som sammenhængs-

kraften. Det var derfor, at man forfulgte de kristne, 

når de nægtede at ofre til kejseren og de romerske 

guder. De kristne søgte ikke magten, men de havde 

noget at minde magthaverne om: netop, at de ikke 
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var guddommelige, men de havde den store op-

gave at sikre ret og orden. 

Med Konstantin den Store og især under 

Theodosius den Store fik kristne del i magten. 

Hvad brugte man den til? Man forbød, at forælde 

udsatte uønskede eller svage børn i naturen i den 

hensigt, at de skulle omkomme. Man forbød at 

brændemærke slaver, fordi de som alle mennesker 

er skabt i Guds billede. På samme måde må vi læg-

ge hen til staten at beskytte det ufødte liv. 

I 1900-tallet har vi oplevet totalitære ideo-

logier som kommunisme og nazisme, som har villet 

beherske børneopdragelse og kulturliv. Netop fordi 

disse ideologier ikke føler sig forpligtet på kristen-

dommen, har de en tendens til at guddommelig-

gøre sig selv. I den egentlige islamisme møder vi 

den samme tendens. I det nazistiske program om 

kirkerne, hedder det at man fordrer frihed for de 

religiøse bekendelser, så vidt de ikke støder an mod 

den germanske rases sædelighed og moralfølelse. 

Altså ideologien fordrede anerkendelse, hvis kirken 

skulle have frihed. Det afvistes af bekendelseskirkerne. 

I Norge formulerede kirkelige ledere ”Kir-

kens Grunn” (1942) indeholdende den totalitære 

stats krav om at beherske børneopdragelse og 

kulturliv og vel også Kirken selv. Det førte til at 
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mange kristne ledere blev afsat og mistede 

friheden. Biskop Berggrav kom i husarrest og skrev 

i denne periode en senere udgivet bog ”Staten og 

Mennesket”. Heri hævder han, at kirkens opgør 

med det totalitære diktatur er for intet at regne 

mod det opgør, som senere må komme med det 

totalitære demokrati. Det blev det opgør, som ikke 

mindst Børre Knudsen påtog sig. 

Kirken må være på vagt, når en demokratisk 

stat udvikler totalitære tendenser. Nu har vi fået 

heldagsskole. Og man truer med at ville tvinge 

visse forældre til at sende deres børn i vuggestue. 

Det at kvinder—også mødre—mere og mere pres-

ses ud på arbejdsmarkedet i ligestillingens navn, 

selvom mange mødre hellere ville have deltids-

arbejde, gør det nok lettere at lade staten overtage 

en større del af børneopdragelsen, men det skal jo 

nødig ende med, at forældre reduceres til at sætte 

statens børn i verden. Gud har betroet forældrene 

omsorgen for børnene. Da Han lod sin Søn blive 

menneske, var det hverken kongen eller Ypperste-

præsten, men Maria og Josef, der fik kaldet til at 

værne barnet Jesus. Vi må ikke høre op med at 

kræve, at staten værner det ufødte barns ret til at 

blive født og døbt. I oldtiden begyndte flere 

jødeforfølgelser med forbud mod jødiske skikke 
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f.eks. omskæring. Vi bør derfor værne jøders og 

muslimers ret til at omskære deres sønner, når det 

blot sker under forsvarlige forhold. 

 

9. Nedlæggelse af kirker 

Når et sogn mister sit helligsted, går der noget tabt. 

Kirken er jo stedet, hvor slægt efter slægt er blevet 

døbt konfirmeret, måske viet og stedt til hvile på 

den omliggende kirkegård. I kirken forkyndes 

Guds Ord og Nadveren fejres. Der bedes for sognet 

og velsignelsen lyses. Derfor vil vi mane til tilbage-

holdenhed med hensyn til nedlæggelse af gamle 

landsbykirker. 


