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Forord

Det stod ikke skrevet i stjernerne, at jeg skulle være universitetslærer og da
slet ikke i faget Ny Testamente. Jeg kommer fra en ikke-akademisk familie,
og vores tilknytning til kirken var ganske spinkel. Jeg blev ganske vist klassisk
sproglig student fra Metropolitanskolen, hvilket kunne pege i retning af te-
ologien; men når jeg valgte det teologiske studium, var det ikke, fordi kirken
trak, men fordi det studium gav mulighed for at beskæftige sig med historie,
sprog og filosofi, som jeg alt sammen interesserede mig for. Der var altså sna-
rere tale om at udskyde et valg end om at træffe en positiv afgørelse. Det gik
dog snart op for mig, at man ikke ustraffet læser teologi (som jeg har haft for
vane at udtrykke det). Man kan ikke undgå at blive optaget af de spørgsmål,
kristendommen rejser med sin påstand om at rumme sandheden om den
menneskelige tilværelse.

Jeg blev optaget af det hermeneutiske spørgsmål, dvs. spørgsmålet om,
hvordan og på hvilke vilkår en gammel, fremmed forestillingsverden som
den kristne kunne have relevans og betydning i en helt anden tid som vores.
For at kunne forholde sig til det spørgsmål må man have sans både for den
fremmede verden, sådan som den kommer til udtryk i de gamle tekster, og
for vores egen tid, hvad enten den skal opfattes som moderne eller postmo-
derne. Jeg må have haft den sans; jeg kom i hvert fald til at beskæftige mig
med det spørgsmål resten af mit liv. Samtidig var jeg hjemmefra sporet ind
på en interesse for Frankrig og fransk kultur; det var ikke normalt for en te-
ologistuderende, der stadig i første halvdel af 1970’erne formodedes at ori-
entere sig mod Tyskland, der var den danske teologis moderland. Det gav
mig en interesse for strukturalismen, der var/havde været moderetning i
fransk åndsliv siden sidst i 50’erne, og for den semiotiske tekstanalyse og for
dekonstruktiv filosofi. Jeg var så heldig, at samme interesse slog igennem i
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dansk universitetsliv i de tidlige 70’ere, og på teologi mente man derfor, at
sådan noget skulle vi også have. Det blev bl.a. mig, der skulle sørge for det.
Det var udgangspunktet for min karriere på universitetet.

Jeg har ikke været drevet af nogen stor personlig ambition; derfor blev jeg
aldrig nogen betydningsfuld forsker. Det skriver jeg uden den mindste un-
dertone af bitterhed. Jeg har altid været klar over, at mit talent lå i undervis-
ningen og formidlingen. Men for at kunne undervise og formidle må man
først selv have forstået. På en måde har jeg altid været ligeglad med, om det,
jeg forstod, kunne overbevise mine kolleger. Hvis det gav mening for mig
selv, var det godt nok. Derfor har jeg fra tid til anden været i stand til at se
nogle nye og overraskende sammenhænge; det håber jeg også kommer til ud-
tryk i de artikler, der er udvalgt til denne bog. Men især håber jeg, at jeg har
været i stand til at give det, jeg har forstået, og måden, jeg har forstået det på,
videre til mine studenter igennem de mere end 30 år, jeg har undervist i Det
Nye Testamentes eksegese.

Jeg havde kun en meget vag bevidsthed om Det Nye Testamente, da jeg
begyndte det teologiske studium. Der var meget at lære, og der var ikke ret
meget at gå ud fra på forhånd. Det har betydet, at jeg har beskæftiget mig
med snart sagt alle emner inden for Ny Testamente-forskningen. Ulempen
ved det har været, at jeg aldrig kom helt til bunds i nogen af emnerne – men
hvem ved overhovedet, hvor bunden er? Fordelen har været en klar fornem-
melse for, hvor mærkeligt hele Det Nye Testamente er, og sansen for tekster-
nes mærkelighed er nu engang drivkraften i al eksegese. Det har medført, at
jeg har beskæftiget mig meget all round med faget, hvor den traditionelle
karrierevej tværtimod er at specialisere sig. Det har imidlertid givet mig nog-
le af de mest interessante opgaver i mit professionelle liv, nemlig redaktionen
af Gads Danske Bibelleksikon fra 1998 (sammen med Hans Jørgen Lundager
Jensen, Bertil Wiberg og Bodil Ejrnæs) og oversættelsen af Det Nye Testa-
mente til nudansk: Den Nye Aftale, der udkom i november 2007 (sammen
med Malene Bjerre, Tine Lindhardt og hele resten af oversætterholdet). 

Nu bliver jeg 60 år, jeg kan begynde at se en ende på det hele, og det giver
anledning til en statusopgørelse. Den forsøger jeg at aflægge med denne ar-
tikelsamling. Jeg har forsøgt at udvælge nogle artikler, der dækker bredt –
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både i forhold til de emner, jeg har beskæftiget mig med, og i forhold til pe-
rioden, hvor jeg har skrevet dem (selv om hovedvægten ligger på de sidste 10
år). Der kunne være udvalg andre; derfor er der sidst i bogen en liste over de
artikler, jeg har offentliggjort (undtagen anmeldelser). Hvis man søger en be-
stemt artikel og ikke finder den i bogen, kan man altså finde referencerne til
den i Bibliografien. Jeg vil benytte lejligheden til at takke mine to unge kol-
leger Lars Kjær Bruun (Ny Testamente) og Søren Holst (Gammel Testa-
mente), der har hjulpet mig med udvælgelsen af artiklerne. Lars Kjær Bruun
har desuden læst korrektur på manuskriptet, og Søren Holst har udarbejdet
Bibliografien. Jeg er dem begge meget taknemmelig for deres store og helt
uegennyttige indsats.

Bogen begynder med to artikler af en generel karakter. Den første forsøger
at svare på, hvad religion er. Svaret er kort, så forvent ikke, at det er fyldest-
gørende – men det er altså et forsøg. Den anden artikel prøver at indkredse,
hvad en tekst i det hele taget er, og derudfra sige noget karakteristisk om Det
Nye Testamente som kanon. Artiklen er et eksempel på den beskæftigelse
med kanon-problematikken, der har optaget mig de seneste år, og samtidig
præsenterer den et overblik over mit aktuelle syn på det hermeneutiske pro-
blem. Denne hermeneutik tager udgangspunkt i en postmoderne tekstteori
og i den betragtning, at når det drejer sig om tekstproduktion, er det ulysten,
der driver værket. Hvis vi ikke kan genkende os selv i den produktive ulyst,
kan vi heller ikke forstå værket.

Artiklen Fra apokalyptiker til vismand gennemgår de forskellige ‘jagter på
den historiske Jesus’ og sætter dem ind i en teologi- og kulturhistorisk sam-
menhæng. Jeg tror ikke på, at vi kan opnå en historisk holdbar erkendelse af
Jesus; men forsøgene kaster lys over teologiens vilkår i løbet af det 20. år-
hundrede. Sammen med bogens tredjesidste artikel Det nytestamentlige tu-
sindben repræsenterer den min beskæftigelse med den nytestamentlige forsk-
nings nyere historie. I denne historie kan man finde interne drivkræfter i
forskningen, men især viser det sig, at forskningen afspejler mere omfattende
bevægelser i vores samfund. Hvor Fra apokalyptiker … er koncentreret om
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Jesus-forskningen, giver Tusindbenet et vue over hele den nytestamentlige
forsknings aktuelle situation.

Saddukæerne undersøger kilderne til denne retning i den antikke jødedom
og forsøger at rehabilitere dem som en ægte teologisk bevægelse, ikke bare et
magtparti i det jødiske samfund. Selv om jeg primært er tekstfortolker, har
jeg også beskæftiget mig med rent tidshistoriske emner, og det vil jeg gerne
demonstrere med denne artikel. Den næste artikel, om Paulus’ omtale af
nadveren i 1 Kor 11,17-34 (Herrens måltid eller menighedens sammenkomst),
fokuserer til gengæld på teksten, hvis forskellige argumentative niveauer jeg
forsøger at analysere. Samtidig supplerer den min analyse af nadveren, som
jeg har præsenteret i artiklen ‘Fraværets figurer’ i bogen Om Markus. Analyser
og fortolkninger (Anis 2002).

Apokalyptik i almindelighed og Johannes’ Åbenbaring i særdeleshed har
ved siden af Markusevangeliet været genstand for min særlige interesse. Det
er de to følgende artikler i bogen eksempler på. Apokalyptik er en bredt ind-
førende artikel, der er offentliggjort i bogen om Ingvar Cronhammers kæm-
peskulptur Elia. Jeg har været så heldig at komme i kontakt med flere billed-
kunstnere. Jeg tror ikke, det har afsat sig påviselige spor i mit arbejde; men
det har glædet mig, at nogle af mine ting har tiltalt disse kunstnere. Jeg hå-
ber, det viser, at bibelforskerne ikke arbejder i et kulturelt vakuum. Den an-
den artikel, der handler om Johannes’ Åbenbaring, inddrager desuden den
franske filosof Derrida, der har været en vedvarende inspirationskilde i mine
hermeneutiske overvejelser over fraværets betydning for forståelsen. Hans
dekonstruerende læsestil viser sig at få fat i grundlæggende strukturer i Jo-
hannes’ Åbenbaring.

Skriftsynet i jødedom og kristendom var oprindelig henvendt til nogle af de
omtalte billedkunstnere, og artiklen er også inspireret af Derrida. Derfor er
artiklerne anbragt i en ikke-kronologisk, men sagligt meningsfuld rækkeføl-
ge. Artiklen påviser, hvordan det jødiske syn oprindelig var bundet til et sted,
templet, mens det kristne var frigjort fra stedet. Med tiden blev det imidler-
tid lige omvendt. Samtidig sætter den det katolske og det protestantiske
skriftsyn over for hinanden. Oplægget om ‘Den fortærende ild’, min gode ven
og gammeltestamentlige kollega Hans Jørgen Lundager Jensens doktordis-
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putats, sætter Det Gamle og Det Nye Testamente samt Lévi- Strauss’ struk-
turalisme og A. J. Greimas’ semiotik over for hinanden. I sit udgangspunkt
kan artiklen virke lovlig indforstået, men den kommer frem til nogle princi-
pielle betragtninger om det, jeg forsøgsvis kalder ‘mæthedens og sultens te-
ologi’. Jeg vil derfor opfordre læserne til at holde indforståethederne ud og
læse artiklen til ende.

Jeg har interesseret mig for film og teater meget længere end jeg har be-
skæftiget mig med teologi, og den interesse har jeg aldrig lagt på hylden.
Men jeg har i mange år holdt de to sider af mit liv adskilt, været amatør i
forhold til film og teater og professionel i forhold til teologi og eksegese. Men
efterhånden som jeg er begyndt at interessere mig for Bibelens kunstneriske
reception, har jeg blødt grænserne op. Jeg slutter derfor bogen med et par
artikler, der ikke har noget med teologi og eksegese at gøre, men som også er
en del af mine skriverier. Den første handler folkloristisk, litterært og filmisk
om et af mine foretrukne yndlingsemner, nemlig vampyrer. Samtidig skal
jeg understrege, at den er meget anvendelig, hvis man vil vide noget praktisk
om vampyrer. Den anden gennemgår en bestemt tradition inden for avant-
garde teateret i Europa i det 20. århundrede, som man kan kalde det rituelle
teater, repræsenteret af Artaud, Brook, Grotowski og Barba. Artiklen inde-
holder tillige nogle overvejelser over det fjendtlige forhold mellem teateret
og kirken. 

I betragtning af, at jeg har beskæftiget mig indgående med Markusevange-
liet og med evangeliegenren i det hele taget, vil læserne måske undre sig over,
at der ikke er nogen artikler om disse emner i bogen. Det skyldes, at jeg al-
lerede i 2002 fik udgivet en samling af artikler om Markusevangeliet: Om
Markus. Analyser og fortolkninger (København: Anis 2002).

Bogen er støttet økonomisk af FELIX-fonden. 
Jeg er fonden meget taknemmelig for den økonomiske håndsrækning, der
muliggør, at bogen udkommer.
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Religion og dissonans

Oprindelig holdt som indlæg på en debataften om religion i Teologisk Forening i
København 2004. Teksten har ikke tidligere været offentliggjort.

Jeg begyndte at studere teologi i 1969; jeg kom fra en baggrund, der var al-
deles ukirkelig og ureligiøs, og stødte på mange mærkværdigheder. Noget af
det mest kuriøse var, at vi blev belært om, at kristendommen ikke var en re-
ligion. Jeg havde ellers forestillet mig, at jeg skulle til at studere den kristne
religion i dens forskellige aspekter. Men dengang var Det Teologiske Fakul-
tet i København stadig præget af den dialektiske teologi, og et af dens dialek-
tiske greb var netop at vende tingene på hovedet og erklære kristendommen
for det modsatte af religion. Det var i første omgang til at blive forvirret af.
Men jeg kan også huske, at jeg fandt påstanden så indlysende meningsløs, at
jeg trak på skulderen og fortsatte mine studier af den kristne religion.

Siden kom jeg til at forstå den dialektiske teologi bedre. Det grundlæggen-
de argument er jo, at religion er menneskers søgen mod Gud, som nødven-
digvis fører til, at den menneskelige søgen projiceres på Gud. Kristendom er
derimod Guds henvendelse til mennesker, hans kald til frelse fra et sted hin-
sides alt menneskeligt; og den kristne tro er menneskers svar på Guds kald,
en projektion af Guds henvendelse, om man vil. Det er en position, der slår
to fluer med et smæk. Kristendommen rejser nemlig et dobbelt sandheds-
spørgsmål. På den ene side spørgsmålet om kristendommens sandhed i for-
hold til de andre religioner; og på den anden side spørgsmålet om den sande
kristendom, dvs. hvilken form for kristendom der er den sande. Ved at hæv-
de, at kristendom er det modsatte af religion, er svaret på det første spørgs-
mål givet: Kristendommen er sand, fordi den ikke udgår fra mennesker, men
fra Gud. Men påstanden giver også de dialektiske teologer et våben i hænde
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mod de former for kristendom, som de ikke kan lide, for de kan beskyldes
for at gøre kristendommen til en religion.

Problemet med den forståelse er selvfølgelig, at kristendommen til forveks-
ling ligner en religion, og derfor bliver den også studeret som en religion.
Konkurrerende religioner vil i øvrigt tilsvarende kunne hævde, at de repræ-
senterer sandheden, mens andre religioner, herunder kristendommen, bare
er religioner. Man kan fx finde megen ‘dialektisk teologi’ i Islam. Men hvis
kristendommen til forveksling ligner en religion, hvordan ser en religion da
ud? Det kan man ikke blive enige om rent teoretisk. Men i praksis vil de fle-
ste kunne genkende en religion, når de ser den. To fænomener er karakteri-
stiske, vil jeg mene: kult og mytologi. Mit oplæg kommer til at handle om
mytologi, men desværre ikke om kult. Det betyder ikke, at jeg overser kul-
tens betydning for det religiøse liv; men jeg er nødt til at adlyde begrænsnin-
gens lov.

Hvordan man end ser på den transcendente virkelighed hinsides himmel-
rummet (eller hvor den nu befinder sig), så må udgangspunktet for et studi-
um af religion være, at religion fungerer i den herværende, jordiske verden
blandt dennesidige mennesker. Det er her, den finder sted og giver mening;
det gælder også kristendommen. Med det udgangspunkt er jeg stadig en arv-
tager af den dialektiske teologi, men i den anden ende af spekteret, om man
så må sige: den del af den dialektiske teologi, der – med et slagord fra
Nietzsche – ville “forblive jorden tro”, afviste spekulationer om det hinsidige
og ville adlyde Guds ord i det konkrete menneskeliv. Det vil altså være kon-
teksten for mit forsøg på at indkredse, hvad jeg forstår ved religion: Religion
som en menneskelig aktivitet, der ytrer sig socialt, moralsk, eksistentielt,
æstetisk, organisatorisk osv. i menneskers omgang med hinanden og den jor-
diske verden. 

Jeg forstår primært religionen som en reaktion. Som en reaktion på disso-
nans – ikke nødvendigvis ‘kognitiv dissonans’, som er det fænomen, man ta-
ler mest om på det teologiske studium. Kognitiv dissonans er naturligvis in-
kluderet i den mere omfattende dissonans-erfaring, men denne omfatter
også andre sider af tilværelsen og hænger i sidste instans sammen med, at vi
mennesker beboer en verden, som er alt for stor. Verden kan ikke rummes
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kognitivt, vi kan umuligt vide alt om hele verden; men den kan heller ikke
rummes handlingsmæssigt, vi kan ikke nå ud til hele verden eller tage hensyn
til hele verden. (Globaliseringen gør netop ikke hele verden tilgængelig for
os; den tenderer mod at gøre de ‘utilgængelige’ dele af verden irrelevante –
og det er noget ganske andet).

Det betyder ikke så meget i det daglige liv, at verden er alt for stor, for vi
indretter os i vores egen overskuelige del af verden og skaber mekanismer,
hvormed vi omgås de dele af verden, der ligger udenfor – lige fra handelsru-
ter til informationskanaler, der både sikrer udvekslingen og filtreringen. Det
er ikke noget nyt, sådan har det altid været i alle kendte menneskelige sam-
fund, om end under forskellige teknologiske betingelser. Men engang imel-
lem trænger den alt for store verden sig på. Den håndterlige verden konfron-
teres med det uhåndterlige og det bliver klart, at det håndterlige i grunden
er en undtagelse. Udenfor er der kræfter på spil, som vi hverken kan overskue
eller overkomme. Det er selvfølgelig meget tydeligt, når det er onde kræfter.
Når jorden skælver og begraver hundredvis af mennesker, eller når vandet
kommer buldrende og river hele samfund i havet. Eller når fjendtlige hære
trænger ind og dræber, plyndrer og voldtager; eller når konflikter i den over-
skuelige verden bliver uoverskuelige og fører til borgerkrig, vold og ødelæg-
gelse, som man næsten havde troet var utænkelig. Her erfares den alt for sto-
re verden i form af en grusomhed, der river tæppet væk under vores lille ver-
den og viser, hvor spinkle vores fællesskaber er. Den håndterlige verden er
ingen selvfølgelighed.

Men konfrontationen med det uhåndterlige afslører også de gode kræfter
i den alt for store verden. Naturen er ikke kun marken, der skal bearbejdes i
ansigtets sved; den er også rig og overvældende, den kan bugne af frugtbar-
hed, vi aldrig når at fortære, den vrimler af arter, der dør og opstår i et kalej-
doskop af mangfoldighed, og den frembringer former og farver, der langt
overstiger den menneskelige fantasis formåen. Naturen er et hav af nytteløst
overskud og spild ud over enhver forestillings grænse. Og det er derfor, vi
kan leve af den. Naturen stiller sig til rådighed på et helt basalt plan, som lig-
ger ud over det arbejde, hvormed vi aftvinger den produkter. Det samme
gælder i menneskelige forhold, hvor fremmede mennesker møder os med
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uvilkårlig hjælpsomhed og glæde, længe før vi har nået at gøre os fortjent til
det. Og hvor vi selv kan finde ressourcer i mødet med de andre, som vi ikke
anede, at vi havde. Her møder den alt for store verden os med en generøsitet,
der skyller ind over vores lille verden og viser, at det er den store verden
udenfor, vi lever af, når det kommer til stykket. Den håndterlige verden er
ikke tilstrækkelig.

Verdens grusomhed og generøsitet, som jeg har antydet i forhold til den
kollektive erfaring, viser sig også i det enkelte menneskes liv – i mødet med
andre menneskers meningsløse brutalitet på den ene side og den lige så ube-
grundede kærlighed på den anden side. Jeg tror ikke, der er noget menneske,
som ikke fornemmer livets generøsitet ved et barns fødsel eller dets grusom-
hed ved et menneskes lidelse og død. Det er disse basale – kollektive som in-
dividuelle – erfaringer, jeg henviser til, når jeg taler om den dissonans, som
jeg tænker mig at religion er en reaktion på. Vi mennesker lever i en verden,
der unddrager sig kontrol og forståelse – en verden, vi grundlæggende ikke
er hjemme i, men som overfalder os med frygtelige trusler og begaver os med
ubegribelig godhed. Verden er for meget – både i negativ og i positiv for-
stand.

Jeg opfatter religion som en af de mest omfattende formidlingsmekanis-
mer mellem den lille verden, hvor vi indretter os og lever vores nogenlunde
overskuelige liv, og den store verden, som vi hverken kan forstå eller få til at
makke ret. De erfaringer, vi gør os med den alt for store verden, skal både
leves og forstås ind i den lille verden, og her spænder religionen sig ud som
en række handlinger og forestillinger, der både trænger ind i det nære og ud
i det fjerne. Det er ikke min påstand, at religion er den eneste menneskelige
aktivitet, der opfylder denne funktion. Videnskab og teknologi er naturligvis
fænomener, der både kognitivt og pragmatisk udvider den menneskelige ra-
dius i stadig ny erkendelse og formåen. Politik forsøger at håndtere de farer,
som menneskers samliv udgør både i den nære og den fjerne sammenhæng;
det er langt fra altid, det lykkes, men der er også eksempler på, at det lykkes
overraskende godt. Kunst er et forsøg på at gøre det ukontrollerede tilgæn-
geligt for oplevelse; kunsten kan frembringe et samspil mellem sanser, for-
ståelse og følelser, der udvider bevidstheden, så vi kommer i kontakt med det
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alt for store uden at blive knust af det. Rusmidler kan gøre det samme; men
dér risikerer de påvirkede faktisk at blive knust, fordi det ukontrollerede in-
vaderer personen. Og så videre ...

Religion optræder som sådan en formidlingsmekanisme på linje med an-
dre; men den indgår også forskellige former for samliv med disse andre akti-
viteter, således at religion kan blive et meget omfattende segment i et sam-
funds liv. Den kan ytre sig æstetisk-kunstnerisk i form af bygninger, ceremo-
nier, processioner, billedlige fremstillinger m.m.; moralsk i form af adfærds-
kontrol og -motivation; organisatorisk gennem menighedsfællesskab,
hierarkiske strukturer, uddannelse o.l.; politisk gennem påvirkning af den
offentlige opinion eller ved religiøse lederes direkte deltagelse i det politiske
liv. Religion finder man aldrig ‘blot’ som religion, men altid i et konkret
samliv med andre menneskelige aktiviteter, der formidler i forhold til den
grundlæggende dissonans. Men det, der gør religionen genkendelig som re-
ligion, ligger et andet sted. Religionen udøver sine aktiviteter i forhold til en
forudsat mytologi.

Der er gjort mange forsøg på at definere, hvad religion er; i nyere tid har
disse definitioner som oftest et sociologisk eller antropologisk udgangs-
punkt, fordi man opfatter religion som “et kulturelt system og en social in-
stitution” – for at citere et af de seneste forsøg, nemlig Armin Geertz’ i nr.
91 af Kritisk forum for praktisk teologi fra 2003. Over for den slags abstrakte
definitioner finder jeg det ret forfriskende, når de kognitive religionsteoreti-
kere med Pascal Boyer i spidsen peger på forekomsten af ‘kontra-intuitive
agenter’ som et kendetegn på religion. Kognitivisterne baserer sig på en so-
cial-psykologisk evolutionsteori, som jeg ikke vil abonnere på; men de anta-
ger frejdigt, at religion handler om noget, – og at dette noget bl.a. er væsner,
der har evner og udseende og opfører sig på måder, som ikke indgår i vores
normale kognitive skemaer. Derfor er de ‘kontra-intuitive’. De her ‘kontra-
intuitive agenter’ er dem, vi i en mindre teoretisk sammenhæng ville kalde
guder, åndelige væsner og den slags.

Grunden til, at religion er en så succesfuld mekanisme til formidling mel-
lem den lille og den for store verden, er efter min opfattelse, at den refererer
til en helt tredje verden, der ligger uden for eller uden om den menneskelige
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verden – stor som lille. Pointen er selvfølgelig, at der finder en interaktion
sted mellem den menneskelige og den guddommelige verden, mellem det
immanente og det transcendente. Guden eller guderne er aktive i den men-
neskelige verden, ligesom mennesker kan påvirke de guddommelige væsner
gennem deres religiøse aktiviteter. For så vidt som formidlingen mellem ver-
dens håndterlighed og uhåndterlighed går via denne tredje verden, bliver
den i en vis forstand usårlig i forhold til de menneskelige erfaringer. Politik
og moral kan komme til kort; men religionen kommer ikke til kort, for den
guddommelige verden er netop en ‘kontra-intuitiv’ verden, der ikke skal be-
kræftes af jordiske erfaringer. Tværtimod kan det blive en særlig raffineret
bekræftelse, at troen strider mod erfaringen, for det viser med al tydelighed,
at den guddommelige verden er en anden end den menneskelige.

Problemer opstår imidlertid dér, hvor religioner mødes. Som oftest er re-
ligioner komplekse systemer, der udmærket kan integrere elementer fra an-
dre religioner eller genkende sig selv i en anden religion. Og i praksis finder
man i de fleste tilfælde en modus vivendi. Men i meget intellektualiserede re-
ligioner bliver det et problem, at den ene religions sandhedsprætention van-
skeligt lader sig forene med den anden religions sandhedsprætention. I bed-
ste fald sætter det et fortolkningsarbejde i gang, der skal overbevise om, at
modsigelsen alligevel ikke modsiger troen. I de værre tilfælde reagerer det re-
ligiøse samfund aggressivt, enten i form af mission eller i form af vold og
tvang. Men kernen i problemet er i alle tilfælde, at sagen ikke lader sig afgøre,
for den angår jo det ‘kontra-intuitive’, som netop ikke kan bedømmes efter
en jordisk målestok.

Omvendt mener jeg heller ikke, det giver mening at betragte alle religioner
som lige gode. Historisk viser det sig jo, at nogle religioner vokser sig store
og overlever i meget lang tid, mens de fleste religioner i historisk henseende
er døgnfluer. Det betyder ikke, at disse overlevende religioner ikke forandrer
sig; tværtimod er de i stand til at opsuge nye erfaringer af samfundsmæssig,
erkendelsesmæssig, moralsk og for den sag skyld religiøs karakter, uden at
deres grundlæggende forestillingsstruktur bliver ødelagt. De må på en eller
anden måde fungere bedre end andre religioner. Det er naturligvis meget
vanskeligt fra det lille, snævre hjørne af verden og historien, hvor man selv
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befinder sig, at have noget kvalificeret bud på, hvad der gør den ene religion
bedre end andre. Men det må have noget med kompleksiteten i religionens
forestillingsverden at gøre. Den skal være i stand til at imødekomme og give
mening til mange forskellige slags dissonanserfaringer. I den forbindelse tror
jeg, det er helt afgørende, at religionen på en omfattende måde kan give me-
ning til den menneskelige lidelse og død. Hermed mener jeg bestemt ikke,
at religionen skal komme med en ‘fornuftig forklaring’. Men jeg mener, at
den menneskelige lidelse og død må have en central plads i religionens my-
tologi. Jeg betragter kristendommen og buddhismen som de hidtil mest suc-
cesfulde religioner i historien, og de imødekommer netop begge – på ganske
forskelligartet måde – både kriteriet om kompleksitet og ‘lidelses-mytologi-
sering’.

Kristendommen har imidlertid mødt en særlig skæbne. Enhver religion
har en eller anden form for teologisk refleksion. Men kristendommens teo-
logiske refleksion blevet knyttet sammen med det mere omfattende akade-
miske erkendelsesarbejde. Det skete allerede i antikken, men i særdeleshed
skete det som følge af den vesteuropæiske lærdomshistorie, hvor teologien
blev et kernefag ved universiteterne. Siden bevægede den akademiske ver-
denserkendelse i Vesteuropa sig væk fra den kristne mytologi ved i stedet at
basere sig på iagttagelse og analyse af den rent jordiske, immanente verden.
Der er naturligvis meget mere at sige om den sag; men vi ved alle, at viden-
skaberne og universitetet sekulariserede sig, således at teologien i dag er ude
i marginen og ikke inde i centrum af den akademiske verden. Til gengæld er
teologiens videnskabelige erkendelse lige så immanent som alle de andre vi-
denskabers.

Som immanent videnskab på universitetet kan teologien ikke acceptere
mytologiens ‘kontra-intuitive’ verden som en beskrivelse af den faktiske vir-
kelighed. Den må betragtes netop som – mytologi. Men mytologien kan sta-
dig tillægges afgørende religiøs betydning for både samfund og individer.
Det sætter både universitet og kristendom i et dilemma. På den ene side må
man afmontere mytologien som virkelighedsbeskrivelse og fortolke den i an-
dre rammer, uden at man dermed vil afmontere dens betydning for troende
mennesker. Tværtimod vil man måske netop ‘redde’ dens betydning. På den
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anden side er det langt fra sikkert, at mytologien ‘fungerer’, hvis man ikke
accepterer den som virkelighedsbeskrivelse. De meget voldsomme reaktioner
på Grosbølls frimodige udmeldinger om, at han ikke tror på en ‘skabende og
opretholdende Gud’, syntes at vise, at der er en udbredt modvilje mod at ac-
ceptere en afmontering af mytologien. (I øvrigt blev jeg ret bedrøvet over de
reaktioner, for de viste, at universitetsteologiens pædagogiske bestræbelser de
sidste 50 år har været fuldstændig uden folkelig gennemslagskraft).

Det postmoderne svar på dilemmaet er selvfølgelig, at når vi er på univer-
sitetet, så afmonterer vi, og når vi er i kirken, så remonterer vi mytologien.
Det er sikkert en udmærket beskrivelse af, hvordan det faktisk er foregået i
mange år. Kristendommen har igennem snart to årtusinder vist, at det er en
meget overlevelsesdygtig religion, så jeg er temmelig optimistisk på kristen-
dommens vegne. Jeg er lidt mere bekymret på universitetsteologiens vegne,
for hvis den ikke kan levere fortolkninger, der bidrager til det religiøse livs
kompleksitet, så vil religionen søge andre partnere. Så står vi universitets-
teologer tilbage som de rene religionsvidenskabsfolk og skal måske ligefrem
flytte ud på Amager. Det perspektiv er jeg ikke meget for. Det kræver næsten
en religiøs lidelsesbearbejdelse.




