
Indledning
Hvad er det for en historie, jeg vil fortælle?

”Én ting er vigtig at slå fast i disse overgangstider: Kirken og dens folk må efter-

hånden affinde sig med, at vi lever i et multikonfessionelt samfund af overvejende

skabsateister.”1

Denne bog handler om pluralisme, nærmere betegnet religiøs pluralisme.

Ordet pluralisme kommer af det latinske plus, der betyder mere, og ordet

pluralisme bruges derfor i situationer, hvor man vil understrege, at der er

mere eller flere af et eller andet, i dette tilfælde altså af religion. Der er en

større religiøs mangfoldighed, end vi har været vant til. Vi har nemlig været

vant til en mono-situation, monoetnisk, monokulturel og monoreligiøs.2

Nu er vi på vej over i en multi-situation, multietnisk, multikulturel og

multireligiøs. Så dette er historien om, hvordan vi er gået fra mono til mul-

ti, og hvad det betyder for kristendommen i Danmark.

Kristendommen har, på en mere grundlæggende måde end vi ofte tæn-

ker over det til daglig, været med til at forme det danske samfund. Det bety-

der, at det kan hævdes, at det i høj grad er kristendommen, der er forud-

sætningen for den monosituation, som vi nu er på vej ud af. Derfor siger

det sig selv, at udviklingen hen imod multi-samfundet må berøre kristen-

dommen dybt.

Inden for Det Danske Pluralismeprojekt, der er et forskningsprojekt ved

Center for Multireligiøse Studier ved Aarhus Universitet, er vi optaget af at

beskrive og analysere denne udvikling.3 Pluralismeprojektet er et samar-

bejdsprojekt mellem teologi og religionsvidenskab. Denne bog, der skal

omhandle kristendommen, tager hul på den opgave at reflektere teologisk

over den religionssociologiske og religionsvidenskabelige afdækning af den

multireligiøse situation. At bogen er blevet til som en del af pluralismepro-

jektet bestemmer også dens opbygning. 
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Den empiriske undersøgelse, som vi foretog i Århus (Fibiger 2004), var

ledet af en række spørgsmål. Vi spurgte om de forskellige gruppers historie,

organisation, medlemmer, økonomiske forhold, religiøs/spirituel praksis

og eksterne relationer. I denne bog følger jeg samme disposition. Efter i de

to første kapitler at have givet et historisk overblik over kristendommens vej

til og etablering i Danmark holdt i meget generelle vendinger, går jeg over

til at beskrive folkekirkens organisation (kapitel 3), økonomi (4), medlem-

mer (5 + 6), religiøse praksis (7) samt eksterne relationer (8). I kapitel 9 og

det afsluttende kapitel 10 behandles nogle af de udfordringer, som pluralis-

men stiller kristendommen i Danmark over for; desuden overvejer jeg, hvil-

ke scenarier man kan forestille sig for kristendommens fremtid i Danmark.

Bogens tilblivelse inden for pluralismeprojektets rammer giver den også

dens særlige karakter. Derfor vil man i fremstillingens løb finde statistiske

og sociologiske data, hentydninger til religionssociologisk teoridannelse,

historiske rids, bidrag til en nutidig kulturanalyse og systematisk teologiske

refleksioner, der leder op til praktisk teologiske anvisninger. Det kan virke

forvirrende for den læser, der venter en fremstilling skrevet inden for én af

de nævnte discipliners klart afstukne rammer. Men for at give et så dæk-

kende billede af pluralismens udfordring til samfund, teologi og kirke som

muligt har jeg fundet det nødvendigt at trække på alle de nævnte discipli-

ner. Skønt fremstillingen i hovedsagen er deskriptiv, som man forventer det

inden for religionsvidenskaben, så er den ikke alene båret af forfatterens

egne synspunkter og holdninger, men den krydres også af mere normative

udsagn i tråd med, hvad der forventes inden for den systematiske teologi.

Det er netop den form for interdisciplinært samarbejde, som præger Det

Danske Pluralismeprojekt, og som analysen af de komplicerede samfunds-

og kirkeforhold kalder på.

Pluralisme er et moderne begreb.4 Det tilskrives oplysningsfilosoffen

Christian Wolff; og det er meget karakteristisk, at vi skal tilbage til oplys-

ningstiden for at finde oprindelsen til vores problemstilling om religiøs plu-

ralisme. Tidligere havde man fulgt det westfaliske princip: Cujus regio, ejus

religio (den, der regerer regionen, bestemmer religionen).  Dette princip –

først formuleret ved religionsfreden i Augsburg 1555, men kaldet det west-

faliske efter den westfalske fred 1648 – foreskrev, at det var fyrsten, der suve-

rænt og enevældigt bestemte, hvilken tro der skulle herske i hans lande. Det
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var i det daværende Europa et hårdt tilkæmpet princip. Trediveårskrigen

var (sammen med så meget andet) en religionskrig. Og da den var færdig,

sagde man som så ofte før efter en krig: Aldrig mere; og man mente i det

westfaliske princip at have fundet nøglen til fred mellem religionerne.

Men med oplysningstiden kommer en ny joker på banen, og det er fore-

stillingen om, at mennesket er forsynet, alene i kraft af at være menneske,

med en række ufravigelige og ukrænkelige rettigheder, hvoraf den første og

vigtigste var retten til fri religionsudøvelse. Religionsfriheden indebar ret-

ten til at dyrke en anden gud end den af fyrsten foreskrevne samt retten til

at skifte religion uden fortabelse af de almindelige borgerlige rettigheder.

Havde man under enevælden en anden religion end fyrsten, var den eneste

ret, man kunne påberåbe sig, retten til at emigrere (jus emigrandi). Men i de

nye demokratiske stater blev individets religionsudøvelse staten uvedkom-

mende. Religion blev noget, man vælger. Af religionsfriheden følger derfor

med logisk nødvendighed pluralisme, at man får flere religioner, og at man

kan vælge mellem dem.

En yderligere forbemærkning om begrebet pluralisme kan være klaren-

de: Inden for Det Danske Pluralismeprojekt bruger vi begrebet pluralisme

deskriptivt. Det dækker derfor i første række over det faktum, at der findes

flere forskellige religioner, hvad man også kunne kalde pluralitet, mangfol-

dighed eller diversitet, og vi har været optaget af at beskrive denne religiøse

diversitet.

Ydermere dækker begrebet religiøs pluralisme over det forhold, at for-

skellige religioner sameksisterer og interagerer, både med hinanden og med

det omgivende samfund, hvorved religionerne forandres.  Derfor har vi i

vore undersøgelser fokuseret på at analysere disse transformationsprocesser.

I denne bog, der forsøger at tegne et øjebliksbillede af kristendommen i

Danmark, gives der endvidere et bud på en kristen teologisk tolkning af den

religiøse mangfoldighed. Her dukker begrebet pluralisme op igen, men nu

som udtryk for en normativ (religionsteologisk) position. Det er altså vig-

tigt at skelne mellem pluralisme som den faktiske pluralitet, der viser sig i

en religiøs mangfoldighed, og så pluralismen som ideologisk holdning, der

siger, at den forefundne religiøse mangfoldighed er god og evt. den eneste

rigtige, hvorfor den fortjener at opretholdes og udbygges. Denne opfattelse

er almenkulturelt uhyre udbredt. Det er så at sige den øjeblikkelige kultu-
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relle normalfilosofi, hvilket den er blevet, fordi den går godt i spænd med et

egalitært, demokratisk perspektiv. Enhver bliver virkelig ”salig i sin tro”, for

der opereres med en paritet mellem alle religioner, når det kommer til

sandheds- og frelsesspørgsmålet. Religiøs mangfoldighed ses inden for den-

ne opfattelse som noget meget positivt og et gode, der skal beskyttes og

fremmes.

I afsnittet om religionsteologi vil denne position blive behandlet, og

man vil blive opmærksom på, at de forskellige religioner forholder sig for-

skelligt til pluralismen. De østlige religioner synes i vidt omfang at trives

med pluralismen, mens til eksempel islam har vanskeligere ved at tackle en

pluralistisk situation. Islam er en religion, der er født til at gennemsyre hele

mennesket og dermed også samfundets liv. Derfor har den ingen modeller

for, hvordan den skal opføre sig som mindretalsreligion. Alligevel vurderes

det, at op imod 40% af verdens muslimer nu lever som minoriteter. Det

giver naturligt nok nogle spændinger.

Kristendommen har også ofte udviklet sig hen imod en tilstand, hvor

den kunne præge hele samfundet; og i lange perioder førte det til, at man

fra kristen side modarbejdede enhver form for pluralisme. Idealet var en

kristen enhedskultur.

Dette ideal er det, som pluralismen giver grundstødet. Nu kan det hæv-

des, at det slet ikke er det sande kristne ideal, således at være forlovet med

magthaverne og arbejde for en kristen enhedskultur; det er således kun på

udvalgte steder og til enkelte tider, at det har været muligt at opretholde

denne ide. Tværtimod har mangfoldighed, diversitet og pluralisme været

normen. Kristendommen er født ind i og har i størstedelen af sin historie

levet i et univers af religiøs mangfoldighed og konkurrerende religioner.  Til

nogle tider og på enkelte steder var det muligt at leve inden for kun én kul-

tur og således opretholde forestillingen om, at en given religion var eller

burde være enerådende. 

Men det er den forestilling, som endegyldigt afskaffes med oplysningen

og religionsfriheden. I dag kommer så dertil, at globaliseringen og de glo-

bale informationsstrømme har umuliggjort ethvert forsøg på at leve i splen-

did isolation. I dag har enhver potentielt adgang til al verdens religiøse viden

og en uendelig mængde af viden om religionerne.

For kristendommen – specielt i den skikkelse den har fundet i Vesteu-
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ropa – rejser det imidlertid en række spørgsmål og problemer. Dens histo-

rie har været præget af forsøg på at etablere en kristen enhedskultur. Vi

kommer ud af en mono-situation. Når så den faktiske religiøse diversitet

viser sig, hvad skal man så fra kristent hold mene om det? Er det Guds vil-

je, at der skal være mange religioner? Er Gud en farverig gud, der vil og kan

dyrkes på en mangfoldighed af måder? Hvis det er tilfældet, hvordan skal

man så som kristen forholde sig til disse andre religioners skikke og lære-

indhold? Og hvordan skal man forholde sig til deres udsagn om frelse?

Den kristne kirkes teori og praksis for mission har i høj grad hentet

inspiration fra den opfattelse, at kristendommen var den eneste sande reli-

gion. Derfor er måske en af de vigtigste konsekvenser af den religiøst plu-

rale situation, at det bliver umuligt at opretholde fordomsfulde billeder af

de andre religioner. Tidligere tiders teologi tillod sig ofte temmelig simplis-

tiske svar på spørgsmålet om, hvor de andre religioner stammede fra. De

kom fra djævelen; eller hvis man ikke var så grov, så fremstillede man dem

som primitive eller tilbagestående, hvorfor det var berettiget at prædike

omvendelse for deres tilhængere. Når kristendommen var den eneste sande

religion, og når Jesus blev anset for den eneste frelser,5 så var det et legitimt

mål for mission at gøre Jesus Kristus kendt for alle som den guddommeli-

ge frelser og herre samt i overensstemmelse med missions- og dåbsbefalin-

gen at gøre alle til hans disciple (Matth. 28,18-20). Var man engageret i den

aktivitet, hvad var de andre religioner så? Ja, sagt kortest og mest fyndigt: De

var i vejen. Målet var jo at ændre hjerternes overbevisning, og i det omfang

de andre religioner fastholdt mennesker i bestemte religiøse og kulturelle

vaner, så stod de i vejen for denne hjertetransformation. Det var imidlertid

ikke alene ikke respektfuldt over for mennesker af anden tro, det var også

forkert i lyset af, at man lige så ofte kunne finde gode og ædle mennesker

inden for de andre religioner som inden for kristendommen.

Men spørgsmålet forbliver: Hvad skal man – fra et kristent perspektiv –

stille op med den (voksende) religiøse mangfoldighed, og hvordan skal man

håndtere de konfliktende sandhedsprætentioner? Det er oplagt vanskeligt

for ikke at sige umuligt under de nuværende omstændigheder at fastholde

en vi-alene-vide-og-har-ret-holdning og at alle andre tager fejl.

Traditionelle kristne missionærer drog – i forlængelse af det 18. og 19.

århundredes missionsbevægelse – ud for at omvende hedninger; men de
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mødte i stedet mennesker af anden tro, hvorved de blev tvunget ind i en

læreproces. For at kunne forkynde Kristus for disse mennesker af anden tro

blev de nødt til at studere deres kultur, først deres sprog, for Bibelen skulle

jo oversættes, dernæst deres forestillingsverden og religiøse vaner, for Kris-

tus skulle jo inkarnere sig i denne kultur. Det kom altså helt naturligt til et

religiøst møde, hvoraf man kan lære, at mission altid sker inden for det reli-

giøse mødes horisont.

Nu blev megen kristen mission imidlertid taget som gidsel af kolonia-

lismen, eller den bidrog til at legitimere imperialistiske overgreb. Den histo-

rie har efterladt mange kristne med en dyb følelse af skyld, som så igen har

skabt grobund for pluralisme. Hvad jeg argumenterer for her er, at man

inden for den kristne missionsbevægelse har gjort nogle erfaringer – om

end sommetider af negativ karakter – der også i dag kan være os til hjælp,

når vi vil orientere os i det pågående religiøse møde. Det er blandt andet en

ydmyghed over for og respekt for den anden og for den andens forskellig-

hed samt en realistisk forståelse af, hvad religion er, og hvor vigtig en ingre-

diens det er i mange menneskers selvforståelse. 

Vi må således slå fast, at der er mange rødder til den herskende plura-

lisme. Grunden lægges med religionsfriheden, der er mulighedsbetingelsen

for, at der udvikler sig religiøs pluralisme. Men dertil kommer en række fak-

torer, der fører til fremvæksten af den religiøse mangfoldighed. Blandt dem

kan nævnes den konkrete erfaring af kulturel og religiøs diversitet i kølvan-

det på globaliseringen, samt den individualisme og generelle marginalise-

ring af etableret religion, som finder sted i moderniteten. Desuden gælder

det for den tidligere monopolreligion i Vesteuropa, nemlig kristendommen,

at den mister markant indflydelse i de vestlige samfund. Det følges ofte op

af en tydelig skepsis over for de trospåstande og livsanskuelsesmæssige

opfattelser, der er indeholdt i en klassisk ortodoks kristendomsforståelse.

Religionsfriheden er forudsætningen, og med globalisering, modernitet og

den dermed sammenhængende individualisme kaldes pluralismen frem.

Det er denne udfordring, pluralismens udfordring til kristendommen i

Danmark, som denne bog handler om.
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