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Alle vore trofaste læsere ønskes 
hermed et velsignet nytår. 

Imidlertid meddeles det hermed, at 
dette nummer af Kirkelig Informati-
on bliver det sidste – eller næstsidste 
– i den nuværende form og med mig 
som ansvarshavende redaktør. Der 
er flere årsager til dette: Antallet af 
betalende abonnenter har i de senere 

år vist en faldende tendens, så bladets økonomi belaster 
Kirkelig Samlings økonomi. Dette bliver ikke bedre af, 
at Post-Danmark har varslet en drastisk forhøjelse af 
portoen i det nye år. Selv har jeg rundet de 75 år, og jeg 
har på grund af visse forhold ikke tid og kræfter til på 
en tilfredsstillende måde at redigere bladet.

Men behovet for et blad, som i lys af Bibel og Be-
kendelse kommenterer artikler og begivenheder samt 
informerer om kirkelige forhold i andre landes kirker 
– specielt de nordiske lande - er ikke blevet mindre. 

På sit sidste møde vedtog bestyrelsen at arbejde for 
en fortsættelse af bladet i elektronisk form, og hvis det 
har interesse, vil det vel også fremover være muligt at 
nogle kan få en papirudgave af den form for Kirkelig 
Information, som bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt 
at fortsætte med.

Derfor opfordres læserne til at tilkendegive ønsker om 
fortsat at kunne modtage en papirudgave af bladet.

Tak til alle, som har påskønnet Kirkelig Information. 
Sådan påskønnelse er ikke mindst kommet fra læsere i 
andre lande. Også tak til medarbejdere i redaktionen, 
som gang på gang har bidraget til et bedre blad.

HOO

Hilsen til læserne
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erIk h. bennetzen

FormAndstAlen - 2010
I Guds sted.....?!
 
Indledning
Også i år er evangeliet blevet forkyndt i 
den danske folkekirke. 

Også i år har præster og andre ansatte og 
mange frivillige kristne lagt hjerte og bøn 
og meget arbejde og opfindsomhed i at give 
fællesskaber og enkeltpersoner nærhed 
og trosindhold og personligt følgeskab i 
vanskelige og glade situationer. 

Men også i år er der taget yderligere 
skridt til at tilpasse folkekirken til nutiden, 
hvor folk ikke længere kan tage imod en 
autoritativ tro, men konstruerer deres egen 
udgave af troen.
Jesus Kristus den eneste vej til frelse
I vinters – og vinteren varede længe i år og 
var hvid til langt ind i marts – da blev det 
diskuteret seriøst, om der var andre veje til 
frelse end Jesus Kristus.

Hvorfor skal det også være så autoritært 
og eksklusivt, at man nødvendigvis skal tro 
på Jesus Kristus for at blive frelst? 

I forvejen er frelsen nærmest blevet et 
samfundsgode eller i hvert fald en med-
lemsrettighed for folkekirkemedlemmer. 
Ikke at det direkte siges på den måde i 
folkekirken, men det bliver ikke set på med 
venlighed, hvis man som præst offentligt 
sætter spørgsmålstegn ved, at frelsen er for 
alle, - at det altså er muligt at gå fortabt. En-
ten det nu gælder menneskers skødesløse 
omgang med deres eget liv, hvor tanken om 
at stå til regnskab for Gud er fraværende, 
eller – værre endnu – hvis det gælder men-
neskers manglende viden om og interesse 
for, hvem Jesus Kristus er, for at de kan 
tro på ham. Evangeliet skal være ’rent’ – 

er det ikke også, hvad den reformatoriske 
bekendelse siger (!) – og det betyder i dag, 
at evangeliet skal være uden forkyndelse af 
lov, af skyld, af synd, af omvendelse. Ja, 
mange steder er forkyndelsen renset for 
blod, for offer, for soning. For Gud er ikke 
en blodig Gud, der kræver sin søns blod til 
soning af menneskers synd og skyld.

Det er jo da ”evangelium” – glædeligt 
budskab. Derfor skal det give glæde, gøre 
os glade og ikke ærgerlige ved at fortælle 
os om vor egenrådighed og selviskhed. 
Det skal give os mod på livet og lade os se 
mening og håb.

Er det den slags vi leder efter hos Gud, ja, 
hvad kan der så være i vejen for, at vi kan 
finde Gud også i andre religioner eller i re-
ligiøse strømninger. Der er megen åndelig 
søgen blandt mennesker. Nogle søger til 
f.eks. Islam, hvor de finder en fasthed og en 
ydre synlig og mærkbar praksis, som giver 
dem en tryghed, som den moderne rodløse 
tilværelse ikke giver dem. Andre søger ind 
i tidens spiritualitet og finder ”Gud” i deres 
eget inderste væsen, hvorfra de finder mod 
og energi til at møde verden igen.

En del præster og også en enkelt biskop, 
Kjeld Holm, var fremme med udtalelser 
om, at – med Kjeld Holms udtryk – ”det er 
bestemt muligt, at de har fundet den samme 
Gud gennem deres tro”.

Over for dette er det afgørende, at evange-
liet er ’rent’ i den mening, reformatorerne 
tænkte det, og ikke som moderne biskopper 
og præster bruger det i dag.

At evangeliet skal forkyndes ’rent’, bety-
der i den Augsburgske bekendelse fra refor-
mationen, at det skal være, som apostlene 
forkyndte det: uden iblanding af menne-
skelig ønsketænkning eller forvrængning. 
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Det skal være Guds uforfalskede ord, som 
ikke skjuler for os, at synd er synd, men 
som også kalder synderen til omvendelse 
og tro, - ja til et nyt liv, fordi Gud er nådig 
og barmhjertig og har forløst os ved Jesu 
blod. ”For mens vi endnu var fjender, blev 
vi forligt med Gud, ved at hans søn døde; 
så skal vi så meget mere, når vi er forligt 
med Gud, frelses, ved at han lever” (Rom 
5,10).

De er dér, vi møder Gud: nemlig den 
almægtige, hellige Gud, som træder os 
nær i dommen og i frelsen. Men aldrig i 
selvfølgeligheder og rettigheder.

Jesus alene er vejen til Gud og vejen til 
frelse, som apostlene Peter og Johannes fik 
frimodighed til at bevidne det over for det 
jødiske råd, som kort forinden havde afsagt 
dødsdom over Jesus og nu skulle fælde dom 
over dem: ”Der er ikke frelse i nogen an-
den! Ja, der er ikke givet mennesker noget 
andet navn under himlen, som vi kan blive 
frelst ved”. Tydeligere kan det ikke siges. 
Han er vejen, sandheden og livet.

I Kirkelig Samling om Bibel og Beken-
delse kom det til at bestemme indholdet i 
folderen ”Folkekirken 2010” med emnet 
”Er der flere veje til Gud?” Her sætter 
den ungdommeligt udseende, men for 
næsten nyligt pensionerede sognepræst, 
Villy Klit-Johansen ’religion’ op som no-
get andet end kristendom. Det har undret 
nogle, for er kristendom ikke netop den 
sande religion? – det er en skelnen, som 
rækker næsten 100 år tilbage, hvor den 
schweiziske teolog Karl Barth gjorde op 
med den herskende teologiske skole, kaldet 
liberalteologien. Her var man optaget af, at 
mennesket havde en guddommelig gnist, 
et guddommeligt tilknytningspunkt, som 
nærmest per definition gør mennesket til 
et væsen, der har et slægtskab med Gud. 
Det kunne udarte til, at mennesket kunne 
søge Gud ud fra den guddommelige gnist, 

det havde i sig, og altså ikke være helt 
afhængig af, at Gud havde åbenbaret sig. 
Menneskets religiøse stræben havde i sig 
selv en sandhedsværdi. Karl Barth så, at det 
står i direkte modsætning til Bibelen. Gud 
er den helt anderledes, den, som vi ikke kan 
tænke os til ud fra, hvad vi har boende i os. 
Kristendom er ikke, at vi kan finde Gud, 
men netop, at vi farer vild i vor søgen efter 
Gud. Men Gud har åbenbaret sig. Han har 
givet til kende, at kun gennem Guds søn, 
Jesus Kristus, som blev menneske for vor 
skyld, kunne frelsen nå til os. Ved Guds 
egen suveræne beslutning er Jesus den, som 
har givet sit liv for os mennesker. ”Hvad 
vi taler om, er Guds hemmelige visdom, 
som var skjult, men som Gud allerede før 
tidernes begyndelse havde bestemt skulle 
føre os til herlighed. Den visdom har ingen 
af denne verdens herskere kendt, for havde 
de kendt den, ville de ikke have korsfæstet 
Herlighedens Herre” (1 Kor 2,7-8).

Det er det, der er blevet så højaktuelt med 
den megen søgen efter Gud uden for han 
åbenbaring, som Bibelens forkyndelse og 
brug i Guds tjeneste rummer til os. Vi skal 
lytte til Gud! Han er kommet til os. Ham 
skal vi åbne os for, og ikke i stedet for søge 
alle mulige andre eksotiske og spændende, 
men bedrageriske steder. 

Religion er menneskers søgen efter Gud – 
eller det, de vil være tilfredse med at have 
som Gud. Kristendom er forkyndelsen af, at 
Gud er kommet til os med frelse ved tro på 
Jesus Kristus. Den menneskelige religiøse 
søgen er et vildspor. Jesus Kristus er Vejen, 
Sandheden og Livet.
Folkekirken og registreret partnerskab

En anden sag optager sindene og medierne 
i dette år, nemlig spørgsmålet, om folke-
kirken skal indføre et officielt, autoriseret 
ritual til velsignelse af homoseksuelle pars 
samliv. En kirkelig velsignelse af et samliv, 
som forud er stiftet på rådhuset, hvor parret 
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har indgået et ”registreret partnerskab”. 
Nogle – også blandt biskopperne – ser 

gerne, at det registrerede partnerskab ikke 
behøver at blive stiftet på rådhuset først, 
men at det kan ske ved en kirkelig vielse i 
folkekirken på linie med et ægteskab. De 
vil, at folkekirken tager skridtet fuldt ud og 
laver et ritual for indgåelse af et registreret 
partnerskab.

Det er et spørgsmål, som har rumsteret 
i hvert fald siden først i 1970-erne, men 
med konkrete henvendelser til folkekirkens 
biskopper midt i 1990-erne, hver det i 1997 
førte til en vis imødekommelse af de homo-
seksuelles krav. Ikke noget ritual, en mulig 
forbønshandling evt. inklusive velsignelse. 
Og det var nødvendigt hver gang at indhen-
te den stedlige biskops tilladelse, hvilket 
ikke kunne lade sig gøre i flere stifter. Den 
del blev undergravet af kirkeministeriet, 
der bestemte, at biskoppens tilladelse ikke 
var nødvendig, – måske fordi præster ikke 
altid spurgte om godkendelse.

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse 
sendte dengang en fyldig imødegåelse af 
biskoppernes flertalsbeslutning. Biskop-
perne sagde Nej til et ritual, men tillod et 
Ja at forme sig selv. Og derfor er spørgs-
målet oppe igen lige nu. Dengang skrev vi 
i konklusionen følgende:

”Folkekirkens biskopper blev forleden i 
KD rost for at stikke fingeren i jorden og 
lugte, hvor de er. Og sandt er det jo, at det 
er stort set, hvad deres vælgere forlanger 
af dem. De få, der vælger biskopper efter, 
om de vil gå foran i at følge Guds ord og 
som rette efterfølgere af apostlene forpligte 
folkekirkens medlemmer på dette ord, kan 
ikke gøre sig gældende. I denne sag ser vi, 
at folkekirken har haft held til at afskaffe 
biskopperne som tilsynsmænd på aposto-
lisk grund. – der er ikke noget at sige til, 
at præster og andre alvorligt overvejer, 
om de kan forsvare at blive i folkekirken” 

(Biskoppernes Ja og Nej. Til udtalelsen 
fra bispemødet i oktober 1997 om kirkelig 
velsignelse af registreret partnerskab, 31. 
okt. 1997).
Jan Lindhardt skyder processen i gang
26. februar i år brugte den da nyligt pensio-
nerede biskop Jan Lindhardt sin måned-
lige rubrik i KD til at opfordre politikerne 
til at gennemtrumfe det, som kirken ikke 
kunne finde fodslag til. Overskriften på ar-
tiklen – som måske ikke er Jan Lindhardts, 
men avisens – lød: En bøn fra kirken til 
Folketinget. Tag jer nu sammen.

Tre dage tidligere havde to biskopper 
argumenteret for, at kirken skal have sit 
eget ”beslutningsorgan”, netop for at det 
kan blive en kirkelig afgørelse, om fol-
kekirken skal have et velsignelses- eller 
vielsesritual for homoseksuelle eller ikke. 
Jan Lindhardt forventer sig intet af sådan et 
beslutningsorgan. Det vil blot blive pinligt 
udstillet gennem ”alenlange diskussioner 
mellem ’klassiske kristne’ (læs pietistiske 
mørkemænd) og måske nogle fornuftige 
mennesker på den anden side”.

”I øvrigt”, siger han, ” er det et lov-
givningsspørgsmål, hvem der må vie i 
Danmark, og derfor ligger bolden hos 
Folketinget. … Men det høje ting er blevet 
grebet af en angst for at bestemme ret meget 
og da slet ikke omkring det religiøse”. Han 
opfordrer folketinget til at tage sig sammen 
og finde ud af, hvad det vil.
Kirkenisterens udvalg
Og flere politikere rører på sig og er ved 
at overhale regeringen indenom, så kirke-
minister Birthe Rønn Hornbeck kommer 
på banen og sætter lovbehandlingen på 
time-out for at få en tilkendegivelse fra 
folkekirken. Hun nedsætter et udvalg, som 
hun selv sammenstiller med personer, der 
repræsenterer de forskellige holdninger, der 
har været fremme.
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Udvalget får til opgave at svare på 3 
spørgsmål:

Skal ægteskabsindstiftelsen fortsat • 
foregå i folkekirken, eller skal alle 
samliv indgås for den borgerlige øv-
righed, hvorefter der er mulighed for 
en kirkelig velsignelse, og hvilket ritual 
skal kunne anvendes ved en sådan kir-
kelig handling? 

Med andre ord: skal der ikke kunne indgås 
ægteskab i kirken, nemlig så man undgår i 
ligestillingens navn at skulle vie homosek-
suelle par. Nej, sag de 10 ud af 12, så det 
lader vi ligge.

Under hvilke former skal også det re-• 
gistrerede partnerskab kunne indgås i 
folke-kirken, således at to personer af 
samme køn har samme mulighed som 
ægtepar for at indgå deres samliv ifølge 
et kirkeligt ritual, og hvilket ritual skal 
kunne anvendes? 

En forhåndafklaring (mellem Jens Ole 
Christensen, generalsekretær i Luthers 
Missionsforening, og kirkeministeren) 
gjorde det klart, at man også havde lov 
til at give udtryk for, at der slet ikke skulle 
være et ritual.

Hvordan sikrer man, at præster, som • 
af samvittighedsgrunde ikke kan 
medvirke ved indgåelse af registreret 
partnerskab i kirken, har frihed til at 
sige nej hertil? 

Altså drejer det sig reelt om to spørgs-
mål:

HVORDAN kan et registreret partner-1. 
skab indgås i folkekirken? – Herunder: 
KAN et registreret partnerskab indgås 
i folkekirken?
Hvordan sikres præsters – og andre 2. 
kirkefunktionærers - ret til ikke at 
medvirke?

Til spørgsmålet om indgåelse af registreret 
partnerskab:
Halvdelen (6) af udvalgets medlemmer 
går ind for, at en juridisk bindende ind-
gåelse af registreret partnerskab kan ske i 
folkekirken, på lige fod med at mennesker 
kan indgå juridisk bindende ægteskab i 
folkekirken. Den anden halvdel mener, at 
det ikke skal kunne ske. Dog mener 3 af 
disse, at en velsignelse af et registreret part-
nerskab kan ske i folkekirken, men selve 
den juridiske indgåelse af partnerskabet 
skal forud være sket for den borgerlige 
myndighed.

Her er det på sin plads at bemærke, at 
udvalget som helhed understreger, at 
ægteskab i kristen forstand er væsentligt 
anderledes end et registreret partnerskab 
mellem to af samme køn. Rapporten skriver 
bl.a.: ”Udvalget konstaterer, at det både 
historisk og aktuelt er den dominerende 
opfattelse i kristne kirker, herunder fol-
kekirken, at ægteskabet skal ses som en 
ordning for menne-skeligt samliv, der har 
sin grund i Guds vilje, som denne ses ud-
trykt i de bibelske ska-belsesberetninger, 
og som den på forskellig vis er beskrevet i 
Det Nye Testamente” (s 7). Så når den nye 
ordning etableres, skal det ske ”ved siden 
af den kirkelige vielse til ægteskab, som 
skal lades urørt” (s 9).
Til spørgsmålet om velsignelse af registre-
ret partnerskab:
9 medlemmer kan til gengæld gå ind for 
et autoriseret ritual til velsignelse af et al-
lerede indgået registreret partnerskab.

3 medlemmer (1/4) mener, at folkekir-
ken ikke skal have et autoriseret ritual for 
velsignelse af registreret partnerskab. 2 
af disse tre (Christian Mejdahl og Claus 
Thomas Nielsen) mener, at velsignelsen 
nok kan finde sted, men under den ramme, 
der blev givet med biskoppernes beslutning 
i 1997.
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Kun eet medlem (Jens Ole Christensen) 
fastholdt, at hverken vielse eller velsignelse 
har hjemstedsret i folkekirken. Begge dele 
er i strid med folkekirkens læremæssige 
grundlag. I den henseende er der ikke nogen 
forskel på en vielse og en velsignelse.
Hvad er der på spil?
1. Kan kirken velsigne et institutiona-

liseret samliv mellem to personer af 
samme køn? 

Der er igennem mange år fremlagt undersø-
gelser af Bibelens tale om disse spørgsmål. 
Det er gjort i form af mindre artikler, større 
grundige tekster, ja hele bøger. KSBB har 
bidraget med mindre skrifter, tit i oversæt-
telse fra tysk (især prof. Wolfhart Pannen-
bergs artikel ”Kan kærlighed være synd?”) 
eller svensk, og er også med bag den rap-
port, som De 8 udarbejdede i 1996 ”Kær-
ligheden glæder sig ikke over uretten”, og 
vi har som nævnt lavet udtalelser ved flere 
lejligheder. Spørgsmålet er velgennemar-
bejdet, og Bibelens syn på homoseksuelt 
samliv er veldokumenteret. Det behøver 
jeg ikke gøre en gang til her.

Det er ubestrideligt, at homoseksuelt sam-
liv ikke møder accept i Bibelen. Hverken i 
Gammel eller Ny Testamente. Bibelen taler 
entydigt om det som synd.

Derfor er det umuligt, at en luthersk kirke 
kan velsigne et registreret partnerskab mel-
lem to af samme køn. Som biskop Steen 
Skovsgaard også pointerer: et sådant ritual 
ville savne ethvert grundlag i Bibelen.

Derfor gør Jens Ole Christensen ret 
i at undsige såvel kirkelig velsignelse 
af et registreret partnerskab som en 
kirkelig indgåelse af et registreret part-
nerskab. Og naturligvis uanset, om ri-
tualet er autoriseret, eller det foregår i 
løsere form som efter 1997-ordningen. 
2.  Ritualer i kirken – Ritualets hemme-
lighed

Det, der vil ske i forhold til mennesker, 
er, at kirken gør sine egne handlinger utro-
værdige. Hvad kirken gør over for Gud er 
næsten ikke til at sætte ord på.

Kirkelige ritualer har og skal have en sær-
lig vægt hos den, der modtager det, fordi 
det repræsenterer en slags ydre, objektiv 
fasthed, som bliver stående, selv om man 
selv føler sig lille og svag. Ritualet giver 
støtte, så man ikke vælter omkuld, eller så 
man kan holde fast i det, selv når døden 
kommer tæt på. 

Et kirkeligt ritual er handling ind i en 
given situation, hvor kirken handler i tro 
på, at den handler på dens Herres vegne. 
Det kirkelige ritual er derfor kirkens tro og 
bekendelse omsat og praktiseret i aktuel 
handling. Her ser vi det nutidige udtryk for, 
hvordan kirken forstår sin opgave i en given 
situation. Ritualet udtrykker, hvordan kir-
ken udmønter sin forståelse af den treenige 
Guds vilje på baggrund af kirkens grundlag 
og retningslinjer, som frem for alt andet og 
helt grundlæggende i en luthersk kirke er 
Bibelen og kirkens bekendelsesgrundlag.

Et kirkeligt ritual er bærer og formidler 
af Guds vilje og gave. Ritualet er derfor 
i kirkens forståelse selve Guds svar og 
handling over for kristne mennesker i 
en nøglesituation, og kirken rækker det 
som netop Guds svar og handling til den 
eller dem, ritualet henvender sig til – det 
enkelte menneske, hele menigheden eller 
pårørende til en afdød. Det, som kirken her 
gør, gør den på Guds vegne.

For at kirken kan gøre dette, må den i det 
miste har solid dækning i Bibelen, kirkens 
hellige bog og grundlæggende norm. Men 
almindeligvis vil det ikke være nok. Kir-
ken har også brug for en klar anvisning 
på at udskille den pågældende handling 
som en tilbagevendende, normeret kirke-
lig handling, der af den grund får et eget 
ritual. Sådan med de to sakramenter: dåb 



7

Kirkelig Information

Kirkens Ja og Nej

og nadver. - Og hvis der ikke er nogen klar 
anvisning, så må der i det mindste være en 
underforstået, implicit nødvendighed for 
at gøre, som man gør. Det underforståede 
kan bestå i, at handlingen ifølge sagens 
natur skal gentages. Nogle ritualer sigter 
på, at den enkelte bruger det gang på gang 
(skriftemål, nadver). Andre ritualer er til 
brug for forskellige personer, men blot én 
gang (dåb, konfirmation, vielse, ordination, 
begravelse).

Kirkelige ritualer formidler det allerstør-
ste, en kristen kirke kan række mennesker: 
kirkens sakramenter, hvor Gud handler til 
frelse med det enkelte menneske, og andre 
ritualer, hvor en særlig velsignelse formid-
les fra Gud, måske på et eller andet vilkår, 
som i vielsen, hvor de to overgiver sig til 
hinanden i troskab og kærlighed. Derfor 
er ritualerne noget af det væsentligste i 
kirkens tjeneste over for menigheden i en 
etableret kirke.

Fordi det kirkelige ritual har denne karak-
ter, skal kirken handle ansvarligt med sine 
ritualer. Det er nødvendigt, for at kirken kan 
være Guds redskab til frelse og velsignelse 
i den givne nøglesituation. 

Kirken kan have mange hensyn, den sy-
nes, den skal tage. Ikke mindst som folke-
kirke. Men hvis kirken handler uansvarligt 
med sine ritualer, f.eks. ved at udtynde 
eller ligefrem gå uden om Guds ord ind i 
den givne situation, så forholder den eller 
tildækker den Guds vilje og velsignelse 
over for den eller dem, der modtager den 
kirkelige handling.

Hvis kirken skaber ritualer, der ikke har 
dækning i de profetiske og apostoliske 
skrifter og derfor ikke kan bekræftes ud 
fra det grundlag, så gør den sig til en 
bedrager over for dem, den udfører disse 
ritualer for.

Hvis kirken skaber ritualer, som i deres 
indhold er generelt modsagt i det grundlag, 

som kirkens henter sin sendelse fra, så går 
den imod sin egen sendelse, og den forfører 
dem, som tager imod de ord og den hand-
ling, det pågældende ritual rækker dem.

Det, som kirken ikke må, det er at lave 
ritualer for noget, som i Bibelen ikke er 
bevidnet som noget, Gud velsigner, eller 
som i Bibelen ligefrem er bevidnet som 
noget, Gud ikke velsigner. Gør kirken det 
alligevel, vil den med prof. Wolfhart Pan-
nenbergs ord ”være ophørt med at være 
evangelisk kirke i efterfølgelsen af den 
lutherske reformation.”

Derfor fastholder vi fortsat, hvad vi erklæ-
rede i 1995 (med skriftlig tilslutning fra 239 
præster og 20.736 lægfolk!), at indfører fol-
kekirken en ordning for kirkelig velsignelse 
af homoseksuelt samliv, så er det:

”ugyldigt – og derfor1. 
et magtmisbrug fra den udstedende 2. 
myndigheds side (jfr. Den augsburgske 
Bekendelse art. 28, pkt 23)
en embedsforseelse fra sådanne præ-3. 
sters side, som måtte handle derefter
et bedrag over for dem, der tager del 4. 
deri.”

3. Homoseksuelle i mødet med kirken
Noget helt andet er, at evangeliet også er 
til homoseksuelle. Deres problemer skal 
ikke dæmoniseres. Og kirken bør vedkende 
sig sin tjeneste og forpligtelse over for den 
gruppe mennesker lige så vel som over for 
alle andre.

En ting er, at vi ikke kan bagatellisere 
homoseksualitet til noget uproblematisk 
ved at sige, at vi (?) andre jo sidder med 
andre ting, som også er problematiske og 
syndige: griskhed, drikfældighed og andet. 
Tværtimod må vi lære at tage vor egen synd 
alvorligt, sådan at vi med den erfaring kan 
være en støtte og hjælp for vor homosek-
suelle næste.
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4. Kirkelig undsigelse af Bibelen som 
grundlag for læren – økumeniske kon-
sekvenser

Som nævnt er tilhængere af kirkelig velsig-
nelse eller vielse af registreret partnerskab 
ikke uvidende om Bibelens udsagn om 
disse ting.

Sådan er formanden for kirkeministerens 
udvalg, Københavns biskop Peter Skov Ja-
kobsen citeret for at have udtalt til Politiken 
(jfr. KD 21/9): ”Homoseksuelle forhold 
bliver omtalt som en synd i Bibelen, men vi 
opfatter det som kærlighedsforhold”.

Man indtager bevidst og åbenlyst en an-
den holdning. Vi ved bedre i vor tid, hvad 
kærlighed er, end oldtidsskriftet Bibelen 
ved det.

Det er denne bevidste stillingtagen, der 
gør det vanskeligt for kirker, som bøjer 
sig under Guds ord, fordi det er fra Gud, 
at have fællesskab med de kirkesamfund, 
som har forladt den grund.

Det blev tydeligt, da de lutherske bi-
skopper fra de baltiske lande skrev til den 
svenske kirke, som de traditionelt havde 
et nært forhold til, at dette forhold blev 
særdeles problematisk med den svenske 
kirkes indførelse af velsignelse af registre-
ret partnerskab.

Modernisterne i kirken har af og til moret 
sig over, at de bibeltro har kaldt sådanne 
handlinger for kirkesplittende, selv om de 
ikke selv har forladt kirken. Men samtidig 
optræder de magtfuldt over for ansøgere til 
præsteembeder og nægter dem ordination, 
hvis de ikke fuldt ud anerkender kirkefæl-
lesskab med flertallet, som på flere områder 
har brudt med bibelsk kristendom.

Det førte i Sverige til, at missionsprovin-
sen fik besøg af ærkebiskop Walter Obare 
fra Kenya. Først i 2005 til at vie en biskop 
i Missionsprovinsen til at sørge for præster 
til bibeltro menigheder.

Alternativt tilsyn, vicebiskop
Jens Ole Christensen har i udvalget gjort 
gældende, at det biskoppelige tilsyn fra 
biskopper, som brød med kirken grundlag, 
er problematisk, og at der burde kunne 
etableres et alternativt tilsyn.

Det er rigtigt set. Og vi bør være med i 
at tænke disse tanker og søge muligheder. 
Men det kommer til at hænge på, om der er 
præster og menigheder, der vil bruge dette 
tilsyn og gøre det som en nødvendighed 
for at kunne leve frimodigt inden for folke-
kirken. Vil der være sognepræster, som tør 
arbejde for og bruge sådan en ordning?
Slutning
Et Bibelord har rumsteret i hovedet på mig 
over for det standpunkt, at kirken i vor tid 
må tage et andet udgangspunkt end Bibelen 
som grundlag for tro og liv i kirken. Det 
lyder sådan:
”Vist skal I ikke dø. Men Gud ved, at den 
dag I spiser af (frugten af det træ, der står 
midt i haven), bliver jeres øjne åbnet, så I 
bliver som Gud og kan kende godt og ondt” 
(1 Mos 3,4-5).

Skal det være slangens snedige afspo-
ring fra syndefaldsberetningen, der bliver 
folkekirkens nye konsensus, at vi nu en-
delig har fået øjnene op for, hvad der er 
godt og ondt, også selv om det entydigt 
går imod Bibelens klare ord? Udtalelsen 
fra Københavns biskop kunne pege i den 
retning. Eller følgende udtalelse af præst 
ved Helligåndskirken i København, Carina 
Wøhlk, der siger: ”Det er dybt problematisk 
at lægge bånd på sig selv for at efterleve 
Bibelens ord bogstaveligt”.

Luther valgte et andet standpunkt. Han vil 
ikke være ”Guds dommer i hans egne ord”. 
Han skriver et sted, at skulle han bedrages, 
så ville han hellere bedrages af Guds klare 
ord end af menneskers usikre og dunkle 
tekst, ”for er det Gud, der bedrager mig, så 
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nInA kArIn monsen

det konstruerte menneske 

vil han vel tage ansvaret for det og give mig 
kompensation for det. Mennesker derimod 
kan ikke give mig kompensation, når de har 
bedraget mig og ført mig i Helvede” (WA 
26,439,34 og 446,13-29 el. Clemen 3,457,4 
og 464,9-14).

Erik H. Bennetzen

KØDET og ÅNDEN

Nord Europæisk Luther Akademi (NELA) 
agter at afholde symposium

i Danmark i København
dagene 11.-14. august 2011.

Hovedtemar:
Kødet og ånden

Nærmere oplysning om talere og emner i næste nummer af KI.
Kontakt Hans Olav Okkels 75 44 36 34

DET KONSTRUERTE MENNESKE. 
- Ønskebarnet i ego – samfundets familie-
mønstre.1

Den kristne tro har hele tiden arbeidet i 
meg, og vært mitt grunnlag. Personalis-
men grep fatt i meg fordi den reflekterte 
min innerste erfaring, tro og forståelse av 
mennesket.2 Men jeg er vokst opp uten-
for det kristne fellesskap, i et humanetisk 
hjem, døpt, men ikke konfirmert og tidlig 
utmeldt av statskirken.3

Da jeg var ungdom leste jeg spesielt en 
bok om igjen og igjen. Den sto i fars bok-
hylle og het Que Vadis, Domine, av Hen-
ryk Sienkiewicz. Den handlet om Keiser 
Neros forfølgelse av de første kristne. 

Spørsmålet er alltid i hvilken retning men-
nesket går.Personbegrepet, skjønte jeg al-
likevel først fullt ut da jeg hadde foredrag 
i Tromsøs valgmenighet i 2009. Under en 
bønn av Erik Okkels, da jeg så oppriktig 
nærhet og ekthet, kom den tanken til meg: 
Personen er Jesus. Jesus er personen. Så 
jeg har hatt Jesus med meg i mine tanker, 
uten å forstå det. Det sier litt om hvor be-
grenset en humanetiker blir.

Personbegrepet
Personen eller personligheten er et vesent-
lig begrep i mitt resonnement når det gjel-
der barnets situasjon. Menneskets frihet 
og likeverd er knyttet til dette begrepet. 

Det gjelder alle, helt fra begynnelsen/
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unnfangelsen. Gud har skapt oss som per-
soner, som personligheter, han har gjort 
meg til meg, og alle til seg selv. Vi er noen 
fra starten av, vi har mening og det per-
sonlige livet er et kall, der sannheten er 
veileder og stjerne.

Personverdigheten er gitt oss av Gud 
alene. Den er vår fødselsgave. Det er altså 
ikke politikere, heller ikke på venstresiden 
som frigjør mennesket, det har Gud allere-
de gjort. Gud har gitt oss menneskerettig-
hetene gjennom kristendommen. Venstre-
siden har i hundre år slått politisk mynt på 
disse begrepene, utvannet og ødelagt dem, 
slik at det nå er nødvendig å snakke om 
menneskets plikter, ikke rettigheter.

Vi er i realiteten frie bare til å bli oss 
selv, utvikle vår personlighet i sannhet og 
verdighet så godt vi kan. Vi må hele tiden 
velge mellom å være oss selv i oppriktig-
het, eller forestille oss, lyve, bedra osv. 
Vi velger hele tiden mellom godt og ondt 
– og vi må forholde oss til realitetene og 
selv tolke dem. Det finnes ord i Bibelen 
som kan hjelpe, men egen moralsk inte-
gritet som person er det helt sentrale.

Personen finner altså seg selv i sin egen 
moral, i sine egne gjerninger – det er mo-
ralen vår som forteller oss hvem vi er og 
om vi har oppfylt de krav man med rette 
kan stille til oss, så sant vi vil betraktes 
som en person, et menneske. Dette gjel-
der også prester og biskoper – noe jeg må 
nevne, fordi det virker i dag som mange 
av dem ikke vet det.

Denne gudskapte personlige verdigheten 
er en gave til alle mennesker, en og en, 
ingen av oss er avhengig av et medlem-
skap i noen forening, noe parti eller en be-
vegelse, vi trenger ikke et ytre kjennetegn 
eller andre betingelser for å oppføre oss 
som et sant menneske. 

Pave Benedikt hevder at det som skjer nå 
er en revolusjon mot all kristen og moralsk 
tenkning.4 Hans venn ”ateisten” Marcello 

Pera har kalt en av sine bøker: Hvorfor vi 
alle må kalle oss kristne.5

Lovendringer:
Endringene i Norge ble kjørt igjennom på 
tross av sterk motstand fra kristne forsam-
linger, det ble samlet inn 50 tusen under-
skrifter, og holdt tre store demonstrasjoner 
i Oslo, Stavanger og Bergen. 

Men den kristne protesten er nå uten le-
derskap, selv om noen mindre kirker vil 
si fra seg vielsesretten. Metodistene vier 
ikke homofile i utgangspunktet. Kanskje 
kommer den katolske kirke på banen 
snart. Det er snakk om det.

Det skjedde dramatiske endringer i norsk 
familielovgivning, sommeren 08. Det ble 
vedtatt en pakke med lover. Ekteskapslo-
ven ble nedlagt som heterofil institusjon 
med familien og den kristne moral som 
fundament. Partnerskapsloven som var 
identisk med ekteskapsloven ble også 
fjernet. Inn kom en lov som totalt overser 
de fundamentale forskjellene på et hetero-
filt par og to homofile kvinner eller menn: 
Same-sex marriage and marriage. Adop-
sjonsloven ga homofile rett til adopsjon, 
fra før var stebarnsadopsjon tillatt. Men 
ingen av de landene Norge samarbeider 
med, tillater adopsjon til homofile. 

Den nye barnelovens § 4 a sidestilte far 
og medmor, et barn har ikke rett på både 
far og medmor. Bioteknologiloven gir les-
biske kvinner, både gifte og ugifte, rett til 
assistert befruktning. Medmor er en ju-
ridisk konstruksjon som sidestiller mors 
kjæreste med en steril ektemann – men 
denne kvinnen kan selv reise til Danmark 
og bli gravid når hun ønsker det.

Fra disse lovene kommer kaos på mange 
plan. Kan for eksempel begge kvinnene 
bli medmor samtidig? Kan begge få mors 
– og farspermisjon og trygd samtidig? I 
Norge må de ha krav på det, jeg vil tro 
at alle velferdsland har automatiske ord-
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ninger. Jeg tror ikke byråkratene er opp-
merksomme på problemene, det tier de i 
hvertfall om.

Familien er byttet ut med barne-mar-
kedet
Ekteskapsloven bygger ikke lenger på 
mann og kvinne og deres felles barn, men 
på barnemarkedet.

Et homofilt kvinnepar kan føde to barn i 
året – både menn og kvinner kan skaffe så 
mange barn som det finnes kvinner med 
livmor til leie. Det er bare sammen de ho-
mofile ikke kan få barn. Deres seksuelle 
praksis gjør dem sterile, en praksis de kan 
endre når som helst.

Single kan også nå formere seg så mye 
de ønsker, de kan kjøpe sæd. Alle kan leie 
inn fødemødre. Norske Kari Ann Volden 
kjøpte et tvillingpar fra India i 2009. Hun 
er hittil nektet av norske myndigheter å 
adoptere barna, og får ikke ta dem inn i 
landet. India sier at disse barna er norske 
statsborgere. Ingen har redegjort for hvor-
dan en enslig kvinne som hverken har egg 
eller livmor, men bare penger, har klart å 
få godkjennelse av indiske myndigheter 
til denne menneskehandelen.

Donorer i Norge kan gi sæd til 8 barn, i 
Danmark kan det bli 26. Men en mannlig 
sædprodusent kan oppsøke mange sæd-
banker, de kontrollerer ikke hverandre og 
har ikke felles registre. Privat kan en mann 
avgi sæd til så mange villige kvinner som 
han måtte ønske. Markedslovene slår også 
ut for kvinner som lar sine egg høste av 
fertilitetsklinikker eller selger privat. Stu-
diner fra Princeton kan nå tjene til hele 
studiet med ett egg. Alle begavende, ge-
nier, har nå fått en radikal ny mulighet til å 
selge eget menneskemateriale. Embryoer 
kan fryses ned.

Kvinnelige forbrukere kan velge bar-
nets utseende. De velger etter hud – hår 
– øyenfarge og høyde – i Danmark også 

utdannelse, de får renset sæd, og er garan-
tert friske, pene vakre barn. Den interna-
sjonale sædbanken Cryos selger over alt 
og markedsfører vikingesæd i New York. 
Det rapporteres at det nå er forekomster 
av blå øyne der det tidligere var bare 
brune. Bilder av kjente skuespillere som 
donorene ligner på skal visstnok legges ut 
på Cryso hjemmeside, kvinner kan velge 
sitt barn med en far fra en mann de kan 
sverme for.

Det fargerike fellesskap kan konstrueres 
overalt i verden.

Barn av lesbiske kvinner der det er en 
medmor med, vil bli laget så lik som mu-
lig denne kvinnen. Barnet vil altså ligne en 
fremmed kvinne, den mor levde sammen 
med da barnet ble planlagt. 

Alle ønsker kan oppfylles: Et lesbisk par 
i USA der begge var født døve, fikk via 
Washington Post skaffet seg en donor som 
var født døv, og de fikk sitt ønskebarn, en 
døv gutt, som nå er seks – syv år gam-
mel.6

India og USA er foregangsland i denne 
nye industrien. Her er barnløse kvinner 
stigmatiserte, den eldste kvinnen som har 
født er 70 år. På det private markedet har 
kvinner i mange år født barn for andre, 
frivillig, noen ofte fordi de liker å være 
gravide. Noen har født opp til tolv barn 
og gitt dem fra seg. De vil ikke ha barn, 
men være gravide. Surrogati tilfredsstiller 
mange former for behov.

Bioteknologien har ingen verdier, den vil 
avansere ubegrenset. En lege på Ullevål 
hevdet i et radioprogram (august 2010) at 
grisen kan føde menneskebarn, og kvinner 
sjimpanser – sjimpansen var utrydnings-
truet, sa han. Hva når Osama bin Laden 
eller andre tyranner oppdager dette mar-
kedet? Ekstremt rike og eksentriske men-
nesker?

Det finnes mange markeder som vil være 
interessert i et fritt barnemarked, organ -, 
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sex -, slaveri -, krig -, rus -, og alle slags 
kriminelle? Her er det ingen grenser. Klo-
ninger er neste skritt, de er allerede under-
veis.

I motsetning til i dyreavlen har barnet 
ikke krav på en stamtavle. De voksne har 
fritt spillerom. 

Ekteskapet, bare for de dumme?7

Kristne i Norge har ikke forstått at det li-
kekjønnede ekteskapet ikke er bedre, men 
verre enn et samboerskap ut fra kristen 
tenkning. ”Ekteskapet” bygger ikke len-
ger på naturlig kjønn, men på en verdi-
nihilistisk, venstresosialistisk ideologi og 
en gjennomført løgnaktig teori om kjønn 
som konstruksjon.

Man erklærer ekteskapets mål som 1. 
seksuell omgang og orgasmer, uavhen-
gig av kjønn. Man legitimerer derved 
seksuelle handlinger på en måte som 
aldri tidligere noen gang har skjedd 
på verdensbasis eller i historien, mu-
ligens med unntak hos gnostikere og 
hedninger av forskjellig slag. 
Dessuten legitimerer og sidestiller 2. 
man som likeverdig homofil adferd 
med heterofil monogam kjærlighet 
der barn, familie og slekt er ekteska-
pets mål. 
For det tredje fører man automatisk 3. 
barnemarkedet og dets medhjelpere 
inn i relasjonen. Ethvert homofilt 
par med barn, bygger sin relasjon på 
skilsmisse fra barnets andre foreldre, 
og lever i et abstrakt eller praktisk 
polygami, avhengig av assistanse fra 
helsepersonell og selgere av mennes-
kemateriale. 
For det fjerde løsriver man båndene 4. 
mellom barn og far, snart også mor og 
barn, mor er ikke lenger nødvendigvis 
den som har født barnet, og man gjør 
et planlagt tap av far eller mor i lov-
givningen lovlig. 

For det femte legitimerer man barne-5. 
markedet og sikrer det en strøm av 
kunder. Å konstruere barn er nå helt 
uavhengig av kjønn, alder og sivil sta-
tus.
Ekteskapet brukes nå aktivt som en 6. 
dekkoperasjon for løgnaktige men-
neskelige relasjoner som krenker alle 
parters personverdighet, ikke minst 
barnets. Ekteskapet er nå en torpedo 
mot familien.

Ny moral
Mange sier det pågår en kulturkrig. Kri-
gens aggressive anførere er mennesker 
som har til hensikt å rive ned alle kristne 
verdier og ikke minst svekke enhver kris-
ten leder som har en personlig moral og 
autoritet. 

Slik jeg ser det, svikter nå kristendom-
men på grunn av kristne lederes mangel 
på personlige moral. Jeg anser den katol-
ske kirke for å være den fremste forsva-
rer av ideen om at tro, moral og tenkning 
hører sammen. Kristne kan ikke klare seg 
lenge med troen alene, både filosofi, spe-
sielt personalisme og moral er nødvendig. 
Hvis kristne ikke står fast på de enkle 
sannheter om at mennesket som person er 
skapt av Gud, vil de tape. 

De som leder utviklingen fra venstresi-
den – ateister, agnostikere, humanetikere, 
feminister, liberalere av alle avskygnin-
ger, homofile - vil at mennesket skal være 
en ting eller et dyr, de forstår ikke per-
sonbegrepet. De er selv Gud. For dem er 
mennesket et flokkdyr, mennesket er ikke 
en gang et biologisk vesen, men bare so-
siologi, det er ren læring, og dets bevisst-
het er tom ved fødselen. Det spiller ingen 
rolle hva som fylles i denne bevisstheten, 
den har ingen strukturer.

I de sekulære, gudløses øyne er mennes-
ket oppfunnet av seg selv, det er selvskapt 
og kan derfor skape seg selv og sine hele, 
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halve eller foreldreløse barn slik det vil. 
De kan fritt velge å være amoralsk eller 
umoralsk, de har ingen plikter lenger, an-
dre enn de velger selv. Til enhver tid kan 
de ombestemme seg. Samvittigheten pla-
ger dem ikke, ettersom deres løgner er 
omgjort til sannheter.

Alle vi andre – heterofile og kristne, vil 
blir derimot pålagt moralske plikter: 

Vi – vi som tror at Gud har skapt men-
nesket som personen - skal snakke kul-
turradikalerne og de homofile etter 
munnen, 
Vi skal bruke ordene ekteskap, familie, 
foreldre og omsorg, i overensstemmelse 
med kulturradikalerens vilje, vi skal øn-
ske deres selvskapning og barneproduk-
sjon velkommen uten ett eneste kritisk 
ord. Vi skal ikke beskytte deres barn mot 
mor eller fars løgner. Gjør vi det blir vi ut-
lagt som fordømmende og hatske, vi kan 
straffes for verbal hatvold. Vi skal ikke 
røpe sannhetene for barna, tvert imot skal 
vi være med å lyve for dem. Bare da vil 
vi bli betraktet som menneskevennlige og 
tolerante. 

Moralske plikter er altså ikke utryddet, 
de har bare fått et nytt, helt spesielt inn-
hold: Dere som ikke produserer barn uten 
far, mor eller begge foreldre, skal lyve og 
være med på å bedra barn, dere skal spille 
det samme skuespillet som disse gjør, og 
aldri fortelle at nære bånd, familie og slekt 
er det sentrale og helt avgjørende båndet 
for ethvert menneske.

Den nye pedagogikken med rekonstruk-
sjon av de heterofile og de homofiles do-
minans skal innføres i alle barnehager og 
skoler.8 Vi skal alle dyrke seksualiteten og 
akseptere den nye verdensorden, som er 
enkel og primitiv. Alle skal kunne ha sek-
suell omgang med alle. Hvis man er imot 
det, mister man stilling og anseelse.

De gudløse har startet en evolusjon av en 

ekstrem art: Menneskets opphav er ikke 
lenger Gud, og det skapte paret, mor og 
far, men hvem som helst som er villig til 
å skrive under på et papir på en fertilitets-
klinikk eller et eller annet kontor om at de 
overtar ansvar for et barn. 

Følgende løgn er nå innskrevet i norsk 
lovgivning: Det enkjønnede paret med 
konstruerte barn er fullstendig substitu-
erbar og likeverdig med det tokjønnede 
paret med felles barn. Om det ikke er sant 
for alle ennå, er det den sannhet som skal 
gjelde for fremtiden.

Omsorg uten fremtid
De konstruerte barna kan få mange klap-
per og klemmer. Men de blir fratatt en 
fremtid.

Omsorgen er blitt amputert. Den dreier 
seg ikke om barnets fulle, voksne eksis-
tens. Det er kun nåtiden som gjelder. Bar-
na må selv klare sitt voksne liv med tap 
av halv eller hel sosial identitet som best 
de kan. Jeg minner om at en komité på 30 
fremstående personer i Frankrike, etter to 
år med møter og høringer, avviste denne 
type lovgivning enstemmig med tanke på 
barna i 2006. 

Spesielle livsomstendigheter som ingen 
frivillig ville ha valgt for egen del, betrak-
tes nå som homofile rettigheter i den for-
stand at de kan påføres barn. Homofili er 
ikke lenger en problemfylt seksuell prak-
sis, men en bevaringsverdig kultur. Den-
ne vrangforestillingen rammer først og 
fremst homofiles barn, men også alle barn 
som skal pugge denne ideologien i bar-
nehave og skoler. Homofile kan nå bruke 
sin seksuelle adferd som begrunnelse for 
å konstruere barn. Men alle kan gjøre det 
uten noen som helst annet begrunnelse at 
de har lyst på et barn.

Alle konstruerte barn skal uansett leve 
livet sitt med et sosialt handikap – være 
halvt eller helt foreldreløs, og utgjøre en 
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helt ny kategori barn i verden. De vet 
virkelig ikke hva en far eller mor er, og 
de kan i perioder innbille seg at far er en 
kvinne, mor er en mann. Det kan bli verre. 
Bioteknologene hevder nå å ha fått et egg 
tilført mitokondrier fra en annen kvinne, 
til å vokse. Noen barn kan få to biologiske 
mødre.

Barnets tømte bevissthet
Barnet er løsrevet fra foreldrene uten at 
menneskeplanleggerne ser at menneske-
rettighetene er svekket. Norsk lov fratar 
nå barn rettigheter til far, en rettighet som 
er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Dette 
får konsekvenser for voksnes menneske-
rettigheter. Hva kan familiegjenforening 
for flyktninger og asylsøkere bety med det 
nye konstruerte språket?

Barn i homofiliserte miljøer vil vokse 
opp med et anti-kristent menneskesyn, der 
de vil lære å tenke aggressivt om heterofili 
og familie. De må nedverdige den normale 
familien, far og/eller mor, for selv å kjen-
ne seg ovenpå, det er en enkel psykologi. 
Samtidig blir de perfekte fotsoldater for 
radikale grupper som gjerne vil rive ned 
enda mer av det etablerte samfunnet. De 
blir i egne øyne utvalgte, de blir de gode i 
kampen mot de onde.

Barn som vokser opp i disse spesielle 
kognitive omstendigheter vil ligne på 
barn med foreldre som tilhører grupper 
der samtalen er meget begrenset, og det 
er klare forskjeller på hva som er rette og 
gale meninger. Medlemmene i den største 
bankranerbanden i Danmark, Beklingega-
de-ranerne – var oppvokst i gode, kom-
munistiske hjem. De rante i 1980 – årene 
mange banker og stjal store beløp, de 
drepte også en politimann. Dette gjorde de 
for en palestinsk organisasjon som trengte 
penger. De så seg selv som uselvviske 
idealister. Mange tyske terrorister var av 
samme sort. De påtok seg å drepe de onde 

for de gode.
Barn kan få vite sannheten om sitt opp-

hav, de kan få et navn, men uten personlig 
kjennskap til far eller mor, er et navn bare 
noen bokstaver. Der far eller mor skulle 
ha vært, oppstår et kognitivt tomrom. Det-
te tomrommet kan lett bre seg og vokse 
seg stort. 

Ingen vet med sikkerhet hva det tomme 
rom innebærer for det enkelte barn, alle 
kan kompensere lidelser og smerte. Men 
vanlige barn kjenner sorg, savn, fortvilel-
se, tomhet og bitterhet, når de lider alvor-
lige tap og ikke kan gjøre noe med det. 
Det er usannsynlig at ikke alle barn vil 
gjøre den erfaringen.

Fra samfunnets side skal de bli som barn 
av fanger som nazistene kalte for Nacht 
und Nebel – fanger. Disse fangene skulle 
ikke bare drepes og dø, de skulle utslet-
tes fra historien, det skulle være som om 
de aldri hadde levd. Disse barna skal leve 
med en tapt, forsvunnet identitet, de skal 
ikke huske sin far eller mor, og kan ikke 
gi dem en plass i sin personlige histo-
rie. Deres slektstre kan ikke tegnes, ikke 
navngies. Når de tenker på far eller mor, 
finner tanken ingenting, bare natt og tåke, 
og inseminasjonssprøyten.

Identitet og opphav skal legges i mørke 
og være ukjente. De skal ha halv hukom-
melse – og streve med forbudte tanker og 
umerkelige sår. De får problemer med sin 
kritiske sans – det blir forbudt å kritisere 
den kjente mor/far – heller ikke den ho-
mofile livsstil og uendelige mengde med 
partnere skal de kunne si noe om.

Noen barn vil selvsagt gjøre det – vi 
kan vente mange bøker i tiden fremover. 
En er allerede skrevet av Dawn Stefano-
wicz: Out from under (2009). Her forteller 
hun om sin oppvekst med en homofil far 
som aktivt brukte sin kone og tre barn i 
kampen om elskere. I homofile miljøer er 
det status å ha forhold til gifte menn el-
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ler kvinner. Anne Holt har også skildret 
denne erobringsmentaliteten i sin roman 
Mea Culpa (1997).  

For Dawn Stefanowiczs far var familien 
hverken et skap eller en klamp om foten, 
tvert imot, et previlegium. Den ga ham ad-
gang til en mengde med elskere, datteren 
mener at han hadde et forhold til alle To-
rontos homofile. Han døde av aids da han 
var 51 år, en meget velstående og vellyk-
ket foretningsmann.

Uforanderlige sannheter
Barn gjennomskuer heldigvis ofte voksne. 
Men hva skal barn gjøre som utsettes for 
et liv der de må velge løgner for å ha et 
godt forhold til de voksne som de vokser 
opp hos? 

Kunnskap om far og mor er selvsagt 
medfødte sannheter som ethvert barn har, 
akkurat som det har sannheter på andre 
livsområder som matematikk, logikk, 
sjakk og musikk. Ingen kan fjerne denne 
kunnskapen. Det politisk ukorrekte barnet 
– Ina Rosdal fra Skagen, nå 16 år, begynte 
å lete etter far da hun gikk i barnehagen. 
Hun leter sammen med flere andre som vil 
ha far på internett. I USA er det flere nett-
steder der barn og unge leter far.

Barnet vet at alle barn er født med en far 
og mor, en gave fra Gud, og det vil aldri 
tro at det selv ikke har det. Det vil enten 
gi seg ut på leting eller leve med resigna-
sjon og tomhetsfølelse. Barn vil heldigvis 
kunne finne Gud og ha Gud som Far uten 
mors hjelp.

Hinsides godt og ondt
Vi befinner oss i en situasjon hinsides van-
lig moral og det vanlige politiske bildet. 
Samfunnskampen er ikke lenger en kamp 
mellom det gamle høyre og det gamle 
venstre. Dette skillet er oppløst og løsak-
tig, det gir ikke lenger fruktbar mening.

Politikere verden over, først og fremst på 

den gamle venstresiden, men høyresiden 
har tatt etter, styrer nå etter svært enkle, 
naive, monolittiske forestillinger om fred 
og frihet, likhet og likebehandling, fore-
stillinger som er like utflytende og sub-
stansløse som det postmoderne mennesket 
selv, langt mer preget av buddhistenes nir-
vana enn av realistisk tenkning. Obamas 
slagord var typisk nok forandring, men 
det skjer alltid forandring av seg selv. I 
virkeligheten hadde han ikke noe annet 
budskap enn at han ville bli president.

Disse politikerne styrer nå i fellesskap 
sivilisasjonen og menneskeheten mot stu-
pet. Der er ingen autoriteter tilbake, an-
net enn kristne med sin personlige moral 
og sitt kritiske intellekt i behold. Mange 
faginstanser og ledere har sviktet i denne 
kampen. Helsepersonell har ikke løftet en 
finger for å advare mot utviklingen. Det 
har heller ikke lærere, byråkrater - ansatte 
i stat, kommune, osv. Media er stort sett 
på kaossiden, kanskje av den enkle grunn 
at her får de mange overskrifter i årene 
som kommer.

Hva har hendt?
Argumentmengden mot denne ondsin-
nede galskapen er altså forbausende tom. 
Mange snakker bare om ekteskapsloven 
og ikke om ekteskapets innhold – hete-
rofilien, kjærligheten, personbegrepet, de 
personlige relasjonene mellom mor, far og 
barn. Når staten har oppløst familien, er 
det bare den enkeltes moral som vil hindre 
kjøp og salg av barn. 

Men personmoralen er avskaffet av ven-
stresiden, som ikke forstår personer. Man 
kaller den for borgerlig, og anser den som 
en fiende av utviklingen. Merkelig nok 
også av den liberale kristenhet på famili-
ens område, av alle som støtter den mo-
nolittiske frihets – og likhetstanke anser 
at homofile par er likeverdige med hete-
rofile. Denne ideen er helt utenpåklistret, 
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ren formal retorikk, uten substans og uten 
kriterier på hva frihet og likhet er.

Jeg ser følgende hovedgrunner til apa-
tien i kristne, konsevative miljøer og hos 
vanlige mennesker med sunn fornuft i be-
hold:

1. Venstresiden, konstruksjonistene, har 
bevisst skjøvet homofile foran seg og latt 
debatten dreie seg om dem. Man vil at flest 
mulig skal slåss for eller imot homofili. De 
har altså konstruert en falsk kamparena.

Da kan man lett fordømme alle motstan-
dere ved å anklage dem for homofobi, og 
tilsløre sosialistenes mål: Det frie barne-
markedet der mennesket skaper seg øn-
skebarn og det frie helsemarkedet der den 
voksne skaper seg selv og forlenger og 
dyrker sitt eget liv. 

2. Man har bevisst villet tilsløre sann-
heten om den homofile livsstil og alle de 
sykdommer og skader den fører med seg, 
som rusmisbruk, hyppige brudd og de fy-
siske og psykiske skader som følger med 
misbruk av kropp og sjel.

3. Man fremstiller løgnaktig kampen 
som en kamp mellom ofre og undertryk-
kere. Mange homofile hevder at de utgjør 
10 % av befolkningen, de bygger visstnok 
på Kinsey – rapporten fra 1950 (?), men 
Alfred Kinsey var selv antagelig homofil/
bifil.9

4. Man lyver om mengden berørte in-
divider. Det skapes et inntrykk av at det 
finnes uttallige homofile i heterofile ekte-
skap. Mange barn skal nå gjennom under-
visning i skolene tidlig lære i kjenne sin 
sanne legning, homofili behandles som ett 
kulturuttrykk, de også.

Avsløring av homoretorikken:
I følge Folkeundersøkelsen i Norge 2003, 
utgjør homofile 1 % av befolkningen, bi-
file er også 1 %. 

At homofile er undertrykket kan derfor 
med rette betviles ut fra de mange leder-

posisjoner de har i samfunnet, deres ut-
dannelsesnivå, og den enorme gjennom-
slagskraft de har i politiske partier. De har 
nå helt overkjørt den kristne ekteskapsfor-
ståelse.

Mange liker ikke deres seksuelle adferd 
og promiskuøse livsstil. Men det må være 
helt legitimt å mislike noe som kan skade 
den enkelte alvorlig. Å mislike skadelig 
adferd av forskjellig slag er ellers helt 
vanlig og fullt akseptert.

Homofile hevder å være utsatt for mye 
mobbing. En undersøkelse i Norge på 
vestlandet i 2009 viste at nær halvparten 
av alle homofile gutter ble mobbet på sko-
len. Over 3000 10 – klassinger (17 – årin-
ger) var med i undersøkelsen. Men det var 
de homofile som mobbet mest: 52 % av de 
homofile og 26 % av de bifile mobbet an-
dre, ansikt til ansikt, på nett eller via SMS 
hver uke. Bare ti prosent av de heterofile 
forteller at de mobber.10

Homofobibeskyldningene er tilsløringer 
av det faktum at de homofile antagelig 
lider av heterofobi: De tåler ikke tanken 
på et vanlig seksuelt forhold til det annet 
kjønn. De får det ofte ikke til, det oppstår 
impotens og de overfører sine egne pro-
blemer med et kjærlighetsfylt samliv med 
en fra det annet kjønn på de som lykkes.

Det hevdes at et homofilt og et heterofilt 
par er likeverdig. Men det homofile ”pa-
ret” er faktisk ikke en gang et par, bare et 
totall. Paret er en fysisk, psykisk, sosial og 
åndelig helhet. Mann og kvinne blir først 
et par, når de har funnet hverandre. Om en 
kvinne og en mann er gode venner, er de 
ikke derved et par. 

To personer med en homofil adferd er 
selvsagt likeverdige som enkeltpersoner, 
men ikke som par i relasjon til ekteskapet. 
I henhold til ekteskapet kan de derfor ikke 
kreve likebehandling, men skal ulikebe-
handles. Kun det heterofile paret handler 
i overensstemmelse med Guds mening og 
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oppfyller ekteskapets mening.
Ellers i det vanlige livet vrimler det av 

ulikebehandling av mennesker som blir 
betraktet som likeverdige som personer. I 
søskenflokken behandles de minste barna 
ulikt med de eldste. Kvinner og menn be-
handles ulikt i idrettskonkurranser. Funk-
sjonshemmede får spesialbehandling. Det 
vrimler av sammenhenger der ulikebe-
handling faktisk er mest rettferdig. 

Reell likeverd innebærer en plikt til å 
ulikebehandle det som er ulikt. Personene 
selv i deres skapte realiteter skal likebe-
handles eller ulikebehandles, de er ikke 
pappfigurer og symboler, mennesker ek-
sisterer ikke som personer for at venstre-
siden skal ha noe å gjøre.

Om venstresiden forøvrig var konsekvent 
i sin behandling av spesielle grupper ville 
barn på skolene også skulle lære hvordan 
det er å være døv, blind, rullestolbruker, 
osv. 16 % av den norske befolkning me-
ner selv at de er funksjonshemmet, i følge 
Statistisk Sentral Byrå. Men det er bare 
seksuell adferd som skal bli pensum. 

Påstanden om at homofile er sterkt un-
dertrykket av kristendommen, er også eg-
net til undring. Hvorfor har da så mange 
homofile gått inn i den katolske kirke og til 
og med blitt prester og ledere? Også i Den 
Norske Kirke er det mange homofile.

Noe av det viktigste arbeidet for å for-
svare ekteskapet nå fremover vil være å 
avsløre den homofile retorikken skritt for 
skritt. Retorikken er påfallende lik overalt 
i verden. Mens venstresiden snakker om 
kulturelt mangfold er de selv et godt ek-
sempel på det motsatte – i disse partiene 
tenker alle likt.

Hvorfor?
Et viktig spørsmål er hvorfor den lille pro-
senten homofile er blitt slik en elitegruppe 
i venstresidens øyne? Her er noen svar:

De kan brukes i politikken til å ødelegge 

den tradisjonelle makten som ligger i kir-
ken, kristendommen og familien. Dette 
har venstresiden alltid har ønsket. De ser 
religion som en hindring for menneskers 
politiske engasjement. Jo flere rotløse og 
ensomme, forstyrrede individer det opp-
står i samfunnet, jo flere tilhengere kan 
politiske partier få, også ekstremister på 
høyresiden. Det er for øvrig ikke nevne-
verdig forskjell på ekstremister, uansett 
ønsker de mer kaos, de vil ha et samfunn 
og en utvikling som speiler deres egen 
psyke.

Bare de som sprenger alle moralske 
grenser kan brukes i virkelig nihilistiske 
og narsissistiske revolusjoner. Homo-
fil livsstil har til nå skapt grobunn for en 
ekstrem, promiskuøs ukultur. Tall fra før 
2009, viste at lesbiske partnere i Norge 
oppløste sin relasjon 3 ganger så ofte som 
heterofile ektepar, mens homofile brøt ut 
av partnerskapet 1,2 ganger så ofte, 43 
% av deres partnere kom fra utenfor EU 
– området. Man kan også studere samlivs-
former som cruising, se Sex – guide for 
homser.11

Tanken at mennesket kan konstrueres, er 
himmelropende absurd. Det er bare ond-
sinnede narsissister og tyranner som har 
bruk for en slik måte å tenke på. Kjønn 
er natur, akkurat som elver, himmel og 
hav er det, eller blomster og bier. Na-
tur er nettopp det som ikke er konstruert 
– det eksisterer og hviler i seg selv som 
anti – konstruksjoner. Kjønn og personer 
er skapt, mennesket er Guds skapninger. 
Heterofili er det naturligste av alt. Ethvert 
menneske har en heterofil grunnstruktur.

Sannheten er at bare en liten gruppe homo 
– bifile - transer – ofte ledende teoretikere 
i marxisme, feminisme og moderne sam-
funnsforskning har bruk for et konstruert 
språk. Bare de kan snakke nonsense og si 
absurditeter uten å få problemer. 

Konstruksjonistene avslører faktisk at de 
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i bunn og grunn respekterer disse biolo-
giske realitetene. De vil ha en heterolook 
– alike rolle for å ligne på det heterofile 
paret i alle henseender, og de utnytter den 
heterofile institusjonen for alt den er verdt. 
De har også en heteroseksuell grunnstruk-
tur og tenker om familien som det sentrale 
tankemønster. Men det vil de ikke innrøm-
me – eller tør ikke. De vil bruke familien 
som alibi for sine løgner og bedrageri. 

Menneskerettighetene forsvinner
I uviklingen fremover vil det oppstå kaos 
på alle områder: I USA har det en årrekke 
pågått saker som viser hvilke store pro-
blemer det medfører for enkeltindivider å 
holde fast i sannheten om ekteskapet, fa-
milien, barnet og ikke minst kjønn.

Nå er ingen far eller mor lenger trygg 
på at de vil beholde foreldreretten, stadig 
nye individer kan komme inn som rettig-
hetsinnehavere. Etter åtte års kamp i retts-
salene i USA har Liza Miller nylig tapt 
foreldreretten til sin konstruerte datter, 
den er overført av retten til ex - kjæresten. 
Miller har forlatt homofilien og anklaget 
ex – kjæresten for overgrep, det har ikke 
hjulpet henne. Nye foreldrebegreper som 
psykologiske foreldre er på vei inn i retts-
apparatet. Det er nå svært mange som kan 
delta i kampen om barnet. 

Konklusjon:  
Kristne i alle land må nå våge å si klart 
i fra at ekteskapet ikke er for slike som 
ikke faller inn under begrepet og heller 
ikke forstår det. De må erklære at det ikke 
er noen etisk forskjell på å kjøpe et halvt 
barn og et helt barn, uansett hvilken sek-
suell adferd det voksne mennesket ellers 
beskjeftiger seg med. 

Sannhet og god moral som må være 
grunnlag for et sivilisert samfunn, og ikke 
reduksjon av barnets menneskeverd for å 
tilfredsstille noen voksnes interesse. Ven-

stresidens moralske forfall og homoreto-
rikkens spesielle ondsinn og feiltagelser 
vil føre til en homoseksualisering av sam-
funnet – ikke bare ekteskapet, men også 
skolene, undervisningen, militæret, næ-
ringslivet – hvem vil våge å opponere? 

Det er bare integrerte enkeltpersoner 
med en klar virkelighetsoppfatning som 
kan sette grenser – det er bare de som ser 
dem. Det er bare de som kan si stopp. Den 
naturlige og godt fungerende heterofile fa-
milien skal ikke i skammekroken. 

Det må stadig understrekes at mennesket 
ikke er en ting men en person, mennesket 
er heller ikke et dyr – men alltid en person, 
en åndelig sammensmeltning av kropp og 
sjel, fylt med verdighet og kjærlighet fra 
Gud. Mennesket skal gå oppreist, det er 
en person og dets personlighet er fylt av 
sannheten som viser veien.

Venstresiden er blitt farlig for samfunns-
utviklingen overalt i verden. Toleranse be-
tyr nå at de grådige og grenseløse er blitt 
anførere i kulturen, og fritt kan forsyne 
seg av alle de goder de måtte ønske. Tro 
må ikke løsrives fra moral, slik man har 
løsrevet tanken fra troen. Da forsvinner 
evnen og viljen til å begrunne den moral-
ske gjerning, plikten og ansvaret.

Kristne må inn i samfunnsdebatten, en 
og en. Der må de tørre å bli stående. Flere 
vil følge etter.

Nina Karin Monsen
--------------
1) Denne artikkelen er basert på foredrag holdt ved Kir-
kelig Samlings kirkestevne i Aalborg 24.09.10
2) Nina Karin Monsen: Det elskende menneske, person 
og etikk, 2000, Det Kjempende menneske, maktens etikk, 
2000 og Det innerste valget, språk – tanke – mening, 
2004.
3) Nina Karin Monsen: Inn i virkeligheten, min vei fra 
humanetikk til kristen tro. 2010
3) Pave Benedict, Joseph Ratzingers bok sier i: Christi-
anity and the crisis of cultures (200?) ”… a culture has 
developed in Europe that is the most radical contradic-
tion not only of Christianity, but of all the religious and 
moral traditions of humanity. (s. 31) 
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 4) Marcello Pera, italiensk filosof, politiker og ateist, 
hevder at det eneste fornuftige i dagens verden er å kalle 
seg for kristen. Han sier på slutten av boken: Warum 
wir uns Christen nennen müssen, (2009): ”Wenn wir 
als Christen leben, sind vir alle bewusster, aufmerk-
samer, besser vorbereitet. … Wir sollen uns Christen 
nennen.”(s.178)
6) Tammy Bruce: The death of right and wrong, 2003
7) Nina Karin Monsen: Kampen om ekteskapet og bar-
net, konsekvenser, argumenter og analyser, 2009
8) Se Gender Loops, et europeisk samarbeid om å motar-
beide kjønnsstereotypier (les heteorfili) i barnehagene.
9) Se The Pink Zwastika – den ligger på nettet.
10) Homofile mobber mest, BT. 20.09.09
11) Se Jon Reidar Øyan: Sex – guide for homser. 2005

VIlly klIt-JohAnsen

udVAlgsrApport

Folkekirken og registreret partnerskab 
- udvalgsrapporten

Det, i hvert fald i kirkelige kredse, meget 
omtalte ”Udvalg om Folkekirken og re-
gistreret partnerskab” blev nedsat i april 
– af kirkeministeren, efter biskoppernes 
indstilling. Udvalget havde tolv medlem-
mer, nemlig: Biskop Peter Skov-Jakobsen 
(formand), generalsekretær Jens Ole Chri-
stensen, fhv. højskoleforstander Erling 
Christiansen, biskop Kresten Drejergaard, 
fhv. formand for Folketinget Christian 
Mejdahl, sognepræst Lisbet Kjær Müller, 
dyrlæge Susanne Møller, sognepræst Claus 
Thomas Nielsen, professor dr. teol. Kirsten 
Busch Nielsen, biskop Karsten Nielsen, 
fhv. universitetslektor Inge Lise Pedersen, 
ph.d.-studerende, pastor Benedicte Ham-
mer Præstholm.

I september 2010 udkom rapporten fra det 
hurtigt (lidt for hurtigt?) arbejdende udvalg 
under titlen: ”Folkekirken og registreret 
partnerskab. Rapport fra udvalg nedsat af 
kirkeministeren.”

Nu er vi i en høringsfase, indtil der skal 

træffes beslutninger.
Udvalgets kommissorium var at tage stil-

ling til følgende spørgsmål:
Skal ægteskabsindstiftelsen fortsat • 
foregå i folkekirken, eller skal alle 
samliv indgås for den borgerlige 
øvrighed, hvorefter der er mulighed 
for en kirkelig velsignelse, og hvilket 
ritual skal kunne anvendes ved en 
sådan kirkelig handling?
Under hvilke former skal også det re-• 
gistrerede partnerskab kunne indgås 
i folkekirken, således at to personer 
af samme køn har samme mulighed 
som ægtepar for at indgå deres samliv 
ifølge et kirkeligt ritual, og hvilket 
ritual skal kunne anvendes?
Hvordan sikrer man, at præster, som • 
af samvittighedsgrunde ikke kan 
medvirke ved indgåelse af registreret 
partnerskab i kirken, har frihed til at 
sige nej hertil?

Nu foreligger rapporten, og så får vi se, 
hvad kirkeministeren/Folketinget/biskop-
perne til sin tid efter høringsperioden 
beslutter. Lige nu er det udvalgets anbefa-
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linger, der påkalder sig interesse.
Skal ægteskabsstiftelsen fortsat foregå 
i kirken?

Vedrørende det første spørgsmål anbefaler 
et flertal på 10 i udvalget, at ”den gældende 
ordning med valgfrihed mellem borgerlig 
og kirkelig vielse opretholdes”,

mens
”To af udvalgets medlemmer (Kresten 

Drejergaard og Jens Ole Christensen) 
anbefaler med til dels forskellige begrun-
delser, at den juridiske del af vielsen flyttes 
ud af kirken og varetages af kommunen. 
Den kirkelige handling vil herefter være 
en velsignelse af det borgerligt indgåede 
ægteskab.”

Det er svært at se, hvilke fordele man 
skulle opnå ved at fratage kirken vielses-
myndigheden. Så herfra skal udtrykkes fuld 
tilfredshed med den anbefaling.
Indgåelse af registreret partnerskab i 
Folkekirken

I det andet spørgsmål i udvalgets kom-
missorium er der meget mere på spil. 
Mange har undret sig over spørgsmålets 
formulering: ”Under hvilke former skal 
partnerskab kunne indgås i kirken?” Altså 
ikke, om partnerskab overhovedet skal 
kunne indgås i kirken, men under hvilke 
former. Dette store spørgsmål skulle altså 
være afgjort på forhånd! Det er dog kun 
seks (halvdelen) af udvalgets medlemmer, 
der anbefaler dette. Hele elleve af med-
lemmerne mener endda, ”at det ville være 
udtryk for et ejendommeligt abstrakt syn på 
mennesket, hvis der stiles mod en såkaldt 
kønsneutral ordning for ægteskab.”

Så langt så godt. Det er gode ord.
Men der er trods alt ni af medlemmerne, 

der ”finder, at der bør kunne ske en kirkelig 
velsignelse af et partnerskab i henhold til 
et autoriseret ritual.”

Hvorfor, kunne man spørge, skal et re-
gistreret partnerskab kunne velsignes i 
kirken, når det ikke bør indgås i kirken? 
Kirkeligt set er det vel ikke indgåelsen, 
men velsignelsen, der er kernepunktet. 
Indgåelsen er principielt set en borgerlig 
sag. Om den skal kunne ske i kirken, er 
ikke et meget vigtigt spørgsmål. Det vig-
tige spørgsmål kirkeligt og teologisk er, 
om kirken har noget mandat til at velsigne 
et forhold mellem to af samme køn. Dette 
påpeger Jens Ole Christensen i øvrigt i sin 
personlige redegørelse. Der er i Bibelen 
og i kirkens ubrudte tradition ingen positiv 
begrundelse for at velsigne forhold mellem 
to af samme køn. Ergo bør det hverken 
indgås eller velsignes i kirken, skulle un-
dertegnede mene.

”Tre medlemmer (Christian Mejdahl, 
Claus Thomas Nielsen og Jens Ole Chri-
stensen) kan med forskellige begrundelser 
ikke tilslutte sig, at der autoriseres et ri-
tual for kirkelig velsignelse af registreret 
partnerskab.

To medlemmer (Christian Mejdahl og 
Claus Thomas Nielsen) kan ikke tilslutte sig 
forslag om velsignelse af partnerskab i kir-
ken, men ønsker at fastholde den ordning, 
som biskopperne tilsluttede sig i 1997, og 
som deles af et bredt udsnit af kirkefolket 
i Danmark. Den ordning indebærer, at der 
kan ske en gudstjenestelig markering af 
indgåelse af et registreret partnerskab.”

Det er nok ikke realistisk at regne med, 
at man for nærværende kan få afskaffet 
ordningen med gudstjenestelig markering. 
Tiden kan ikke skrues tilbage. Det kunne 
være rationalet bag denne mindretalshold-
ning. Den er i det mindste forståelig som 
en pragmatisk holdning.
Frihed for præster til ikke at medvirke

Om dette spørgsmål hedder det i rap-
porten:
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”Udvalget konstaterer, at den teologiske 
opfattelse, at fraskiltes nye ægteskab er i 
strid med Bibelen og bekendelsen, siden 
1922 har været anset for legitim i folke-
kirken i og med, at lovgivningen har givet 
præster ret til at nægte vielse af fraskilte.

Det må efter udvalgets opfattelse tilsva-
rende være legitimt for præster i folkekir-
ken at have den opfattelse, at homoseksuelt 
samliv ikke er i overensstemmelse med 
Bibelen og bekendelsen.

--
Udvalget anbefaler, at en bestemmelse 

om fritagelse fastsættes ved lov og ikke 
ved bekendtgørelse. Det vil efter udvalgets 
vurdering være en klar markering af, at 
lovgiverne opfatter en teologisk begrundet 
afvisning af homoseksuelt samliv som et 
legitimt synspunkt inden for folkekirkens 
bekendelsesgrundlag.”

Det ser ud til, at samtlige udvalgets tolv 
medlemmer står bag denne anbefaling. Den 
må altså antages at have stor mulighed for 
at blive til virkelighed. Den er sikkert også 
en velment gestus overfor præster, der er 
overbeviste om, at en sådan ny ordning som 
indgåelse/velsignelse af homofilt samliv 
strider mod Folkekirkens bekendelses-
grundlag. Alligevel er det forstemmende, at 
det, der hidtil har været kirkens enerådende 
holdning op gennem historien ønskes gjort 
til et synspunkt, der altså blot tåles som et 
legitimt synspunkt.

Et flertal på ti mener oven i købet, at 
spørgsmålet ikke bør være kirkesplit-
tende:

Udvalgets flertal (Peter Skov-Jakobsen, 
Inge Lise Pedersen, Erling Christiansen, 
Lisbet Müller, Kirsten Busch Nielsen, Bene-
dicte Præstholm, Karsten Nissen, Susanne 
Møller, Kresten Drejergaard og Christian 
Mejdahl) mener dog, at der godt kan være 
dyb uenighed om dette inden for kirken, 

uden at det kirkelige fællesskab lider skade 
derved.”

Jens Ole Christensen har på dette punkt 
afgivet dissens:

”Et medlem (Jens Ole Christensen) me-
ner, at homoseksuel praksis er uforenelig 
med kirkens lære. Han mener derfor, at 
uenighed om dette spørgsmål må tillægges 
langt større vægt, end flertallet gør.”

På baggrund af flertallets bagatellisering 
af spørgsmålet kan man godt nære frygt for, 
om en lovfæstet fritagelsesbestemmelse – 
den være aldrig så velment – i længden vil 
vise sig ikke at være noget værd. Det er i 
det mindste ikke svært at forestille sig, at 
ansøgere vil få det meget svært i mødet med 
menighedsrådene. Det kan gå hen at blive 
et spørgsmål, som ansøgere dumper på. 

Desværre kan man også let forestille sig, 
at det om nogle årtier – eller år, det går 
stærkt i disse tider - vil blive sådan, at fler-
tallet siger, at vi har en folkekirke, der kun 
har ét syn: Ægteskab mellem to af samme 
køn er ligestillet med ægteskab mellem 
mand og kvinde. Vi har kun ét ægteskab, 
og det er kønsneutralt.

Ser jeg spøgelser ved højlys dag? Det kan 
kun fremtiden vise.
Eventuelt alternativt gejstligt tilsyn

Udvalget forudser, at en ny ordning som 
den, et flertal i Folketinget foreslår, og 
et flertal i det kirkeministerielle udvalg 
anbefaler, vil kunne medføre skærpede 
modsætninger mellem nogle præsters og 
deres biskoppers holdninger.

Det har givet anledning til overvejelser 
om eventuelt alternativt tilsyn:

”Udvalgets flertal (Peter Skov-Jakobsen, 
Inge Lise Pedersen, Erling Christiansen, 
Lisbet Müller, Kirsten Busch Nielsen, Bene-
dicte Præstholm, Karsten Nissen, Susanne 
Møller, Christian Mejdahl og Kresten Dre-
jergaard) understreger, at bispeembedet må 
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have ansvaret for tilsyn med samtlige præ-
ster og menigheder i stiftet. Det indebærer, 
at biskoppen er forpligtet i forhold til alle 
præster og menigheder, uanset eventuelle 
teologiske meningsforskelle.

Udvalgets flertal ønsker derfor at fast-
holde, at alle præster og menigheder er 
underlagt den stedlige biskops tilsyn.”

Dette kan ikke overraske. Det handler jo 
om magt. Og det har altid været sådan, at 
de, der har magten, meget nødig giver den 
fra sig.

To medlemmer har deres egen holdning 
til dette:

”Jens Ole Christensen foreslår som løs-
ning på dette, at der oprettes et eller flere 
embeder som vicebiskop. Vicebiskoppens 
opgave skal dels være at ordinere og føre 
tilsyn med præster og menigheder, som ikke 
finder sig repræsenteret i det nuværende 
bispekollegium, og dels være at repræ-
sentere disse gruppers synspunkter ved 
bispemødet.

Et medlem (Claus Thomas Nielsen) finder, 
at den tiltagende læremæssige differentie-
ring af folkekirken kan gøre det relevant at 
overveje den fremtidige organisering af det 
kirkelige tilsyn.”

Jens Ole Christensens forslag ville være 
en fair løsning. Claus Thomas Nielsen 
formulerer sig mindre konkret. Det kunne 
være interessant at høre, hvilken vej han 
tænker sig, at en ændring af det kirkelige 
tilsyn kunne gå.

Det er rigtigt set, at der er en tiltagende læ-
remæssig differentiering af Folkekirken.

Paradoksalt nok, eller måske logisk nok 
er der samtidig en stigende tendens til ens-
retning. Tålsomheden overfor ”afvigende 
meninger” bliver mindre og mindre, også 
når de ”afvigende meninger” er udtryk for 
klassisk kristendom.

Den ”tålsomme” Folkekirkes tålsomhed 

er de senere år blevet sat på en hård prøve. 
Såfremt der bliver indført en ordning med 
enten kirkelig indgåelse af registreret 
partnerskab eller velsignelse af borgerligt 
indgået partnerskab, vil den kommende 
tid byde på endnu stærkere spændinger, 
og da skal det vise sig, om Folkekirken 
kan bestå som en tålsom Folkekirke. Der 
er tydeligvis i Folkekirken uforligelige syn 
på, hvad kirken er. Er den – for at sige det 
ganske kort - Guds kirke, eller er den en 
demokratisk indretning, hvor folkets fler-
tal afgør, hvad der i kirken skal gælde for 
sandhed og ret? Og kan disse uforligelige 
syn stadig leve side om side i Den danske 
Folkekirke? Undertegnede håber det. For 
Folkekirken er så stort et gode for landet 
og for det danske folk, at vi bør værne om 
den så længe som muligt.

Jeg skal ikke her forsøge at besvare 
spørgsmålet, om kirken i fremtiden vil 
kunne bestå som en ramme om så forskel-
lige kirkesyn, at de ligefrem må kaldes 
uforligelige, men blot pege på, at det i me-
get høj grad afhænger af det magthavende 
flertal. Mange gammeldags troende tænker 
på udmeldelse eller frimenighedsdannelse. 
Ja, mange har allerede taget skridtet. Fol-
kekirkens beståen som en tålsom borgerlig 
ramme om kristne menigheders liv afhæn-
ger af, om det magthavende flertal er rede 
til at give rum for gammeldags troende præ-
ster og menigheder med tilhørende kirkeligt 
tilsyn. Det grundtvigske frisind har vi sandt 
at sige ikke set meget til i praksis de senere 
år. Og for at slå det fast med syvtommer-
søm: Det er altid magthavernes sag at vise 
frisind, hvis ordet skal give mening.

Villy Klit-Johansen
pastor emer., Lisbjerg
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sVend erIk lArsen

pArtnerskAb - ægteskAb
Registreret partnerskab er ikke et æg-
teskab
I Aalborg Stift har biskop Henning Toft Bro  
i efteråret 2010 sendt et brev til præster og 
menighedsråd, hvori han redegør for sin 
holdning til anbefalingerne i rapporten fra 
det kirkeministerielle udvalg vedr. folke-
kirken og registreret partnerskab, der kom 
midt i september.

En dertil svarende pressemeddelelse 
findes på stiftets hjemmeside. Her giver 
biskoppen udtryk for, at han finder det 
”glædeligt, at rapporten fastholder, at 
indstiftelse af ægteskab fortsat skal forblive 
i folkekirken”. Samtidig giver han udtryk 
for, at han er enig i, ”at ægteskabet og re-
gistreret partnerskab er to ordninger med 
hver sin ret.” Det registrerede partnerskab 
er altså ganske enkelt ikke et ægteskab 
mellem to af samme køn. Noget sådant 
findes ikke!

Men det er ”afgørende, at mennesker, der 
lever i homoseksuelle forhold anerkendes 
både i folkekirken og i samfundet som 
sådan. Folkekirken må gå imod enhver 
fordømmelse af mennesker og må aldrig 
medvirke til, at nogle leveformer indenfor 
samfundets rammer anses for at være mere 
syndige end andre”.

Hertil er at sige, at det at vende sig imod 
en homoseksuel samlivsform ikke er ens-
betydende med en fordømmelse af men-
nesker. Naturligvis må folkekirken altid 
vende sig imod fordømmelse af mennesker, 
men det betyder ikke, at deres færden el-
ler livsførelse dermed er godkendt. Der 
er og bliver forskel på menneskeskabte 
samlivsformer og den gudskabte ordning 
og velsignelse. Der er virkelig tale om to 
forskellige ordninger!

Selv om biskoppen selv har præciseret, 
at der er tale om to forskellige ordninger, 
fastholder han altså ikke dette. Derfor til-
slutter han sig da også forslaget om et vej-
ledende ritual for velsignelse af registreret 
partnerskab, hvor erklæring, fadervor og 
velsignelse dog autoriseres. Men samtidig 
finder han det ”naturligt, at det folkekirke-
lige frihedssyn også her fastholdes. Således 
at præster, der af samvittighedsgrunde ikke 
kan deltage i en sådan handling, kan blive 
fritaget”.

Som reaktion på biskop Henning Toft 
Bros udmelding offentliggjorde 21 af stif-
tets præster et åbent brev, der blev bragt 
i Nordjyske Stiftstidende søndag den 28. 
november. Her glæder man sig sammen 
med biskoppen ”over, at rapporten lægger 
vægt på forskelligheden imellem ægteskab 
og registreret partnerskab.” Men man slår 
fast, at ”efter vores opfattelse ligger denne 
forskellighed i, at ægteskabet bibelsk set 
er en skabelsesordning og som sådan i en 
helt anden kategori end alle andre samlivs-
former. Det er grunden til, at ægteskabet 
har og bør have en enestående særstatus 
med adgang til en kirkelig velsignelses-
handling”. 

Derefter slås det fast, at der ikke er bag-
grund for at autorisere ritualer for velsig-
nelseshandlinger for andre samlivsformer. 
”Det gælder ikke mindst homoseksuelt 
samliv, da de bibelske udsagn herom er så 
klare, at et sådant ritual vil være i tydelig 
modstrid med Bibelen .... .. At autorisere 
ritualer, som ikke har positive bibelske 
udsagn for sig, vil være et kontroversielt 
brud med en historisk ritualpraksis i Dan-
mark”.

Det understreges, at meget står og falder 
med spørgsmålet om autorisation. ”En 
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autorisation af et ritual, som kun et flertal 
kan gå ind for, og som bygger på én af flere 
mulige tolkninger af det bibelske materiale, 
vil være en alvorlig krænkelse af princippet 
om, at de autoriserede ritualer er målestok 
for, hvad der må forkyndes i folkekirken.”  
På denne baggrund retter de 21 præster en 
appel til biskop Henning Toft Bro om ikke 
at medvirke til, at et ritual for velsignelse af 
registrerede partnerskaber autoriseres.

Søndagen efter – søndag den 5. december 
– bragte Nordjyske Stiftstidende så et svar 
fra biskop Henning Toft Bro med overskrif-
ten: ”Vi er fælles om at være mennesker”. 
Han indleder her med at slå fast, at ”det 
er ganske afgørende for mig, at det homo-
seksuelle parforhold er et helt legitimt og 
fuldgyldigt forhold mellem to mennesker, 
og der er mennesker, der ønsker at stille 
deres samliv i relation til Gud. Dette ønske 
må og skal man tage alvorligt.” Hvordan 
det så skal ske i praksis, må afklares bl.a. 
gennem drøftelser og samtaler. Her er den 
kirkeministerielle rapport et bidrag. Men 
at der helt naturligt opstår problemer, når 
en ny holdning og praksis gennemføres, 
er – på baggrund af historien – ikke over-
raskende. 

Biskoppen gør det klart, at det efter hans 
opfattelse er vigtigt, at alle parter kommer 
til orde og bliver hørt, da alle skal kunne 
”være i kirken, der samler sig om dåb og 
nadver samt forkyndelse og bekendelse af 
Jesus Kristus som frelser. Derfor er det 
også afgørende for mig, at den enkelte 
præst har frihed til at deltage i en velsignel-
seshandling, ligesom enhver har mulighed 
for at sige fra. Samtidig har den enkelte 
menighed frihed til at ansætte den præst, 
de ønsker”.

Friheden til at sige fra vil i løbet af en 
overskuelig periode vise sig at være il-
lusorisk. Det viser al erfaring. Når noget 
er blevet tilladt, bliver det i løbet af nogen 

tid acceptabelt. Efter yderligere nogen tid 
bliver det det rigtige, og så er de, der fast-
holder retten til at sige fra, galt afmarcheret. 
De vil så herefter blive sorteret fra som 
ansøgere og i praksis ikke længere have 
hjemstedsret i folkekirken.

Biskop Henning Toft Bro giver afslut-
tende udtryk for, at ”store dele af debatten 
er en diskussion om, hvorledes den kristne 
skrift, Bibelen, skal bruges og placeres 
i kirken”. Han understreger det i og for 
sig rigtige, at kirken ikke står på Bibelen, 
men Bibelen ligger på alteret. Kirken var 
der før Bibelen. Men netop fordi Bibelen 
ligger på alteret, kan og må den ikke læses 
vilkårligt. Den skal læses som Guds ord 
til os til vejledning. I dette ”til os” ligger 
der naturligvis det, at Bibelen skal læses 
ind i vor tid og situation til vejledning og 
korrektion. Den skal dermed ikke læses på 
nutidens betingelser. Det ville jo i princip-
pet betyde, at udgangspunktet altid er, at vi 
ser, hvad der til enhver tid er flertal for i en 
sekulariseret  - evt. ikke-kristen – verden, 
og så spørger: Hvor finder vi synspunkter i 
Bibelen, der kan støtte det?! Det er vilkårlig 
bibellæsning!

Til allersidst skriver skriver biskoppen:” 
Jeg kan ikke se, at det homoseksuelle sam-
liv skulle stride mod et kristent liv i tro på 
Kristus. Vi er fælles om at være mennesker 
under Guds nåde”. Så vidt jeg kan se, er 
det i virkeligheden at sige det samme som 
en homoseksuel bekendt (der er teolog): 
”Der er ingen tvivl om, hvad Bibelen siger, 
men det kan jeg ikke være bundet af i dag!” 
Iflg. pressen (jfr. KD 21/9) har Københavns 
biskop udtrykt det samme ved at sige, at 
Bibelen kalder homoseksuelt samliv for 
synd. Vi kalder det kærlighed!

Svend Erik Larsen
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7. december 2010
Høringssvar

vedr. rapporten ”Folkekirken og registreret partnerskab” 
fra et udvalg nedsat af kirkeministeren

Bestyrelsen for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse (Kirken Ja og Nej) ønsker at 
afgive nedenstående høringssvar:

Når ægteskab mellem mand og kvinde velsignes, er det, fordi det er indstiftet af Gud, og 
mand og hustru kaldes til som Skaberens medarbejdere at give livet videre – og til i indbyrdes 
kærlighed at fremstille forholdet mellem Kristus og Kirken (Efes 5.22-32)
Da der ikke er et kald til homofile, og da Bibelen forkaster homosexuel praksis, har Kristi 
Kirke ikke noget mandat til at velsigne homofile parforhold. Det er også vigtigt, at Kirken 
ikke svigter homosexuelle, som ønsker at leve i homosexuel cølibat i overensstemmelse 
med Guds Ord.
Kirken kan ikke velsigne homofilt samliv, blot fordi homofile anlæg begrundes ud fra tanken 
om, at sådan er man skabt. En følge af syndefaldet er, at sygdom, angst, synd og død kom ind 
i tilværelsen. Derfor kan man ikke slutte tilbage fra disse fænomener til Guds gode skabelse. 
Nogen kan fødes blinde, selvom Gud har skabt mennesket med øjne til at se med. Alle mænd 
og kvinder bærer på anlæg, som ikke er gode. Jesus kom for at genløse os fra syndefaldets 
følger – ikke for at velsigne dem.
Også naturlig lov viser, at der skal en mand og en kvinde til at give livet videre.
Børn har en naturlig trang og grundlæggende ret til at kende deres biologiske forældre.
At kirkeministeren vil give præster frihed til ikke at bruge et ritual for velsignelse af homofile 
parforhold er sympatisk, men ikke meget værd, når man tænker på, hvordan mange menig-
hedsråd, fx når det gælder vielse af fraskilte, betinger sig, at ansøgere til præsteembeder 
ikke vil bruge deres frihed. 
Vi må klart afvise, at folketinget kan pålægge kirken at lave et ritual. Det hører til kirkens 
grundlæggende indre anliggender.

Konklusion:
Af de ovenfor anførte grunde må vi tage afstand fra forslag om indførelse af et kirkeligt 
ritual for velsignelse af homofilt samliv. Hvis den folkekirkelige ledelse accepterer et 
sådant ritual, fraviger den åbenlyst det evangelisk-lutherske skriftprincip (sola scrip-
tura). Svigter biskopperne deres hyrdeansvar i denne vigtige sag, må den naturlige følge 
være et krav om et alternativt biskoppeligt tilsyn ved indførelse af en vicebiskop, valgt 
af menigheder, der fastholder, at alle ritualer skal begrundes ud fra det evangelisk-
lutherske skriftprincip.
Et ritual, der ikke kan begrundes i skriften, vil skabe forvirring og splittelse og gør 
folkekirken utroværdig blandt religiøst søgende mennesker.  Man vil også stille folke-
kirken uden for det verdensomspændende kirkelige fællesskab.
Desuden vil man krænke børns ret til at kende begge deres biologiske forældre.

For KSBBs bestyrelse
Erik H. Bennetzen, formand
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Skal kirken bedrage sine medlemmer? 
 
For tiden foregår der en høringsrunde, som 
kirkeministeren har iværksat. Hørings-
perioden udløber den 17. december, og 
høringen drejer sig om, hvorvidt der skal 
vedtages en lov, der gør det muligt for to 
personer af samme køn at blive velsignet 
og/eller viet i en kirkelig sammenhæng. En 
sådan høring burde få alle landets præster 
og menighedsråd til at komme med en 
klar og utvetydig tilbagemelding, der er 
i overensstemmelse med Kirkens opgave 
og beføjelser. Som medlem af Den danske 
Folkekirke føler jeg derfor også, at denne 
sag angår mig.

For klarheds skyld vil jeg fastslå, at dette 
avisindlæg ikke skal handle om, hvorvidt 
det bør være muligt - i regi af den bor-
gerlige øvrighed - at indgå et registreret 
partnerskab. Det har Folketinget nemlig 
allerede besluttet i 1989. I stedet vil jeg 
gerne pege på nogle ganske få kendsger-
ninger, som kirkens ledende folk ikke kan 
lukke øjnene for, hvis kirken skal varetage 
sin opgave og sit kald med troværdigheden 
i behold.

Først vil jeg lige nævne et eksempel fra 
en helt anden sammenhæng, som jeg mener 
kan være med til at belyse, hvad denne 
høringsrunde i virkeligheden drejer sig om. 
I det danske samfund sker det ofte, at en 
borger får brug for at få udstedt en helbreds-
attest hos lægen. Og enhver, der har brug 
for at se/læse en sådan attest, må naturligvis 
med fuld ret kunne forvente, at attestens 

indhold er i fuld overensstemmelse med 
sandheden og virkeligheden. Jamen, hvad 
nu hvis f. eks. en patient med hjerteproble-
mer kom til lægen og sagde følgende: ”Jeg 
skal have udstedt en helbredsattest, og det 
skal fremgå af den, at jeg er sund og rask”. 
Enhver ville naturligvis kunne indse, at en 
læge, der vil leve op til sit lægeløfte, ikke 
kan imødekomme et sådant forlangende. 
Jeg er helt klar over, at dette er et tænkt 
eksempel. Men det belyser i nogen grad, 
hvad der vil ske, hvis kirken vil medvirke 
ved indgåelse af registreret partnerskab 
m.v., når to personer af samme køn vælger 
en sådan samlivsform. Når/hvis nogen 
kommer til kirken og anmoder om at få en 
sådan velsignelse/medvirken, har kirkens 
folk – ligesom lægestanden – den over-
ordnede forpligtelse og opgave at være af 
sandhed. Og det indebærer, at kirkens folk 
– naturligvis med al venlighed og respekt 
- bør svare ganske enkelt og klart, at der 
ikke er mulighed for at imødekomme et 
sådant ønske.

Ligesom en helbredsattest skal være i 
overensstemmelse med sandheden, sådan 
må også en kirkelig handling være i fuld 
overensstemmelse med kirkens formål og 
opgave. Og her burde svaret fra kirkens 
folk være en parallel til det svar, der gives 
på et ønske om en usand helbredsattest. Så 
enkelt er denne sag i sin grundlæggende 
problemstilling. Eller sagt med andre ord: 
»Kirken skal ikke bruge ”falsk varebeteg-
nelse« ved at forsøge at give sin velsignelse 
til noget, som den - med baggrund i ordina-

ImmAnuel FuglsAng

hernIng FolkeblAd den 2/11-2010
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tionsløftet - slet ikke har mulighed for eller 
bemyndigelse til at velsigne”.

Jeg vil afslutte mit indlæg med endnu 
et eksempel: Hvis jeg kom ind i en butik 
og ville betale varerne med pengesedler 
fra eksempelvis et matadorspil, ville jeg 
i sagens natur ikke få noget ud af det. 
Enhver kan forstå, at der ikke er dækning 
for sådanne sedler. Og selv om nogle men-
nesker fremstiller falske pengesedler, der til 

forveksling ligner ægte sedler, ja så bliver 
det jo ikke mere rigtigt af den grund. Så 
enkel og indlysende er problemstillingen 
også i den aktuelle sag. Kirken vil sim-
pelthen bedrage sine medlemmer, hvis den 
foreliggende høringsrunde munder ud i et 
ja fra kirkens side.

Immanuel Fuglsang,
Gudenåvej 168, Herning

I Kristeligt Dagblad den 3.10. kan 
man læse, at et menighedsrådsmedlem 
gennem 14 år har søgt om at forlade 
menighedsrådet og sit job som kirke-
sanger, fordi et menighedsrådsflertal 
har valgt en kvindelig præst i et sogn 
i Ribe stift. Denne beslutning beklager 
biskop Elisabeth Dons Christensen, 
som er sikker på, ”at sognet har fået 
en meget dygtig præst, som sognet vil 
blive glad for.”

Uden at kende de lokale forhold gi-
ver pressemeddelelsen anledning til 
principielle overvejelser om forholdet 
menighedsråd og menighed. I en lang 
række tilfælde ser man, at et menig-
hedsrådsflertal ikke repræsenterer den 
menighed, der søndag efter søndag tro-
fast slutter op om gudstjenesten. Fler-
tallet kan ligefrem være valgt i direkte 
opposition til menighed og præst. Det er 
et ulykkeligt forhold, som biskopperne 
må være opmærksomme på, så de ved 

hArtVIg VAgner

menIghedsråd og menIghed

præstevalg ikke blot slavisk følger et 
menighedsrådsflertal, men også lytter 
og tager hensyn til den gudstjeneste-
søgende menigheds syn og holdning. 
Sker det ikke, kan menighedslivet tage 
varig skade, som biskopperne ved at 
forsømme en bred hensyntagen må til-
lægges ansvar for.

Hartvig Wagner
Pastor emer.

Medlem af Kirkelig Samlings bestyrelse
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Børre Knudsen
Himmelrikets nøkler
Luther Forlag, Oslo 2010.
Sider 200.
Pris: 249, - NOK
ISBN: 978-82-531-4630-0

De gode mennesker fra Tromsø, Annie 
og Johannes Sørensen, har endnu en gang 
taget sig for at udgive, hvad der kan drives 
frem af gemmerne fra Børre Knudsens 
mund. Fra hans hånd er der nemlig ikke 
kommet meget gennem årene. Bortset fra 
nogle fremragende salmer og plus lidt andet 
spredt. Det forhindrer imidlertid ikke, at vi 
med årene har fået nogle bøger med Børre 
Knudsens navn på forsiden. Bøger som er 
blevet til ved aflytning af optagede fore-
drag, bibeltimer og prædikener. Tak til de 
to tromsøværinger, fordi de har gidet det! 
Og dermed har givet os nogle vidunderlige 
bøger. Originale og sjældent dybtpløjende 
bidrag til forståelse af Biblen, Gud, os 
selv, alt. 

Hvor er han dog god, Børre Knudsen. 
Fuldstændig en ener. Jeg kender ikke rigtig 
noget, der minder om ham. Han er som – ja, 
undskyld mig billedet – en vin, der smager 
af noget, man ikke er kommet over før.

Der er noget næsten arkaisk over hans 
måde at skrive og tænke på. Det er som 
om, Børre Knudsen lever i Biblen. Som 
om det er hans væsentligste horisont for 
at forstå alt. 

Hans forkyndelse er ikke præget af det, 
vi alle er mere eller mindre præget af: en 
psykologisk-realistisk tilgang til ethvert 
tema. På den måde er der intet pleasende 
over hans forkyndelse. Han disker ikke 
op med – som alle os andre opmærksom-
hedshungrende forkyndere - hverdagsnære 
eksempler, morsomme mellemspil, pæda-
gogiske billeder.

Skulle der komme en sen eftertid, tror 
jeg, at Børre Knudsens bøger vil skille sig 
ud, som en anderledes stærk og tidløs røst 
fra en vækkelsestradition, som ellers var 
præget af en meget sjælesørgerisk-psyko-
terapeutisk vinkel på det meste. Jeg er selv 
helt klart en del af den tradition og anser 
den for at have nogle oplagt stærke sider i 
forhold til en lidt kold lære-korrekt, intel-
lektuel tradition. Men jeg har en mistanke 
om, at Børre Knudsen gennemgående øser 
af rigere og dybere kilder. 

Desuden er der alligevel enormt meget 
sjælesorg i hans forkyndelse. Læs blot 
den meget lange bibeltime midt i bogen, 
”Det store mysterium”, som er noget af det 
stærkeste, jeg længe har læst, og som kaldte 
tårerne frem. Her nærmer Børre Knudsen 
sig noget, der synes at samle alt i ét, dybt, 
forstået blik. Når man har læst det bidrag, 
tænker man: Nu kan der ikke siges mere. 
Der er også på et mærkeligt dybt plan 
psykorealisme til stede overalt, på et plan 
der synes at gribe ned i noget før-kulturelt, 
et spadestik dybere end tidens herskende 
psykologiske indsigter.

Og så er der Børre Knudsens særlige gave, 
som jeg ikke synes, jeg har mødt i samme 
grad hos nogen andre: hans evne til at se 
sammenhænge og dybder i Skriften. Han 
synes at øse fuldstændig frit og grænseløst 
af hele Skriften. Han bor i den bog. Han ser 
den ligesom hele tiden i ét langt og dybt 
blik. Og han ser fuldstændig overraskende 
sammenhænge, som ikke virker fortænkte, 
men tværtimod helt plausible. Han åbner 
for fortolkninger af skriftsteder, som man 
indtil da havde anset for at være udtømt af 
andre fortolkninger. 

Og så citerer han altså lange passager fra 
Biblen! Ikke enkelte velvalgte vers, fra 
histen og pisten, næ skam, vi kan ligeså 
godt få hele kapitlet. Og man bør unde sig 

læst
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selv den anstrengelse at læse det hele med, 
når man læser bogen. For derved forstår 
man Børre Knudsen bedre, forstår bedre 
på hvilken måde han øser af kilden.

Og man forstår, at nøglen til Skriften over-
alt er den samme for Børre Knudsen: Synd 
og nåde, lov og evangelium. Det er faktisk 
sjældent at møde en forkynder i dag, som 
i så omfattende spiller dette tema overalt i 
sin forkyndelse. Jeg har mødt forkyndere, 
der gør det, og har sandt at sige mærket en 
tidvis stærk uvilje mod det, fordi det føltes 
klichéagtigt eller system-agtigt eller bare 
glædesløst. Men hos Børre Knudsen mær-
ker man kraften i det, nerven, det oprinde-
lige, det ægte, livfulde og frigørende.

Hvis man vil læse noget som modvægt til 
Niels Grønkjærs tale om ”den nye gud”, 
den dynamiske, foranderlige gud, så skal 
man læse Børre Knudsen. Her er tale om 
en Gud, som har yderst menneskelige træk, 
som græder og brøler og fortryder og læn-
ges, og som dog til det yderste bevarer sin 
gådefulde, majestætiske storhed og almagt 
og evige uforanderlighed.

Jeg anbefaler bogen på det varmeste. 
-Mærkeligt at han næsten ikke er oversat 
til dansk endnu.

Henrik Højlund

Lyda Gud mer än människor
-Festskrift til biskop Arne Olsson
Udg. og forhandlet 
hos Missionsprovinsen,
Thorburnsgatan 5, 
SE-412 64 Göteborg.
ISBN: 978-91-633-7392-3
255 sider. 300, - SEK

Som det fremgår af provinssekretær teol.
dr. Bengt Birgerssons forord repræsenterer 
bogens artikler tre forskellige perspektiver: 

1.) En hyldest til biskop Arne i anledning 
af hans 80 års fødselsdag, som falder sam-
men med, at han ”får lov at gå på pension 
for anden gang”, 2.) En hvidbog, der of-
fentliggør vigtige dokumenter omkring 
Missionsprovinsens tilblivelse og 3.) Be-
kendelse med exempler på, hvordan bibelsk 
evangelisk-luthersk tro må tage skikkelse 
i ægte gudstjeneste, og hvordan den må 
møde et postmoderne samfund i bevidst-
heden om, at de konstantinske statskirkers 
tid er forbi. 

Det faldt i præsten Ingemar Fridefors´ lod 
at skildre Arne Olsson ”som menneske, 
præst og biskop”. Det gør han på udmær-
ket vis under overskriften ”Ilden på alteret 
må aldrig slukkes” - det skriftord fra 3. 
Mosebog 6.12, som lød ved Arne Olssons 
præstevielse.

Arne Olsson er en fredens mand, som 
dog blev provokeret af den udvikling i Den 
svenske kirke, som førte til, at evangelisk-
luthersk tro og bekendelse trængtes tilbage. 
”Jeg kunne ikke tie”, siger Arne, ”det gjaldt 
jo menneskers frelse og Svenska kyrkans 
fremtid som en kristen kirke.” Samtidig 
nævnes også Arne Olssons evne til at være 
en ”samlende og forenende person”, som 
kan vinde tillid blandt kristne, som kommer 
fra forskellige traditioner (gammelkirkelig, 
lavkirkelig og højkirkelig).

Som det fremgår af hilsenen fra Nordnor-
ge, hvor Arne Olsson ikke mindre end tre 
gange har været til stede ved betydnings-
fulde begivenheder, har han som biskop i 
Missionsprovinsen også gjort en god og 
påskønnet indsats for at knytte bånd mel-
lem Missionsprovinsen og lignende kredse 
i de andre nordiske lande. Til Finland har 
han også ordineret præster og besøgt me-
nigheder der. Sidst har han bispeviet den 
ny-valgte finske biskop.

Hvidbogen. Ligesom reformatorerne 
lagde vægt på at understrege, at de ikke 
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ville danne en ny kirke, men reformere 
den gamle kirke, således har både Bengt 
Birgersson og Ærkebiskop Walter Obare 
påvist, at de har handlet i overensstemmelse 
med Bibel og Bekendelse med dannelsen 
af Missionsprovinsen. Selvom man i Sve-
rige lovede, at modstandere af ordination 
af kvinder kunne virke i alle embeder i 
Svenska Kyrkan, så brød man dette løfte 
og afskaffede ”Samvetsklausulen” for så 
i 1993 at indføre stop for ordination af 
modstandere af ordination af kvinder. Men 
når biskopperne nægter at ordinere bibel-og 
bekendelsestro præster, som menighederne 
kalder, så må man på anden måde sørge for 
at de kan ordineres. Nu kan det lade sig gøre 
ved Missionsprovinsens biskopper.

Missionsprovinsen har ikke lukket sig om 
sig selv, men lever op til sit ansvar for hele 
Den svenske kirke. Således udsendte man 
et ”Biskopsbrev”, hvad vi ville kalde et 
hyrdebrev, vedrørende ægteskabet  med et 
klart opgør med tanken om ”kønsneutrale 
ægteskaber”. Det blev sendt til alle Sven-
ska kyrkans præster, til alle medlemmer 
af ”Kyrkomötet” og til medlemmerne af 
Rigsdagen.

Når det gælder festskriftets 3. afdeling, 
bekendelsen, så findes der mange gode 
og teologisk kompetente indlæg. I denne 
anmeldelse vil jeg dog kun standse op ved 
nogle få af disse indlæg. Missionsprovin-
sens finske biskop, Matti Väisänen, har 
skrevet personligt om ”Guds rikes kamp i 
Finland”. Selv har han oplevet at blive afsat 
på grund af sit ortodoxe bibelsyn. Samtidig 
har  han oplevet modstand fra pietistisk 
side, fordi han hævder det bibelske og lu-
therske syn på dåben som ”Genfødelsens 
bad”. Han har skrevet doktordisputats om 
dåben og han hævder. at  Bibelens lære 
om hyrdeembedet og det almindelige 
præstedømme fordunkles. Han gør rede 
for, hvordan modernismen og postmoder-
nismen sammen med antinomismen har 

øvet negativ indflydelse i den finske kirke. 
Sluttelig nævner han, hvordan der findes 
17 menigheder i tilslutning til Lutherstif-
telsen.

Juhana Pohjola skriver i en artikel ”Till-
sammans med den uppståndne Herren” om 
Jesu nærvær i gudstjenesten. Ud fra Ps 22, 
hvis indledning Jesus citerer på korset hæv-
des et syn på gudstjenesten, som er både 
luthersk og højkirkeligt med vægtlæggen 
på, at gudstjenesten er for hele mennesket 
også for ”øje og næse”. Det er vigtigt, at 
gudstjenesten både handler om at høre 
og se og berøre. Samtidig er forfatteren 
stærkt kritisk over for den karismatiske 
bevægelse, som har tendenser til at blive 
anti-inkarnatorisk og løsgøre Ånden fra 
Kristus, og til at blande lov og evangelium, 
og fokusere på oplevelsen. Pohjola mener 
også, at den ændrede form præger indholdet 
i gal retning, ligesom han hævder, at man 
blander evangelisation og gudstjeneste 
sammen.

Også Jari Kekäles artikel ”Om tilsku-
erpladser eller fællesskab” er tankevæk-
kende. Kirkerne har en tendens til at handle 
mere med markedsmæssig smidighed 
end i troens lydighed, yde god service til 
kunderne frem for at vogte Kristi hjord, 
menigheden.

Dette er blot en antydning af, at Festskrif-
tet til Arne Olsson rummer meget, som 
er værdifuldt og nyttigt at læse. Hermed 
anbefales bogen på det bedste.

HOO
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Mikkel Vigilius
Kirke i kirken
-Luthersk vekkelses-kristendom 
– fra kirkelig bevægelse over 
organisation til kirkeligt opbrud. 
Ph.d.-afhandling bearbejdet udgave.
Hillerød: LogosMedia, 2005. 
ISBN: 87-7425-596-7
500 sider. 398, - kr

Den kristne kirke ble til som en minoritets-
bevegelse med klare grenser mot resten av 
samfunnet. Den vokste imidlertid så raskt 
og fikk en så sterk stilling at den fra og 
med det fjerde århundre fikk ansvaret for 
Romerrikets religiøse enhet. Det medførte 
at skillet mellom kirke og folk ble borte; 
kirken ble folkekirke. Dermed ble det etab-
lert en spenning mellom det opprinnelige 
og det ideelle, som var kjennetegnet av klar 
læremessig identitet og tydelig avgrensning 
mellom kirken og verden, og den faktiske 
kirkelige virkelighet. 

Det er denne spenning, først og fremst 
slik den har kommet til uttrykk i de skan-
dinaviske folkekirker i de siste to hundre 
år, som er tema for Vigilius’ bok. Men han 
tar seg tid til å skrive et utførlig innled-
ningskapittel, hvor han nettopp påviser 
den prinsipielle bakgrunn for tanken om en 
gruppe av sant troende innen den omfatten-
de folkekirkemenighet. Augustin, skriver 
han, gir den grunnleggende legitimering av 
folkekirken med sin framstilling av skillet 
mellom de ubotferdige og de sant troende 
som et skille innen det ytre, sakramentale 
fellesskap. Luther ønsket opprinnelig en 
tydeligere markering av dette skillet. Det 
ble det imidlertid ikke noe av, og Vigilius 
peker først og fremst på to årsaker til dette: 
Tanken om ord og sakrament som kirkens 
éne fundament gjør det vanskelig å ope-
rere med to ulike forsamlinger på samme 
grunnlag, og Luthers manglende interesse 
for, og kanskje også kompetanse i, praktisk 

kirkelig reformarbeid gjorde at han etter 
1525 overlot arbeidet med kirkeordnings-
spørsmål med andre. Det er ifølge Vigilius 
en viktig grunn til at det praktiske resultat 
av Luthers understrekning av det allmenne 
prestedømme faktisk ble den lutherske øv-
righetskirke, en kirke som nok var preget av 
luthersk teologi, men på en måte som satte 
få spor i den faktiske kirkeordning.

Den første som gjorde alvor av tanken om 
en kirke i kirken, var Spener, men Vigilius 
påviser at det skjer på en måte som inne-
bærer et viktig brudd med (Augustins og) 
Luthers kirketenkning. Spener oppfatter 
nemlig ikke sakramentene som kirkekon-
stituerende; dermed blir den aktivitet som 
bærer ecclesiola-fromheten begrenset til 
konsentrasjonen om den rene lære. Det 
gjør det mulig å praktisere den uten brudd 
med det ytre kirkefellesskap, samtidig 
som denne begrensning ifølge Vigilius er 
en vesentlig årsak til at et felles erfarings-
mønster innen pietismen etter hvert ble et 
viktigere kjennetegn på sant kristent liv enn 
“regelmæssig brug af nådemidlerne og en 
kristelig set uangribelig levevis” (s. 68).

I den skandinaviske kontekst er det 
vekkelsene i første halvdel av det 19. år-
hundre som betegner gjennombruddet for 
ecclesiola-fromheten. De får litt ulikt preg 
i de enkelte land avhengig av de kirkelige 
forhold og innflytelsen fra de ulike ledere; 
i Sverige Rosenius, i Norge Hans Nielsen 
Hauge, i Danmark Grundtvig. Vigilius går 
her grundig inn på det historiske materiale 
og påviser både fellestrekk og de ulike 
bevegelsers egenart. De hadde alle et felles 
mål:  De ville styrke de troendes åndelige 
liv for på denne måten å fremme åndelig 
fornyelse og vekkelse i hele folkekirken. 
Samvirke mellom folkekirke og bedehus-
forsamling blir derfor et ideal. Vekkelsenes 
viktigste arbeidsform var forkynnelse til 
omvendelse, og det var klare kjennetegn 
på hvem som kunne betraktes som rett 
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omvendt. Det er disse som betraktes som 
kirkens sentrum, og fellesskapet av de om-
vendte ses som en fornyelse av den opprin-
nelige, nytestamentlige forsamlingsform.

Vigilius mener likevel å kunne påvise at 
kirkeforståelsen hos vekkelsens represen-
tanter er  forholdsvis uklar, og at forholdet 
til kirketenkningen i Confessio Augustana 
gjennomgående er lite reflektert. De nyte-
stamentlige kirketukt-idealer kan framhe-
ves, men vekkelsens ledere er enige om at 
de ikke kan anvendes i folkekirken. Likevel 
har de gjennomgående en forståelse av 
folkekirken som en sann kristen kirke. 
De viktigste unntak her er Grundtvig i 
Danmark og Ludvig Hope i Norge, som 
begge har et mer avgrenset og pragmatisk 
begrunnet syn på folkekirkens betydning. 
Disse to betrakter kirkens liberale sakra-
mentforvaltning som uholdbar, og mener 
derfor at de troende selv må ta ansvar også 
for denne.

Den siste del av Vigilius’ bok er viet de en-
drede arbeidsbetingelser i det 20. århundre 
og vekkelsesorganisasjonenes reaksjon på 
disse. Vekkelseskristendommen kritiseres 
nå som et meningsfellesskap til forskjell 
fra det kirkelige fellesskap grunnlagt på 
sakramentene. Det gir seg dels utslag i 
en ny kirkelig bevissthet, og dels i en un-
derstrekning av den åpne folkekirke som 
ikke kan kreve en bevisst trosavgjørelse 
hos sine medlemmer, og som derfor kan 
romme ulike oppfatninger av hva som er 
læremessig berettiget og hva som ikke er 
det. Etter hvert har dette ført til et lære-
messig mangfold i kirken som også reiser 
spørsmålet om hvordan en som prest skal 
forholde seg til en biskop som avviser 
viktige deler av kirkens tro, og Vigilius gir 
en god oversikt over denne debatten både i 
Danmark, Sverige og Norge. 

Denne utviklingen har skapt store utfor-
dringer. Vekkelsesbevegelsene har ikke 
lenger en sentral og selvfølgelig plass i kir-

kebildet, og forholdet til folkekirken er blitt 
utfordret ved at dens svakhet ikke lenger er 
begrenset til manglende samsvar mellom 
lære og liv; nå er det selve det læremessige 
fundament som er problemet. Mange stiller 
nå også spørsmål ved den misjonerende be-
rettigelse av ecclesiola-tradisjonen; vil ikke 
tvert imot en forsamling med full kirkelig 
bredde i sin virksomhet i vår tid nå lengre? 
Et oppgjør med den prinsipielle uklarhet i 
kirketenkningen har også i enkelte tilfelle 
ledet vekkelsesforsamlingen i retning av en 
klarere kirkelig identitet, en utvikling som 
åpenbart er påskyndet av den læremessige 
oppløsning i folkekirkene. På dette punkt 
er det likevel fremdeles betydelig ulikhet 
mellom de ulike vekkelsesorganisasjonene, 
og  Vigilius mener her å kunne påvise at det 
er de organisasjoner han betegner som de 
mest kirkeloyale som i minst grad har be-
vart den opprinnelige vekkelsesteologiske 
tydelighet (s. 358). 

Vigilius konkluderer med å hevde at 
den skandinaviske ecclesiola in ecclesia-
tanken, til tross for dens dominerende stil-
ling i kirkelivet i det 19. og begynnelsen 
av det 20. århundre, nå er i ferd med å 
oppløses; den er en form som var viktig i 
en bestemt periode, men som ikke er det 
lengre. Og selv om dette er en historisk 
framstilling som ikke primært er ute etter 
å trekke normative konklusjoner, er det 
nærliggende å forstå hans framstilling som 
en argumentasjon for at skal ecclesiola-
tankens opprinnelige og gode intensjoner 
i dag kunne videreføres, må det skje med 
en tydeligere markering av menighetens 
kirkelige identitet enn det som har kjen-
netegnet denne perioden.

Vigilius har god oversikt over sitt materia-
le og makter å behandle en problemstilling 
som er både komplisert og kontroversiell 
på en velinformert og nyansert måte. Han 
har sans for ecclesiola-fromhetens beret-
tigelse, samtidig som han også ser dens 
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begrensning. Hans framstilling av Luther 
og Spener som to av vekkelsenes viktige 
forutsetninger er nyansert og informativ. 
Han ser at vekkelsenes krav om omven-
delse og betoning av det skarpe skillet 
kan virke sekulariserende ved at det frem-
medgjør mange for kirken, samtidig som 
han vet at for vekkelsens representanter 
er dette argumentet ikke avgjørende. Han 
ser sammenhengen mellom vekkelsens 
svekkede betoning av sakramentenes be-
tydning og fokus på en erfaringsorientert 
omvendelsesforståelse som det reelt sett 
viktigste kriterium for troens integritet og 
forsamlingens enhet. Han ser at vekkelses-
ledernes ambisjoner om læremessig inte-
gritet problematiseres av deres manglende 
evne til å forholde seg til den enhetlige 
kirkestruktur som åpenbart er forutsatt i 
CA. Vigilius makter slik balansen mellom 
å være nyansert uten å være tannløs; han 
er i sin framstilling av vekkelsene kritisk 
uten å være avvisende.

Verdien av Vigilius’ bok ligger etter mitt 
syn først og fremst i to forhold. For det 
første gir han en fyldig, veldokumentert 
og veldisponert framstilling av vekkelses-
bevegelsene i Danmark, Sverige og Norge i 
deres kirkelige og teologiske kontekst. Han 
har undersøkt et stort mangfold av kilder og 
har slik på en oversiktlig måte presentert et 
vell av relevant og interessant informasjon 
som ellers er til dels vanskelig tilgjengelig. 
Og han presenterer både de prinsipielle 
problemstillingene som hele tiden har vært 
der, og vår tids endrede forutsetninger, med 
en evne til kritisk, men samtidig solidarisk 
innlevelse som gjør at boken er en viktig 
ressurs for alle som er interessert i de 
videre veivalg både for de skandinaviske 
folkekirker og de mer eller mindre intakte 
vekkelsesbevegelser.

Knut Alfsvåg
Misjonshøgskolen, Stavanger

Johannes Horstmann
Et grundrids av den kirkelige dogmatik
Tidehvervs Forlag 2009
ISBN: 978-87-980509-5-7
343 sider. 190, - kr

I 1995 og 1996 havde jeg den store ople-
velse at høre Johannes Horstmanns to sid-
ste foredrag på Tidehvervs Sommermøde 
på Krabbesholm Højskole. Jeg kan ikke i 
min hukommelse skelne de to foredrag fra 
hinanden; men jeg husker især Horstmanns 
arbejde med Bibelen. I det ene foredrag 
gennemgik han de store linjer i Det Gamle 
Testamente og viste samtidig en stor fortro-
lighed med alle de enkelte skrifter.

Horstmanns foredrag var lange: Jeg 
mener, at det ene varede godt tre timer, 
det andet var vist lidt kortere. Deltagere i 
tidligere sommermøder kunne fortælle, at 
Horstmanns foredrag somme tider havde 
varet både fire og fire en halv time; men 
så var der frokostpause efter de første tre 
timer. Horstmann havde fuldt manuskript 
og afveg ikke fra det, men læste det op 
med en temmelig monoton stemmeføring, 
som, hvis ikke indholdet havde været så 
fængslende, ville have været frygteligt 
søvndyssende.

Med de gode erindringer om Horstmanns 
foredrag på Tidehvervs Sommermøde i 
baghovedet var det mig en stor glæde at få 
lejlighed til at læse bogen ”Et grundrids af 
den kirkelige dogmatik”.

Langt størstedelen af denne bog udgøres 
af Horstmanns manuskripter til en forelæs-
ningsrække på Det Theologiske Fakultet 
ved Københavns Universitet i efterårs-
semesteret 1988; men som indledning har 
udgiverne udstyret bogen med en artikel 
af Horstmann med titlen ”Præsteembede, 
kirke, theologi og universitet”, som tidli-
gere har været trykt andetsteds.
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Johannes Horstmann var født i 1915 og 
døde i 1999. Efter sin kandidateksamen 
var han nogle få år hjælpepræst i Hjørring, 
i 1946 blev han præst i Randers og i 1964 
i København. Han gik på pension i 1985. 
Han blev gennem flere årtier en hovedskik-
kelse i Tidehverv, både i bladets spalter og 
som antydet på sommermøderne. I ”Hi-
storien om Tidehverv” gør Søren Krarup 
opmærksom på Horstmanns ”teologiske 
format og dogmatiske indsigt og overblik”. 
Det bekræftes også i hans grundrids af 
dogmatikken.

Bogen er, som Horstmanns foredrag var: 
Tekst. Hver forelæsning udgør et kapitel. 
Hvert kapitel har en kort overskrift, som 
dog kun giver en beskeden vejledning i, 
hvad man kan finde i kapitlet. Svarende 
dertil har flere kapitler samme overskrift, 
kun adskilt ved et forskelligt romertal. 
De enkelte afsnit i hvert kapitel kan være 
ganske lange og har ikke egne under-over-
skrifter. Der er heller ikke små resumeer af 
kapitlernes hovedtanker – som det er ved at 
blive så moderne. I begyndelsen af bogen 
er indsat et farvefoto af forfatteren; men 
det er også alt af den slags.

Som bogen er, svarer den måske til nogle 
rammende ord i den indledende artikel – 
rammende i forhold til mangt og meget i 
den moderne folkekirke: ”Det skal nok vise 
sig at være regelen, at stigende forståelse 
for evangeliets indhold er ligefrem propor-
tional med svindende vægtlæggen på at få 
dette udtrykt på en tidssvarende måde. Og 
det er ikke underligt, at det er sådan, for det 
betyder, at hvor evangeliet selv presser på 
for at blive sagt, der vil det selv overtage 
ansvaret for, om mennesker hører det, og 
der vil det ikke finde sig i at blive gjort 
afhængigt af menneskers bestræbelser for 
at få det sagt på en måde, der tilfredsstiller 
dem selv og deres tilhørere.”

Selve grundridset af dogmatikken er byg-
get ganske traditionelt op og følger i store 
træk trosbekendelsen. Efter indledende 
kapitler om dogmatikken, åbenbaringen 
og Bibelen, følger kapitler om Gud, Jesu 
Kristi Fader og Treenigheden. Derefter 
behandles skabelsen og syndefaldet, læren 
om Kristus og læren om Helligånden. De 
sidste kapitler hedder: Dåben, Nadveren, 
Bønnen, Syndernes forladelse, Kirken i 
verden og Det evige liv.

I en tid som vor, hvor alt i gammel kristen-
tro tilsyneladende kan diskuteres, hvis ikke 
ligefrem bortforklares, er det velgørende at 
møde en theolog, der taler helt klassisk om 
kristen tro – og det med stor frimodighed. 

Horstmanns fremstilling af dogmatikken 
kan i mange henseender stilles ved siden 
af Regin Prenters. Men det er klart, at 
vi dermed taler om to meget forskellige 
theologer, som giver hver sin fremstil-
ling af den kristne tro, men som alligevel 
begge er karakteristiske for den periode, de 
begge har baggrund i. Forskellen mellem 
de to ligger nok mest i, at Horstmann er en 
renlivet og meget bevidst luthersk theolog, 
mens Prenter er luthersk med grundtvigsk 
baggrund og økumenisk udsyn. Det kunne 
det uden tvivl være spændende at foretage 
en nærmere undersøgelse af; men det vil 
blive mere omfattende, end en anmeldelse 
tillader.

Selv om Horstmann læst i nutiden vir-
ker som en klassisk og meget traditionel 
theolog, tager han selv forbehold mod at 
blive forstået sådan. Han skriver om ordet 
”kirkelig” i forelæsningsrækkens titel: Det 
”betyder ikke, at jeg agter at tale en tradi-
tionalistisk dogmatiks sag, og at jeg ser 
alle ulykker som stammende fra en kritisk 
holdning over for skrift og trosbekendelse”. 
Og senere: ”Ordet kirkelig skal holde dog-
matikken fast ved det, som er dens og den 
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øvrige teologis opgave, nemlig at arbejde 
på, at det Evangelium kan forkyndes rent 
og purt, som alene er i stand til at skabe og 
opholde kirken”.

(Man kan spekulere over, om Horstmann 
med en sådan udtalelse netop vil lægge af-
stand til f.eks. Prenters dogmatik og øvrige 
theologiske virksomhed.)

Selv om undertegnede ikke er enig med 
Horstmann i alt, hvad han skriver, skal 
hans grundrids af dogmatikken have den 
bedste anbefaling. Enhver med interesse 
for sagen vil kunne læse bogen, ikke uden 
ophold, men fordelt over nogen tid, sådan 
som den forelæsningsrække, der ligger til 
grund for bogen, jo varede fra begyndel-
sen af september til lige før Jul. Et solidt 
bibelkendskab vil være en fordel for læ-
seren, men er ikke nogen uomgængelig 
nødvendighed.

Til slut et enkelt citat – med meget aktuel 
brod: Om forskellen mellem kvinde og 
mand skriver Horstmann: ”Skaberen vil i 
sin guddommelige viisdom både ligestil-
lingen og forskelligheden. Forskelligheden 
hindrer ligestillingen i at gøre mennesket 
ene, hvad den ellers med nødvendighed gør 
der, hvor den vil være det hele; og ligestil-
lingen hindrer forskelligheden i at blive 
til undertrykkelse, hvad den nødvendigvis 
bliver til, hvor den ikke på guddommelig 
måde holdes på den rette plads af den ret 
forståede ligestilling over for den af Skabe-
ren stillede opgave for mennesket.”

Peter Østerby-Jørgensen,
Galtrup

Nina Karin Monsen
Inn i virkeligheten
Luther Forlag, Oslo
227 sider. 
298,- NOK
ISBN: 978-82-531-4625-6

Denne bog af Nina Karin Monsen (NKM) 
har været et yderst interessant og glædeligt 
bekendtskab. At møde en aktiv humaneti-
ker, der er blevet en ligeså aktiv kristen, 
hører ikke til dagens orden. NKM er et 
meget kendt navn i Norge, men vejen over 
Skagerak kan være lang, og jeg må tilstå, 
at selvom vi er bysbørn, har hendes navn 
ikke været kendt for mig før nu.

Kort fortalt voksede NKM op i små kår 
dels i og dels i udkanten af Bergen. Hen-
des opvækst, rent ydre betragtet, var ikke 
på nogen måde sensationel, men gennem 
hele sin opvækst følte hun sig udenfor og 
ensom. Hun var ikke stor, før det at leve 
i sandheden for hende var det afgørende. 
Derfor meldte hun sig også som 19-årig ud 
af kirken, fordi hun følte sig som en hykler 
ved ikke at leve op til kristendommens 
krav. Hendes hjem var præget af kontrol 
og opsyn, for så vidt ikke så ualmindeligt 
for 50 år siden. Men hvad der ikke var al-
mindeligt, var, at hendes hjem i beskedne 
sociale kår og ikke-akademisk atmosfære, 
bevidst var præget af humanetik. Dog 
var spekulationer om Gud ikke fjerne for 
pigen, tværtimod, men hun havde ingen 
at henvende sig til om disse spørgsmål. 
Præsten, hos hvem hun meldte sig ud af 
kirken, havde ret, da han sagde: ”Det er 
synd at slippe et så ungt menneske ud i 
verden uden en tro.”

Det førte ikke til nogen afklaring for den 
unge pige at slippe kirken. Hendes ensom-
hed blev ved. Tanken om døden, hendes 
egen død, spillede en stor rolle, men hun 
delte ikke sine tanker med nogen. Men-
nesker blev for hende tilfældigt rejsende. 
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”Alle ting gentog sig, blev repeterende og 
fyldt med død energi.”

På ydersiden levede NKM et almindeligt 
liv, lige så rodet som hendes jævnaldrende. 
På indersiden levede hun i bøgernes verden. 
Hele 5 af bogens sider består af en liste over 
de bøger, hun har læst (skønlitteratur), bø-
ger, der spænder over mange århundreder, 
krydser al verdens grænser og er lige så 
mangfoldige i genren. ”Men”, som hun si-
ger, ”jeg vidste ikke, at kristendommen var 
drivkraften i alt, som løftet mennesket.”

Som forventet kom hun ind på den aka-
demiske løbebane. Filosofi blev hendes 
område til sidst, og hendes navn nåede 
efterhånden ud på landsplan, hvor hun blev 
kendt som forfatter og foredragsholder. 
Humanetik var hendes ståsted, og hun var 
medlem af humanetisk forbund. Fra sin 
barndom kendte hun sin far som en, som 
man skulle underkaste sig, en tyran. Derfor 
blev Gud for hende årsag til alle tyranniske 
fædre, og kvindeundertrykkelse var en 
følge deraf. Familiefællesskab blev som 
en båd, hvor mand og kvinde roede i hver 
sin retning.

Alt dette var jo ”gefundenes fressen” i 
humanetisk sammenhæng, og hun blev 
ganske selvfølgelig dens talsmand. I køl-
vandet fulgte abortsagen, hvor hun uden 
nærmere refleksion mente, det var kvin-
dernes selvfølgelige ret at bestemme over 
deres egen krop.

Midt i sit ”repeterende” liv havde hun dog 
altid et ulmende håb, et håb om befrielse, og 
midt i sit gudløse liv havde hun en samtale 
gående med Gud.

Og Gud brød ind i skikkelse af et lysfæ-
nomen i en bybus på en hverdag. Så enkelt 
og så radikalt, og Kristus er nu hendes livs 
centrum.

Som det altid går, når den slags sker, blev 
hendes venner og fans nu hendes argeste 
modstandere, og Kristi venner blev nu 
hendes venner.

Hendes historie er ikke slut, selv om 
bogen er det. Hun har mødt den levende 
og opstandne Kristus og er blevet hans 
discipel, kommet i lære, for hun har en 
del at lære.

Hun bruger tit udtrykket ”talent til at tro”. 
For mig at se mangler hun at se troen som 
udefrakommende gave, ikke noget vi kan 
nå frem til ad tankens vej, men som ren 
nåde. Vor andel er alene at modtage gaven 
og slå følge med Kristus.

NKM har endnu ikke fundet et kirkeligt 
ståsted og fællesskab. Hun har en klar for-
nemmelse for det, der er sandt og ægte, men 
måske må hun ydmygt indse, at Kristus 
tager bolig i sin hellige, almindelige kirke, 
der består af syndere. 

Til aller sidst skal det bemærkes, at bogen 
er skrevet i et forbavsende enkelt sprog, 
ikke i filosofiske tankebaner, der kræver 
noget særligt af læseren. Det er ret påfal-
dend, når forfatteren selv er filosof.

Beate Højlund

Dietrich Bonhoeffer
Bibelens bønnebog
-En gennemgang af Salmernes Bog
LogosMedia 2009
87 sider. 99,95 kr
978-87-7425-681-6

I denne lille bog får vi en tolkning af de 
gammeltestamentlige salmer. Bonhoeffer 
forstår dem som Guds ord og menneskers 
ord i ét. Det hænger sammen med, at 
Kristus både er salmernes ophavsmand, 
mål og omdrejningspunkt. Salmernes Bog 
er hans bønnebog. Derfor når salmerne i 
grunden deres højdepunkt i Fadervor. På 
denne baggrund bør kristne naturligvis 
bede salmerne.

Bogen, der første gang blev udgivet på 
dansk allerede i 1945, indeholder også et 
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efterord af Bonhoeffers ven og medarbej-
der, Eberhard Bethge, hvor han fortæller 
om dennes liv og gerning.

En god lille bog til inspiration af bøns-
livet.

Svend Erik Larsen

Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Hildegard II
Gyldendal 2010
483 sider. 299,00 kr

Første del af historien om Hildegard af 
Bingens liv udkom i 2009. Nu foreligger 
anden del, der følger hende frem til hendes 
død som 81-årig i 1179.

Hildegards klosterliv på Disibodenberg 
ophører, idet hun bryder ud og grundlægger 
sit eget kloster, Rupertsberg. Dette har på 
forskellig måde sine omkostninger – også 
for hende personligt, men efterhånden 
bliver stedet respekteret og anerkendt. Og 
Hildegard selv er absolut et spændende og 
inspirerende bekendtskab.

Bogen er i øvrigt – som forgængeren – 
skrevet på et smukt og marvfuldt dansk 
med respekt for sprogets ”melodi”!

Svend Erik Larsen 

Jørgen Mejer og Chr. Gorm Tortzen (red.):
PLATON, bind 2
-Samlede værker i ny oversættelse
Gyldendal 2010
568 sider. 450,00 kr

Planmæssigt foreligger nu bind 2 i ny-
oversættelsen af Platons samlede værker. 
Bindet indeholder bl.a. dialogen ”Stats-
manden”, der er et forsøg på at indkredse 
statsmandskunsten og dermed den ideelle 
statsmand. Også et par dialoger, hvor det 

forsøges at definere eros-begrebet, er med. 
Her afklares det, at kærlighed er ”guddom-
meligt vanvid”.

Også her giver Platon nutiden stof til 
eftertanke!

Svend Erik Larsen

Henning Kure
I begyndelsen var skriget
Vikingetidens myter om skabelsen
Gyldendal 2010
352 sider. 349,00 kr.

Denne bog er et bud på en ny forståelse af 
vore forfædres mytologi. Ny – fordi forfat-
teren forsøger at gå bag om den islandske 
politiker, forfatter og skjald Snorri Sturla-
sons bog ”Edda” fra 1200-tallet. Ganske 
vist genfortæller Snorri de gamle myter om 
verdens tilblivelse, - men han er kristen, og 
det farver hans genfortælling. 

Forfatteren forsøger her at komme tilbage 
til vikingernes egen forståelse – deres selv-
stændige verdenssyn, som ikke – hvad man 
kunne få indtryk af hos Snorri – er en slags 
forløber for kristendommens verdenssyn.

Svend Erik Larsen

Ole Sønnichsen
Møllehave
- Jagten på lyset og kærligheden
Gyldendal 2010
296 sider. 299,95 kr.

Dette er den første egentlige biografi om 
ham, der er blevet kaldt for ”hele Danmarks 
præst”. Bogen er dog ikke bygget kronolo-
gisk op, men derimod tematisk. Møllehave 
har selv medvirket ligesom mere end 40 
centrale personer om ham har bidraget.
Der gås meget tæt på Møllehave og hans 
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liv – så tæt, at opfattelsen af ham og 
respekten for ham som ”hele Danmarks 
præst” for nogle er gået fløjten, fordi de 
ikke kan få hans livsførelse til at stemme 
med deres forventninger til en præst – eller 
bare til en kristen. For vel er kristendom 
ikke moral, - men kristendommen har nu 
engang moralske konsekvenser for vores 
måde at leve på.

Svend Erik Larsen

Christian Braw
Vänner med ord 
– 66 författarporträtt
Libris förlag. Örebro. 
338 sider. 155, - SEK

Bliver det ikke meget overfladisk og uinte-
ressant at skildre så mange forfattere på så 
begrænset plads? Sådan kunne man spørge, 
når man ser, at der i gennemsnit kun er godt 
fem sider til hver.

Men når Christian Braw er forfatteren, så 
bliver skildringen hverken overfladisk eller 
uinteressant.

Selvom jeg fx selv har oplevet Gunnar 
Rosendal og læst bøger af ham og om 
ham, så forekommer det imponerende at 
se, i hvor høj grad Braw formår at tegne et 
portræt af fader Gunnar på så begrænset 
plads. 

Og forfattere fra Finland og Estland, 
som undertegnede slet ikke kender, bliver 
skildret, så man gerne ville lære dem  at 
kende.

Af vore hjemlige forfattere portrætteres 
Jørgen Glenthøj, Helge Haystrup, Monica 
Papazu og Poul Ulsdal på udmærket vis.

Blandt de omtalte svenske forfattere er 
mange, som vil være dette blads læsere 
bekendte. Man kan nævne Dag Sandahl, Bo 
Giertz, Sven Stolpe, Olov Hartman, Folke 
T Olofsson og Bengt Hägglund.

Lidt uventet dukker navnet Glubb Pasha 
op. Han udviklede under Transjordaniens 
kong Abdullah den arabiske legion til en 
effektiv hær. Og just i vor tid kan det være 
værdifuldt at minde om kong Abdullah og 
Glubb Pasha som exempler på, at der ikke 
mindst i Jordan findes ædle muslimer, som 
ikke giver sig af med terror og forfølgelse 
af kristne, som det ellers ofte er tilfældet 
i vore dage.

Ser man på de svenske forfattere, som 
Christian Braw omtaler, så er spektret 
bredt. Også Olle Nivenius er sympatisk 
omtalt, selvom han vel i højere grad 
repræsenterer den etablerede Svenska 
Kyrkan. Det er i afsnittet om Nivenius, at 
Braw nævner en general, som hævder, at 
memoirer ”bare er pral og løgn. Læs poesi 
i stedet.” Det tillæmpes på Nivenius, hvis 
digte giver et langt mere nuanceret og sandt 
billede end selvbiografien. Nivenius var en 
af hovedmændene bag den nye udgave af 
den svenske salmebog.

Også Ylva Eggehorn ”symbolskikkelsen 
for  en af 1960’ernes store opbrud: Jesus-
bevægelsen” omtales og digte af hende 
citeres. 

I portrættet af Bengt Hägglund nævnes 
dennes evne til at hjælpe sine læsere til at nå 
frem til en dybere forståelse af den kristne 
traditon. Bengt Hägglunds Teologins histo-
ria har de fleste danske teologer også haft 
glæde og gavn af at læse – netop fordi den 
indfører sine læsere i det, som til alle tider 
har været centralt i kristendommen.

Hermed anbefales Christian Braws bog 
til læserne.

HOO

Kirsten og Poul Hoffmann
Pletskud
Forlagsgruppen Lohse.
280 sider. 249,95 kr
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Bogen er dels til undervisning og opbyg-
gelse og dels et modspil til ”den aggres-
sive ateistiske, i særdeleshed antikristelige 
propaganda, der fører sig frem i medierne i 
dag.” (Udgivernes forord s 9). Forfatterpar-
ret har ikke selv skrevet andet end forordet, 
men med deres store viden bringer de cita-
ter om Bibelen – Bøn – Djævelen – Døden 
– Forkyndelse – Fortabelse – Glæde – Gud 
– Helligånden – Håbet – Jesus – Kirken – 
Kristenlivet – Kærlighed – Menneskelivet 
– Din næste – Skabelsen – Synd – Taknem-
melighed – Tilgivelse – Tro – Vantro – Vis-
dom og endelig et forfatterregister over de 
over 260 forfattere, som der citeres fra. Det 
understreges, at der ikke bringes citater fra 
Bibel og Salmebog, som læserne formodes 
at kende og i hvert fald at kunne finde.

Citaterne er velvalgte, de lever op til 
bogens titel. De er i høj grad pletskud ved-
rørende det emne, som behandles. Der er 
ingen – eller meget få – forbiere. Pletskud 
er hentet fra videnskabsmænd som Albert 
Einstein og Louis Pasteur, politikere som 

Gladstone og Churchill, Lincoln og flere 
amerikanske præsidenter og flere andre, 
borgerrettighedsforkæmpere som Martin 
Luther King. Der er kirkefædre som Chry-
sostomos og Kyrillos. Der er store forfat-
tere som Victor Hugo, Dostojevskij, Goethe 
og flere blandt andet også krimiforfattere 
som Agatha Christie og Dorothy L. Sayers. 
Der er filosoffer, paver og forkyndere. Der 
er gode vidnesbyrd fra hårdt prøvede men-
nesker som Joni F Tada og Helen Adams 
Keller, som trods handicap er kommet til 
at betyde meget. Et pletskud fra Dronning 
Margrethe II mangler heller ikke. Søren 
Kierkegaard er citeret flere gange.

Pletskud er en økumenisk bog i den 
forstand at vidt forskellige kirkesamfund 
er repræsenteret. Den vil være velegnet 
som gave til unge kristne, som måske er 
omgivet af atheister. Den er god for alle. 
Den kan ligge ved sengen, så man kan læse 
nogle citater og give sig tid til at meditere 
over dem.

HOO

”The King” 2011
Nordisk ungdomskonference i Finland

I 2011 holdes Corpus Christi konferencen i dagene 
27.-30. Juni i Kristinestad i Finland.

Corpus Christi konferensen er en nordisk ungdomskonference på 
evangelisk-luthersk grund. 

Hovedtaler bliver Rev. Peter Bender fra USA og temaet bliver: The King.
Konferencen vil virke for kirkelig og bibelsk fornyelse blandt unge i Norden, 

så de ledes ind i evangelisk-luthersk kirkeliv. 

Nærmere se: http://www.corpuschristi.se/
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 i Kolding, Kristkirken.
Nærmere om program i næste nummer og på 

hjemmesiden: www.ksbb.dk 
NB: Notér datoen allerede nu. Vi har brug for at mødes!


