Tro i mødet

- et dåbsoplæringsmateriale
Anmeldelse: For første gang i dansk kontekst er der blevet udarbejdet
et dåbsoplæringsmateriale, der på én gang er skrevet til en voksen målgruppe og til mennesker, der bærer dels en muslimsk eller en nyåndelig
trosbagage. Tro i mødet er altså et materiale, der tager konsekvensen af
den multireligiøse tid, vi lever i. Alene er af den grund skal det hilses
meget velkomment.
”Materialet er et bevis på,
at det sagtens kan lade sig gøre
”at spille på egen banehalvdel”
og samtidig kommunikere
vedkommende”
Af KARSTEN HØGILD, sognepræst
Det siger sig selv, at muslimer og nyåndelige er meget forskellige, når det kommer til deres gudsbillede, menneskesyn
og deres syn på en kristen troslære. Derfor må kristendommen præsenteres forskelligt for de to målgrupper, for at kristendommen kan være relevant i deres liv, lige dér hvor de
befinder sig. Det sker i form af en fælles vejlederbog samt
to serier af hæfter: ”Kristus-vejen” (målrettet muslimer) og
”Kristen spiritualitet” (målrettet nyåndelige).
Grundbogen indeholder dels nyttig baggrundsinformation
(indføring i religionsmødet, religionsteologi, karakteristiske
træk ved hhv. nyåndeligheden/islam, religionspædagogik,
ritualteori mm), dels en udførlig vejledning i, hvordan de to
serier af hæfter helt konkret kan anvendes.
De ni små hæfter i serien ”Kristus-vejen” kommer omkring
emner som: Hvem er Gud, Gud blev menneske, kors og kærlighed, næstekærlighed, bøn og Helligånd. Temaerne må siges at være særdeles velvalgte, da de tager alle de klassiske
anstødsstene op mellem kristendom og islam (Gud som far,
treenighed, Jesu natur, Jesu liv og død, nåde mm.) Samtidigt
er der jo tale om helt centrale temaer i kristendommen.
De ni hæfter i serien ”Kristen spiritualitet” er bygget op ud
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fra emner som: Transformation, overgivelse, kraft, holisme
og længsel. En noget mere utraditionel måde at beskrive kristendom på, men det sker så til gengæld ud fra begreber,
som den nyåndelige er dus med. På overbevisende måde bliver det tydeligt, at kristendom har noget vigtigt at sige også
om disse emner.
Alle hæfter er rigtig flot lay-outet med enkle fotos, der taler
stærkt ind i sammenhængen. Teksten er kort og overskuelig
– det tager ikke mange minutter at læse hvert hæfte. Samtidig er der meget at vinde ved at give sig tid til at reflektere
over hvert enkelt hæfte. Hæfterne i de to serier er bygget op
på samme måde. ”Kristen spiritualitet” starter med et interview, så det bliver den religiøse erfaring, der bliver impulsen
til den videre læsning. Der åbnes døre, opstilles alternativer
og stilles spørgsmål. ”Kristus-vejen” tager derimod sit udgangspunkt i troens praksis, og troslæren fylder også en del.
Her løber den kristne frelseshistorie som en rød tråd, og der
gives mere håndfaste svar end i ”Kristen spiritualitet”-serien. Det er en helt rigtig tilgang til hver af de to målgrupper.
Det er en stor styrke, at hæfterne i høj grad inddrager en
kristen trospraksis og de ritualer, man møder i kirken. Det
lægger op til at afholde dåbsoplæringen i selve kirkerummet
og sætte den ind i en rituel sammenhæng. Ligeledes skal
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forfatterne have ros for helt bevidst at ville præsentere kristendom uden at komme med kontrasteringer til hhv. islam
og nyåndeligheden. Materialet er et bevis på, at det sagtens
kan lade sig gøre ”at spille på egen banehalvdel” og samtidig
kommunikere vedkommende.
Det kan der ikke være nogen tvivl om, at der er. Gennem
årene er mange muslimer blevet døbt i folkekirken, og endnu flere ønsker at komme tæt på kirke og kristendom. Mødet
med nyåndeligheden er og bliver en kæmpe udfordring for
folkekirken i disse år. Præster, der måske tøver med at kaste
sig ud i mødet med mennesker med en helt anden trosbagage, hjælpes med materialet i gang på en meget konkret og
køreklar måde.
En yderligere styrke ved hæfterne er, at de vil kunne bruges i mange forskellige sammenhænge. Her tænker jeg fx på
kirkens voksenundervisning, konfirmandforældremøder og
faktisk også som prædiken-inspiration.
Skal jeg komme med en kritik, kunne jeg ønske mig, at serien ”Kristen spiritualitet” turde gå lidt mere i clinch med
nogle af de steder, hvor vejene skilles mellem folkekirken
og nyåndeligheden. Her tænker jeg særligt på emner som
karma og reinkarnation. Ikke for at det skal komme til konfrontation, men ud fra en tanke om, at kristendommen har
noget relevant at sige også til den slags temaer. Det mod har
”Kristus-vejen” til gengæld, og det er al ros værd.
Desuden er der lidt for mange Luther-citater efter min smag
– en større bredde i citaterne ville være at foretrække. Samlet set kan de mange Luther-citater godt virke som et forsøg
på at legitimere materialet overfor kredse i folkekirken, som
måske ellers ville stille sig kritisk overfor det.
Det er og bliver dog i småtingsafdelingen – alt i alt kan jeg
kun anbefale alle sogne at anskaffe materialet. Desuden vil
alle, der kunne tænke sig et praktisk redskab til at præsentere kristendom overfor mennesker med en muslimsk/nyåndelig trosbagage, have glæde af materialet.
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”Selv om mennesket ikke havde syndet, ville
Jesus alligevel være kommet til verden.”
Denne tanke hos kirkefædrene virker umiddelbart fremmed for luthersk teologi. For kom
Jesus ikke netop for syndens skyld og for at
frelse mennesket fra synd, død og dom? Og
hvis ikke på grund af syndefaldet, hvorfor
skulle Gud så sende Jesus til verden?
Kirkefædrene understreger, at Jesus Kristus
og hans gerning er fundamentet for menneskets frelse og udfolder videre, hvordan
Kristus kom for at fuldende skaberværket.
Han kom for at hele den brudthed, som lå i
kim ved skabelsen, og som blev åbenbar ved
syndefaldet. Han kom for at føre skabningen
tilbage til den oprindelige hensigt, nemlig at
leve i forening med Gud, i overensstemmelse
med hans vilje.
At Jesus ville være kommet alligevel…
...ﬂytter fokus fra dommen til livet. Det udfordrer en snæver forståelse af frelse som syndernes forladelse. Det udfordrer den juridiske
opfattelse, hvor man lægger vægt på frelse
som frikendelse fra dom.
At Jesus ville være kommet alligevel…
...ﬂytter fokus fra synden til gudsbilledet. Det
indebærer en anerkendelse af skaberværket,
når man tager udgangspunkt i skabelsen frem
for menneskets faldne tilstand.
At Jesus ville være kommet alligevel…
...fytter fokus fra noget punktuelt til noget dynamisk. Det inspirerer til at tænke frelse som
helliggørelse, en fremadskridende proces mod
den fuldkommenhed, som Jesus fordrer.
Jesus kom for livets skyld, for at udfri menneskeheden fra mørkets magt og føre os ud
til et liv i frihed. Frelse kan ses som soning eller heling af det brudte forhold mellem Gud og
menneskeheden. Heling af den indre splittelse
i mennesket. Heling i forhold til andre mennesker og naturen, så vi tjener og elsker i stedet
for at begære og udnytte til egen fordel.
Med fokus på genoprettelse bliver frelsen livsnær og åbner for overvejelser om forholdet
mellem helliggørelse og selvudvikling.
Det bliver tema for næste klumme...
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