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Forord

For nogle år siden afholdtes der i Løgumkloster et religionspæ-
dagogisk seminar om Paul Tillichs teologi. Tanken om at ud-
give en bog i forlængelse af dette seminar meldte sig hurtigt. Af 
grunde, som forfatterne ikke har ansvar for, trak det ud – og det 
er måske ikke så uheldigt. For mig at se er Tilllichs teologi i dag 
nemlig mere aktuel set i religionspædagogisk sammenhæng end 
nogensinde. 

Bidragene i denne bog spænder fra Tillichs syn på kultur og 
politik, hans helt centrale religionsbegreb, hans skelsættende 
korrelationsmetode til hans overvejelser om gudsbegrebet – alt 
sammen sat i relation til den religionspædagogiske debat. Samt 
selvfølgelig den efterhånden klassiske tale om den religiøse di-
mension. Bogen rummer således teologiske, filosofiske og religi-
onspædagogiske synspunkter i forlængelse af Tillichs tækning.

Om det nu er religion, spørgsmålet om gudsbegrebet, forholdet 
mellem kirke og kultur, mellem religion og modernitet – få teo-
loger er både så epokal bevidst, som Tillich var det, og samtidig 
så aktuel i dag. Man kan næppe forstå den religionspædagogiske 
(og for den sags skyld også den religionspsykologiske) debat i 
dag uden at kende Tillich som baggrund. Det siger sig selv, og 
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ligger i forlængelse af Tillichs egen tænkning, at der ikke kan 
være tale om en steril dyrkning af en teologisk klassiker, men 
en levende samtale. I denne samtale vil jeg mene, at Tillich i 
dag måske er mere aktuel, end han var i sin levetid, hvor han 
i hvert fald i Centraleuropa i en tid, der var domineret af den 
dialektiske teologi, betragtedes som en outsider. Tillich viser om 
nogen, at religion ikke kan marginaliseres i en privatsfære, men 
at den er en uundværlig dybdedimension i kultur, samfund og 
menneskeliv.

Bogen henvender sig til seminariestuderende og teologer, der 
gerne mere grundlæggende vil beskæftige sig med religionsdi-
daktikkens principielle udfordringer og problemer. For religi-
onsundervisningens teologiske grundlag – og for teologien i det 
hele taget, som debatten om gudstroen viser – er Tillich stadig 
en uundværlig klassiker og samtalepartner.

Eberhard Harbsmeier
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Kjeld Holm

Paul T i l l ich – også en Pol iT isk Teolog

I.
Den 10. maj 1933 om aftenen overværede Paul Tillich sammen 
med sin kone, Hannah, og nogle venner, en uhyggelig begi-
venhed af spøgelsesagtig karakter i Frankfurt am Main. Hertil 
var han vendt tilbage efter en nærmest flugtagtig rejse gennem 
Tyskland, rastløs og ængstelig, efter at han allerede den 13. april 
var blevet suspenderet som professor i filosofi fra sin lærerstol 
ved det stedlige universitet, i øvrigt bl.a. sammen med Max 
Horkheimer.

Han var klar over, at hans akademiske karriere i Tyskland lå i 
ruiner. Han måtte være glad, hvis han slap med livet i behold.

Nu stod han og overværede en bogbrænding. Han så, hvorledes 
også hans egen Die sozialistische Entscheidung blev overgivet til 
flammerne, og hvordan alle de andre “fordærvende” bøger blev 
kørt ind på torvet på en kærre. Bag den gik den stedlige studenter-
præst, der før bogbrændingen holdt en flammende tale, hvori han 
udråbte sine – og Guds – forbandelser over al den litteratur, der 
havde fordærvet den tyske ungdom. Senere mindedes Tillich med 
gru denne scene og fortalte, hvordan han pludselig så malerier fra 
den spanske inkvisition blive levende. “Og det var som om, tiden 
pludselig var løbet 200 år baglæns”.
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Tillich selv var vokset op med den holdning, at kirken garante-
rede staten trosmæssigt og ideologisk. Han havde som feltpræst 
under 1. verdenskrig selv repræsenteret det synspunkt, at de ty-
ske soldater ikke bare døde for Tyskland, men for Gud; men 
med det krigsmæssige sammenbrud var også fulgt et personligt 
sammenbrud, en dybtgående anfægtelse ikke kun over denne 
sammenkædning, men over den traditionelle gudstro som sådan. 
I årene efter krigen lagde han derfor bevidst afstand til kirken. 
Dette betød dog ikke, at han opgav at nytænke og nyformulere 
kristendommen, endsige at udfolde et andet tankesæt om for-
holdet mellem samfund og kirke.

Men det havde altså ikke nyttet, indså han hin majaften i Frank-
furt. Dæmonerne havde atter engang taget over.

Det kan i dag undre én, at Paul Tillich, og mange andre med 
ham, ikke gav op. De kunne – som mange andre fagfæller gjorde 
– være gået i et indre eksil. De kunne – som andre også gjorde 
– have opgivet den tanke, at der overhovedet bestod nogen sam-
menhæng mellem samfund og kirke. Men det er det virkeligt 
forunderlige, at jo mere tidsånden og de faktiske politiske for-
hold umuliggjorde en sammentænkning af samfund og kirke, 
desto mere insisterede Tillich på, at denne sammentænkning var 
nødvendig, både for samfundets skyld og for kirkens.

På nøjagtig samme tidspunkt, som bogbrændingen fandt sted i 
Frankfurt, mødtes en række amerikanske intellektuelle på Co-
lumbia Universitetet i New York. Blandt dem var Henry Sloan 
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Coffin, der var rektor for Columbia Universitetets nabo, præste-
seminariet Union Theological Seminary, men også stedets mest 
berømte professor allerede dengang, Reinhold Niebuhr, der 
underviste i praktisk teologi, og dennes yngre bror, H. Richard 
Niebuhr, der var professor i etik ved Yale Divinity School, og 
som havde oversat Tillichs bog, Die religiöse Lage der Gegenwart, 
til engelsk, og som i øvrigt havde skrevet en introducerende arti-
kel om Tillichs tænkning til den amerikanske teologi. 

Sådanne sammenkomster fandt sted overalt disse måneder i De 
forenede Stater, og alle med det formål at hjælpe de tyske tæn-
kere, som nazismen havde lukket munden på, og som nu var 
forfulgte. Coffin, Niebuhr-brødrene og folk fra Columbia Uni-
versitetet satte sig for at hjælpe Tillich, der tøvende tog imod 
denne hjælp og sagde ja til et gæsteprofessorat ved Union Theo-
logical Seminary. 

Han ankom til denne for ham totalt fremmede metropol i no-
vember 1933, ude af stand til at tale engelsk, en flygtning i or-
dets bogstaveligste forstand. Eller som han selv senere skulle for-
mulere det, “som en grænsegænger mellem det hjemlige og det 
fremmede”.

Det skrev han i bogen “On the Boundary”, der udkom i 1936. 
Et i flere henseender forbavsende og stadig yderst læseværdigt 
værk. Ikke bare en introduktion af sig selv i USA. Ej heller kun 
en opsummering af det store forfatterskab, han allerede havde 
udgivet i Tyskland, men også en nyformulering af overvejelserne 




