Den lutherske bekendelse og den økumeniske situa4on
Den økumeniske bevægelse er altid blevet mødt både med ængstelse og med begejstring. I reformationsåret har vort forhold til andre kirkesamfund fået en særlig aktualitet, som fortjener en fornyet overvejelse.
To modsatte standpunkter
Ifølge det første standpunkt stiller man sig skeptisk eller direkte afvisende over for den
økumeniske bevægelse ud fra den betragtning, at vor lutherske bekendelse indeholder
hele den kristne sandhed, som derfor ikke må udviskes under indﬂydelse fra andre
kirkers lære.
Det andet standpunkts talsmænd stiller sig derimod skeptisk over for bekendelsen,
som de mener bør træde helt i baggrunden til fordel for et gnidningsløst samarbejde
mellem alle kirker som optakt til en endelig, formel sammensmeltning.
Inden vi tager stilling til de to vidt forskellige standpunkter og til slut overvejer,
om et tredje standpunkt skulle være muligt, må vi først undersøge, hvad bekendelsen,
specielt vor lutherske bekendelse går ud på.
Først slår vi fast, hvad vor lutherske bekendelse ikke er. Den er ikke en absolut forpligtelse på alle Luthers anskuelser og udsagn. Den er ikke et system af tidløse sandheder på linie med grundsætningerne i geometrien. Den lutherske bekendelse lader
sig heller ikke sammenligne med paragraﬀer i en lovbog, og meddeler endelig ikke en
ny og mere fuldkommen åbenbaring.
Det er misforståelser i disse retninger, der gemmer sig bag den førstnævnte afvisende holdning overfor den økumeniske bevægelse. Derfor kan vi straks afvise det helt
negative standpunkt, fordi det bygger på en gal opfattelse af selve bekendelsens væsen
og opgave.
Falsk bekendelsestroskab
Der ﬁndes virkelig en sådan falsk bekendelsestroskab, der med et fremmedord kaldes
konfessionalisme (confessio = bekendelse), som let får et sekterisk præg. En sådan udpræget konfessionel holdning ﬁndes i visse lutherske kirkesamfund i USA, der opfatter den lutherske bekendelse så bogstaveligt og lovmæssigt, at man isolerer sig i forhold til andre lutheranere, som man mener er gået for vidt i åbenhed overfor andre
kristne kirker.
En stærk konfessionel holdning præger også enkelte kredse i Tyskland og øver en
ikke ringe indﬂydelse i Norge, som derfor også har været meget tilbageholdende i det
økumeniske arbejde.
Den udprægede lutherske konfessionalisme er meget antikatolsk og ønsker derfor
ikke nogen form for kontakt med pavekirken. Men selv om man også fra streng konfessionalistisk side ville indlede samtale med den katolske kirke, ville samtalen næppe
kunne føre til noget. Det viser sig nemlig, at den store modsætning kun er tilsynela-
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dende, idet konfessionalismens grundholdning til den lutherske bekendelse minder så
meget om katolikkens grundholdning til de katolske dogmer, at de to parter ikke har
meget at lære af hinanden.
For katolikken er antagelsen af kirkens dogmer i deres læremæssige udformning
en nødvendig salighedsbetingelse. F.eks. slutter dogmet fra 1950 om Marias legemlige
optagelse i Himlen med disse ord: ”Hvis derfor nogen – hvad Gud forbyde – vover at
fornægte eller bevidst at drage denne sandhed i tvivl, som er deﬁneret af os, så må han
vide, at han fuldstændig er faldet fra den guddommelige og katolske tro.”
På tilsvarende måde kan også tilslutning til den lutherske bekendelses ordlyd og
bestemte formuleringer opfattes som salighedsbetingelse. Men så er samtalen både
med Rom og med andre kirkesamfund meningsløs ud fra et sådant standpunkt, der
kun er mulig ud fra en gal opfattelse af bekendelsen.
Vi afviser altså det første yderliggående standpunkt, at man under påberåbelse af
bekendelsen stiller sig negativt til den økumeniske bevægelse.
Den lutherske bekendelse ret forstået
Men hvad er da den rette forståelse af den lutherske bekendelse? Hvilken opfattelse
har reformatorerne selv haft af bekendelsens væsen og betydning? Dette spørgsmål må
vi først a*lare, inden vi kan ﬁnde frem til et holdbart luthersk standpunkt i den økumeniske sammenhæng.
Selve ordet ”den lutherske bekendelse” kan tages i videste betydning om hele den
lutherske reformations anliggende. Det kan også tages i snævrere betydning om selve
de skrifter fra reformationstiden, der snart kom til at gælde som egentlige bekendelsesskrifter i reformationskirkerne, og endelig kan ordet ”den lutherske bekendelse”
tages i snævreste forstand om det vigtigste af alle disse bekendelsesskrifter, nemlig
Den augsburgske Bekendelse fra 1530. Vi vælger det sidste, både fordi vi i vor danske
kirke har dette skrift, ”Confessio Augustana” (C.A.) fælles med de øvrige lutherske kirker, og fordi dette skrift kort og klart udtrykker, hvad der er reformationens hovedanliggende eller – om man vil – den lutherske reformations bekendelse i videste betydning.
Vi vil nu prøve at ﬁnde et kort udtryk for, hvorledes reformatorerne selv opfattede
bekendelsens væsen. Det kan udtrykkes sådan: Bekendelsen er Kirkens svar på Guds
ord, dens trosekko på Guds frelsesåbenbaring, som den er bevidnet i Den hellige Skrift.
Guds vældige frelseshandlinger, som han har øvet i historien ved sin Søn, Jesus
Kristus, forbliver uden betydning med mindre de tilegnes i tro. Gud øvede disse gerninger og lader budskabet om dem lyde, for at disse gerningers velsignelse og frelse
skulle modtages og virke videre gennem os. Kirken er kun til, hvor mennesker svarer
på disse gerninger i tro og videre tjeneste. Uden dette svar, og det vil netop sige uden
personlig forpligtende bekendelse til Guds frelseshandling, er der ingen kirke. Uden
dette svar kan Kirken heller ikke øve sin tjeneste ret. Den kan ikke forkynde Guds frel-
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sesgerninger videre, hvis den ikke selv først har svaret derpå og i sit svar, i sin bekendelse, klargjort for sig selv, hvori Guds frelseshandling virkelig består.
Ikke sådan at forstå, at det er bekendelsen, der skaber Kirken, heller ikke at bekendelse er det grundliggende. Kirken skaber Gud ved ordet og Helligånden. Men en
kirke uden et svar på det ord, uden bekendelse, er både utænkelig og unyttig.
Det andet standpunkt
Der er nu allerede sagt tilstrækkeligt i positiv retning om den lutherske bekendelses
væsen til, at vi nu også kan afvise det andet af de standpunkter, som indledningsvis
blev nævnt, nemlig det standpunkt, at man i lutter begejstring over den nye økumeniske situation er parat til at se helt væk fra vor lutherske bekendelse til fordel for et
gnidningsløst samarbejde med alle kirker og omgående etablering af organisatorisk
kirkelig enhed. Den fare truer i dag selve Det lutherske Verdensforbund, der tenderer
til at ville favne lidt af hvert.
Et sådant standpunkt er ganske urealistisk. En kirke kan ikke se væk fra bekendelsen uden samtidig at ophæve sig selv som kirke. Man kan nemlig ikke være kirke eller
kristen uden at have tilegnet sig budskabet om Guds centrale frelseshandlinger og givet troens svar derpå. Det vil netop i luthersk forstand sige: uden bekendelse.
Ja, men kan vi da ikke nøjes med Bibelen alene? Danner den ikke grundlag nok for
økumenisk samtale og samarbejde?
Jo, Bibelen ville absolut være nok, hvis ikke det havde været en kendsgerning, at
ingen går forudsætningsløst til Bibelen. Derfor er det sværmeri at sige: Bibelen alene.
For vi går alle sammen til Bibelen med ganske bestemte forudsætninger og principper,
som uvilkårligt får betydning for vor udlægning af Bibelen. Derfor må vi give nøje agt
på disse forudsætninger. Det er bekendelsens opgave at hjælpe os til den rette forudsætning for ret bibelbrug, nemlig Bibelens eget centrum, som vi derfor igen må lade
være bestemmende for bekendelsen.
Klarende eksempler
Det lyder vist for teoretisk. Lad nogle eksempler klargøre forholdet. Nazisterne og den
af dem dirigerede nationalkirke i Tyskland sagde også Bibelen og satte ordene ”Gott
mit uns”, Gud med os på soldaternes bælter. Hvordan var det muligt? Det var kun muligt, fordi nazisterne gik til Bibelen med en ganske bestemt politisk forudsætning,
nemlig den, at det tyske folk og den germanske race af Gud var udkåret til at herske
over alle andre folk. Læst under den forudsætning brugte de alt, hvad man mente, der
lod sig bruge til at understøtte den idé, men hvad der ikke kunne bruges dertil, lod
man roligt ligge. Alligevel sagde man fromt Bibelen! Og folk lod sig bedrage.
Jehovas Vidner siger også Bibelen. Men de går til den med deres bestemte forudsætninger, bland andet den åbenbaring, at Kristus skulle komme igen i 1914. Alt andet
i Bibelen blev læst under den forudsætning, og da det ikke gik sådan, læste man fra
1914 og fremover Bibelen under den forudsætning, at Kristus i stedet var kommet til
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den himmelske verden i 1914, havde overtaget den himmelske trone og indledt renselsen af det himmelske tempel, hvor kun vidnerne får lov at bestå.
Det er sektens væsen at hente den forudsætning, hvormed den vender sig til Bibelen, fra særlige religiøse åbenbaringer. Hvor meget der end tales om Bibelen, er det
dog bedrag, fordi Bibelen er kommet i fangenskab under de gale forudsætninger,
hvorunder man bruger Bibelen.
Også den katolske kirke ønsker at bruge og fremhæve Bibelens betydning. Baggrunden for reformationen var nu netop den, at Luther klart indså, at pavekirken gik
til Bibelen med den forudsætning, at anerkendelsen af pavens guddommelige myndighed og alle hans kirkes ordninger var nødvendige til salighed. Mod denne forudsætning protesterede Luther.
Det var der også andre end ham, der gjorde. På reformationstiden opstod en lang
række sværmerbevægelser, som under påberåbelse af forskellige åbenbaringer og
principper gik til voldsomme angreb på pavens kirke. Luther selv var ingen sværmer.
Han havde gjort sig klart, at heller ikke han kunne påberåbe sig Bibelen forudsætningsløst.
Luthers opdagelse
Nu beror den åndelige styrke i reformationen på, at Luther valgte at hente sin forudsætning for udlægning af Bibelen fra Bibelen selv, idet han spurgte: Hvad har hele den
kristne kirke gennem alle tider hørt som Bibelens eget centrale budskab, når den lyttede til Bibelens ord?
Han ﬁk svaret: Kirken har hørt det bibelske budskab sådan, at centrum er det glædelige budskab om, at det syndige menneske retfærdiggøres og frelses af nåde ved tro
for Jesu Kristi skyld. Sådan lyder Kirkens enstemmige svar på Guds ord i Den hellige
Skrift. Kirkens bekendelse er evangeliet om Guds indgriben ved Jesus Kristus til frelse
for den dømte synder.
Hovedartiklen i C.A. er derfor artikel 4: ”Ligeledes lærer vore menigheder, at mennesker ikke kan retfærdiggøres over for Gud ved egne kræfter, fortjenester eller gerninger, men at de retfærdiggøres af nåde for Kristi skyld ved troen, når de tror, at de
tages til nåde, og at synderne tilgives for Kristi skyld, han, som ved sin død har gjort
fyldest for vore synder. Denne tro anser Gud for retfærdighed over for sig” (Romerbrevet kap. 3 og 4).
Vi går så videre til næste artikel i bekendelsen, artikel 5, som handler om det kirkelige embede. Meget betegnende begynder den med ordene: ”For at vi skal nå til
denne tro (den i artikel 4 omtalte frelsende tro), er der – underforstået af Gud – indstiftet et embede til at forkynde evangeliet og række sakramenterne.” Denne overgang
er meget karakteristisk, fordi det i det hele taget er sådan, at alt, hvad C.A. siger, siger
den med udgangspunkt i selve dens og Bibelens eget centrum, nemlig retfærdiggørelse
af tro. Alt i bekendelsen er bestemt af dette centrum, ligesom reformatorerne i det he-
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le taget ikke tillagde anskuelser eller kirkelære nogen forpligtende betydning, hvis det
blot ikke var en nødvendig følge af læren om retfærdiggørelsen.
Derfor hedder det også i artikel 7 om Kirken: ”Til kirkens sande enhed er det tilstrækkeligt at være enig om evangeliets forkyndelse (dvs. om retfærdiggørelseslæren)
og sakramenternes forvaltning. Det er ikke nødvendigt, at der overalt er ensartede
menneskelige traditioner og riter eller ceremonier, der er indstiftet af mennesker, sådan som Paulus siger: Én tro, én dåb, én Gud og alles Fader.”
Den lutherske bekendelse er økumenisk
Her kommer den lutherske bekendelses økumeniske karakter tydeligt til syne. Det er
også tilfældet i slutningen af artikel 22, hvor det understreges, at der intet ﬁndes i de
foregående artikler, som strider mod Skriften eller mod den katolske eller den romerske kirke, for så vidt vi kender den fra kirkefædrene. Derfor dømmer de hårdt, som
forlanger, at vi skal anses for kættere. Men – fortsætter artiklen – uenigheden drejer
sig om visse misbrug, som uden nogen sikker autoritet har indsneget sig i menighederne. Der tænkes på alle sådanne misbrug som aﬂadshandel, messeoﬀer, helgendyrkelse, der ikke stemmer med selve det bibelske centrum, refærdiggørelsen af tro alene.
På dette centrale punkt er den lutherske bekendelse bindende, mens den ikke
binder nogen med hensyn til alle sådanne kirkeskikke, som ikke anfægter selve centrum. Derfor ﬁk en lang række af de gamle katolske kirkeskikke som f.eks. messeklæder, og latin i gudstjenesten osv. uhindret lov at leve videre på ægte luthersk grund.
Derimod blev de afskaﬀet på reformert grund, fordi den reformerte bekendelse ikke i
samme grad som den lutherske er bestemt ud fra centrum, men mere blev opfattet i
lovmæssig retning. Den lutherske bekendelse er dermed den mest økumeniske, den
mest vidtfavnende bekendelse fra reformationstiden. Den favner vidt, fordi den lader
centrum være centrum.
Bibel og bekendelse
Vi gør nu op, hvad de lutherske reformatorer mente om deres egen og dermed også
vor kirkes bekendelses rette væsen og brug er. Luther sagde: Skriften alene! Det har
man kaldt reformationens formalprincip. Men fordi Luther vidste, hvor let det ender i
sværmeri, hvis man kun siger Bibelen og så blot tyder den efter forgodtbeﬁndende,
havde han endnu et princip, som man har kaldt reformationens materialprincip. Luther sagde nemlig også: Troen alene! Han ville kun læse Bibelen ud fra den tro på selve
det centrum i Bibelen, som Kirken i sin lange historie havde fundet ved at lytte til Bibelen selv. Det andet princip er derfor i virkeligheden bekendelsen, menighedens svar
på Bibelens egen tale. Bibel og bekendelse hører derfor uløseligt sammen.
Bibelen er overordnet bekendelse. Ved at lytte til Bibelen har Kirken fundet frem
til Skriftens centrum: Evangeliet om frelse af nåde ved tro for Jesus Kristi skyld. Det er
bekendelsen. Fra denne bekendelse vender Kirken sig atter til Skriften. Bekendelsen er
den nøgle, som Skriften selv rækker Kirken, for at Kirken med den nøgle kan åbne
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Skriften og læse den på rette måde ud fra Skriftens eget centrum. Den lutherske bekendelse værner Skriftens egen frihed også dens frihed over for selve bekendelsen,
som altid må være bestemt af Skriften selv. Skriften er, som de gamle sagde det: ”norma normans”, den normerende norm. Bekendelsen er ”norma normata”, den normerede norm. Bekendelsen må stadig prøves på Skriften selv.
Levende bekendelse
Derfor er en ret luthersk bekendelse aldrig noget stillestående, en samling tidløse
sandheder, en juridisk lovbog, som kan bruges til at hovmesterere andre med. Den er
et nødvendigt led i en levende kæde, som består af følgende led: Guds åbenbaring, bevidnet i Den hellige Skrift, troen, bekendelsen og forkyndelsen. Gud greb ind i historien og øvede ved Jesus Kristus sine vældige gerninger til frelse. Dernæst griber Gud atter ind, idet han ved Helligånden skænker menigheden tro på disse vældige gerninger.
I bekendelsen søger menigheden klarhed over sin tros indhold for i sin forkyndelse at
kunne tale ret om Guds vældige gerninger.
Et tredje standpunkt
På denne baggrund kan vi nu endelig til slut forsøge positivt at formulere et standpunkt, som vor lutherske bekendelse ret forstået påbyder os at indtage i den økumeniske situation. Til et ret standpunkt hører, at vi for det første selv besinder os på vor
bekendelse, til vi fatter, hvor rig en gave den er. Den lærer os at læse Den hellige
Skrift. Ved at føre os ind til selve Skriftens centrum befrier den os for at trælle under
alle mulige lærdommes og særmeningers tyranni over samvittighederne.
Dernæst må vi lære at vende vor lutherske bekendelse imod alle vore egne skrøbeligheder. Vi er jo også i vor kirke bestandigt fristet til at lægge selvvalgte forudsætninger til grund for vor bibellæsning og vor kristendomsforståelse. Vi fristes til at tage
udgangspunkt i egne religiøse følelser og erfaringer. Eller i en eller anden modeﬁlosoﬁ,
f.eks. den, at undere er en umulighed. Går vi til Bibelen under den forudsætning, er
det ikke apostlenes og Kirkens gamle tro, vi ﬁnder frem til i Bibelen. Mod alle sådanne
farer for afsporing skal bekendelsen værne os ved uaﬂadeligt at føre os til Skriftens
centrum: Guds vældige gerninger ved Jesus Kristus, sand Gud og sandt menneske.
Netop fordi bekendelsen er en sådan herlig gave, er den tillige en opgave, der forpligter os til at gå mødet med alle andre kirker. Den gave kan vi da ikke være bekendt
at ruge over selv. Tænk, vi har fundet centrum! Dette centrum må vi hjælpe alle de
andre kirker til sammen med os at se tydeligere og tydeligere.
Vi og de andre
Og som Luther og reformatorerne ikke bare spurgte deres eget hjerte eller deres egne
tanker om, hvad dette centrum var, men lyttede til, hvad kirkefædrene og hele den
lovsyngende og bekendende kristenhed havde fundet frem til, således må vi frimodigt
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i deres spor og altså i bedste overensstemmelse med bekendelsen selv, lytte til, hvad
de andre kirker har at sige om centrum.
Det kunne jo meget vel tænkes, at også de havde fundet rigdomme i det centrum,
som vi selv endnu ikke har fået øje på. Jeg er overbevist om, at vi i den lutherske kirke
virkelig har rigdomme, som vi skylder vore brødrekirker at pege på til hjælp og glæde
for dem. Er vi tilbageholdne og ængstelige her, skyldes det kun, at vi ikke engang har
set vor egen rigdom.
Men jeg er også overbevist om, at vi har meget at lære ved sammen med andre at
lytte os frem til dybere forståelse af centrum, og hvad der hænger sammen med det.
Jeg er ikke bange for at sige, at vi kan lære noget både af katolikker og af baptister for
at nævne to af de navne, der vel gennem tiden har forskrækket folkekirkemedlemmer
allermest.
Jeg må slutte med at understrege: Vor lutherske bekendelse er både en rig gave og
en stor opgave. Begge dele forpligter os til både at lade vor bekendelse høres klart og
frimodigt i den økumeniske situation og til selv at lytte til, hvad de andre kirker har at
sige om det centrum, der lukker hele det bibelske budskab op.
Kun således når vi alle frem til ”enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at
være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde” (Ef 4,13).

Hartwig Wagner
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