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De 43 teologermodde M linier
Dr. theol. Kai Kier-Hansen,Arhus, om Poul Langagergaardog adressenfra 43 teologiskelerere
Det mi tiden vise.
Indtil da mi man have lov til
at udtrykke sin tvivl om, at
noget sidant vil blive tilfeldet. En saidan erklering bliver nemligikke til af sig selv.
Der skal arbejdsivrige folk
Det er vist ret si enestien- til, som kan ffl andre med pA
de i nyere tid, at 43 teolo- vognen.Og nogle af fakultegilarere pi de to teologi- ternesteologilarere- uanset
hvordan deres forhold i ovske statsfakulteterkan blirigt er til IM - har da ogsi
ve enigeom at laveen felveret si kloge ikke at hoppe
les erklaring. Det er nu
med pi vognen.
sket. Er dettestartskuddet
Lige meget hvem der har
til, at vi kan ventesidanne tagetdette initiativ, si er det
lobende
erklaringer, udtryk for en overraskende
naivitet, at man forestiller
hvori der tagesstilling til
de kristne organisationers sig, at teologilerere med si
artikler. skal det ikke be- indbyrdesforskelligekristendomsopfattelser,som underklages. Og er det udtryk
skrivernes navne jo rober,
for, at man lever med i og
skulle blive tagetserlig alvorhar en interessefor at praligt af vekkelsesfolket. Hvis
ge sidanne organisatio- sA de af underskriverne,der
ner, er det bare fint.
lever med i og i ovrigt har
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vist, at de bekymrer sig for
IMs forkyndelse,havde fundet sammenog var fremkommet med en erklering, kunn6
man miske forvente et positivt resultat. Eller startskud
til en fornuftig samtale.
Men nu stinker det. nir
man skriver, at >pastor Poul
Langagergaards
udsagntruer
grundsandhederi den kristne
forkyndelse<. Det stinker,
fordi der blandt de 43 er folk,
der netop har undsagt sig,
hvad der med rette kan ben&vnes ngrundsandheder<.
Og det er udtrykt i bOgerpi
mereend de 46linjer, som de
43 lagger til grund for deres
erklering.
Og det stinker, fordi man
overreagererog leser alt det
negativeind i den pigaldende artikel, som man overhovedet kan. Uden at spOrge
om anliggendet- et begreb
som teologerellers nok kan

hindtere - og uden at sette
de 46 linjer i et forhold til,
hvad den pflgaldendeforfatter ellers skriver og stir for.
Hvem af de 43 vil fole, at
det er fair play at blive hangt
ud for en 46 linjers artikel i
f.eks. et kirkeblad, uden at
den pigreldende artikel blev
sat i forhold til, hvad artiklens forfatter ellers mente.
Og da slet ikke, hvis det var
universitetsfolk, der udtalte
sig.
Og redegorelsenvil stinke
indtil storre eller mindre
grupper af de 43 tager sig
sammen og
behandler
sporgsmAlaf vital betydning
for vores kristne tro, som er
truet af deres kollegaer!
Den stinker ogsi, fordi
man d6rligt kan forestille sig,
at en student, som fik til opgave at behandle problemstillingen rrdomme, fordomme og bedommei evangelier-

ne..,ville kunne besti ved en
sf, forenklet problemlosning,
som ved at henvisetil Jesusordet: ,rDOm ikke, for at I
ikke skal dommes.r.I samme
kapitel advarer Jesus f.eks.
mod falske profeter.
De 43 har en fremragende
pointe, nir de advarer imod
>selvretferdig skadefryd".
Den pointe har jeg nu af og
til ogsi hOrt i missionshuspredikener, hvor man taler
omvendelsetil dobte mennesker. Men det bliver den ikke
mindre'rdirligaf. Med denne
pointe stir de 43 starkt, men
svageer de, nfrr de ikke vil
tage en frellesbeslutningtil
f.eks. homoseksualitetsom
sidan. Men det kan de jo ikke, hvilket navneneogsfrrOber.
Poul Langagergaard har
intet at tabe ved at medgive,
at han langtfra har fiet alle
nuancermed i sirr domspra.,-n.,j

gedeadvarselmod AIDS pesten.Og havdehan f.eks.,da
han skrev sin artikel. kendt
til smitteoverforsel gennem
insektbid, tror jeg, artiklen
havde set anderledes ud.
Han havde ogsi stfret langt
starkere, dersom han pA de
46linjer havdeff,etpressetet
par ord af sjelesOrgeriskbetydningind. De savnes.
Hvis det kan godtgoresud
fra et bredt materiale, at det
sjalesorgeriske
elementaltid
savnesi IMs problembehandlinger af aktuelle emner, er
der god grund til at besinde
sig. Men indtil det vises, er
det ikke fair at bruge sA
skarpt skyts,som de 43 teologilerere bruger. Det gavner
ik'kesagen.
Med deres erklaring har
de 43 udstillet sig og vist, at
klogskab ikke altid er ligefremproportional med visdom.

