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Kirke og samfund
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Det er dejligt at kunne begynde det her nyhedsbrev med en konstatering af,
at sommeren er her, og at sommerferien venter lige om hjørnet. Sommerferien
er god at glæde sig til. Når den først er begyndt, går man nogle gange rundt og
ærgrer sig over, at den snart er forbi. Personligt ser jeg mest frem til at sidde
og kigge ind i en grøn busk og fintænke. Hvis jeg ellers får lov til det. Og så er
der selvfølgelig altid en bog eller to, der skal læses.
Lige for øjeblikket er der en bog, jeg er særligt optaget af. Den handler om den
engelske kirke, men den handler såmænd også lidt om vores egen folkekirke.
For selvom der er rigtig mange forskelle mellem den engelske kirke og den
danske folkekirke, minder de også om hinanden på nogle punkter. Bogen
hedder, oversat til dansk: ”Det var kirken, der var” og den bærer undertitlen
”Hvordan den engelske kirke mistede det engelsk folk”.
Alene titlen og undertitlen kan godt, trods sommervarmen, få det til at gyse
lidt i en. En kirke, der pludselig er blevet til fortid, og en kirke, der mister sit folk.
Dén bog vil jeg godt nok nødigt læse om den danske folkekirke om tyve år.
For, som sagt, de to kirker minder lidt om hinanden, idet de traditionelt begge
har været tilstede i henholdsvis det engelske og danske samfund på en meget
selvfølgelig måde. Ifølge bogens to forfattere var den engelske kirke endnu op
i 1980’erne kendetegnet ved en folkelig opbakning og lokal forankring,
som gjorde, at relativt mange følte sig hjemme her.
Men noget gik galt. Den korte forklaring er, at kirken blev hængende i sin egen
fortid og sine stolte konservative traditioner og nægtede at forandre sig i takt
med det samfund, den var en del af. Selvfølgelig skal en kirke ikke bevidstløst
følge efter, hvad tiden dikterer, men kirkens folk var for eksempel så optagede
af at diskutere kvinders eller homoseksuelles adgang til embedet, at de ikke
registrerede, at samfundets holdninger til begge dele havde ændret sig drastisk.
På disse og andre områder oplevede det engelske folk det, som om deres
kirke havde vendt ryggen til dem, og det har siden medvirket til et samfund,
hvor den del af befolkningen, der kalder sig kristne, nu er et mindretal i forhold
til dem, der siger, at de ikke tilhører en religion. Det er voldsomt!
Vi bygger på en anden tradition i Danmark, hvor kirke og samfund i højere grad
har bevæget sig sammen, og hvor man ikke har været bange for tidsånden.
Men eksemplet fra England tjener som en alvorlig advarsel om, at kirken
aldrig må tabe sin samtid og sit folk af syne og lukke sig inde i sine egne små
indforståede diskussioner. Kirken må aldrig blive selvoptaget!

AARHUS STIFT - Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C

NÆSTE
NYHEDSBREV
KOMMER
SEPTEMBER 2017

/ Tlf. 8614 5100 / mail: kmaar@km.dk / EAN nr. 5798 0008 18736 / CVR nr. 39902613

Vi fejrede pinse for ganske nylig, og i pinsen hører vi om, at Gud sender sin Ånd,
som gør, at budskabet om Jesus som Guds søn aldrig bliver til død fortid og
indtørret tradition, men tværtimod bliver holdt levende. Disciplene smed frygt
og forsigtighed overbord og gik, som Jesus havde sagt, de skulle, ud i verden
for at døbe og fortælle og lære. De blev ikke siddende inden døre.
Det skal vi heller ikke. Vi skal som disciplene, på hver vores måde, medvirke til
at det her gamle budskab, vi ikke kan være foruden, bliver hørt af så mange som
muligt. Og det gør vi ved at sørge for, at det bliver talt ind i vores tid, til vores tids
mennesker, dér hvor de er. Og vi skal gøre det, så de hører det og bliver bevæget
af det. Det er ikke så lidt af en opgave og udfordring, men det er, hvad vi skal.
Derfor skal vi heller ikke være bange for at blande os med det samfund, vi er en
del af og byde ind med det vi har fået at give videre. Hvordan, vi tænker det skal
ske, må vi så diskutere og gøre hinanden klogere på. Bare vi ikke lader det ligge,
lukker øjnene og vender ryggen til. Det vil ikke være i pinsens ånd.
God sommer til jer alle sammen. Forhåbentligt vender vi alle opladt tilbage for
at tage fat på alt det, der skal tages fat på.
Jeg udsender mit næste nyhedsbrev i september måned 2017.
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