hsrt. Sagen,som er klart nok
formuleret i trosbekendelsen,
er pA modernitetensvilkAr
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ganskeenkeltforkert.
I denne forbindelseer det
ikke helt klart for mig, hvad
det er for et arinde Mogens
er ude
Milller i sin anmeldelse
i, nAr han gor signogle>overvejelser<om tro og mening,
hvor troen i modsatning til
meningen/meninger er retferdiggsrelsens grund. I
hvert fald vedkommerdisse
>overvejelser<eller smibemarkninger ikke Glebe-Msllersbog. Han givernemligbetydeligt klarere end anmelderen udtryk for, at han bAde
har en >mening<og en ))tro(.
Om den teologiskekode siger
han klart og tydeligt: >Jeg
m€ner,at dennekodeer >forOg lidt senere,efter at
kert<<<.
- Tilbage bliver under alle omstandighedersporgsmAlet,hvad man i kirken vil gore
det er giort klart, at kodenalmed praster, som foler sig pi linje med Glebe-Msllersteologisom helhed,skriver
mindeligvisleder til en accept
larer, dr. teol. Kai Kjar-Hansen,Menighedsfakultetet.
Han finder i professorJens
af undertrykkelseni samfunGlebe-Msllersnye bog >Jesusog teologien<en ssnderlemmende
kritik af den teologi,
det, fortsatter forfatteren:
som findes igennemhele Ny Testamente.
>Derfor Dtror( jeg ikke pA
denteologiskekode<<.
Laste Glebe-Msllerfor, at
han skulle tale uklart oh,
hvad han menerog tror, kan
ikke blive tader overhovedet
nogen,der ligesAredeligtsom
Hvis det er rigtigt, at profesmedGlebe-Msller.Om forlsle om. Og hvorfor Mogens
sor Jens Glebe-Msllers nye
berenfor dennyebog, nemlig Glebe-MsllervedgAr sig sin
teologi og som i hovedsag Mtller indfsrer denne sonbog >Jesusog teologien<er
Politisk Dogmatik,sigerGlesamstemmermed ham, sA dring netop i dennesammen))et gennemtankt udtryk for
be-Msllernu, at >i hvert fald
hang, forbliver ikke helt
skulledet da undre, om ikke
en teologi, som for alvor vinen del yngreteologerog >lagklart for mig. Derimoder det
der terren i disseAr, og som
folk< uden formel teologisk en og anden af landets biklart, hvad Glebe-Msllergsr
ingen derfor kan vere ubeskolinghar varet interesseret skopperkunne tenke sig en
Endog
samtalemed sAdanne.
op med.
rort af<<,som professorMoi og fslt sig pA linje med bogens Milllcr skriver det i sin
gensom helhedog kristologi- fsr derblevklaget.
Han gsr op med det, som
KD
Sagener jo, at det her ikke
han sammenmed millioneraf
kronikanmeldelse i
kapitleti serdeleshed<.
(18/2), er der al mulig grund
drejersig om smAting.Det er
andremenneskeri den vestliMenmankommernok ikke
ge verdener >blevetoplart
til at fastholdebogenshoved- nogen vegnemed at spsrge, ikke blot et spsrgsmAlom,
hvorvidt f.eks. trosbekendel- i<. Han vendersig imod, at
anliggende.
om nogleaf disse)ryngreteosener mangelfuld,og at man
Anmelderenog forfatteren loger< nu gor tjeneste som
Gud eksisterer>derude<som
person, og at denne Gud i
praster i Den danskeFolkeheletidenmAnyformulerefor
er i hvert fald enigeom, at der
at fe det kristne budskab evighed ved helligirtden har
er folk, der fsler sig pA linie
kirke. Men skulle der vere
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lffonik

RobinHood,
HolgerDanskeog Jesus

ne bl.a.),somikke kan smykke sig >medreligissefjer< og
Dsomikke kunnedrommeom
at pAkaldeeller pAberdbesig
der stAr JesusallerJesus<<,
n&rmest. >Ejendommeligt
nok er der tagethsjde for dette paradoks(hvis.det da er et
paradoks) i Jeius-fortallingen((, siger Glebe-Moller,
hvoreftir der citeresfra Mat25,3l -46.
taus-evangeliet
Jeger medpA,at derer nogle (af os) der pAkalderog pesigJesus,somi virkeberAber
Iighedenkan stA ham fjernt.
Det har han jo for ovrigt selv
sagt(Matt. 7,21-23).Og den
advarselklingerda ogsi medi
megen af den forkyndelse,
klyngersigtil
hvormennesker
Jesussom frelser og Herre.
Men jeg er ikke med pA, at
man kan brugede foreliggende teksterpi den subjektive
og selektivemAde,som Glebe-Msllergsr.
JegmAvel rentud vedgA,at
jeg simpelt hen ikke kan fA
det ind i mit hoved,at man
kan behandleteksterpA den
mAde,han gor. Jegskal ikke
ved,om
sette spsrgsmilstegn
bogener udtryk for >en gennemtanktteologi<,som MogensMtlllersiger.Men dener
nu ogsAudtryk for den rene
Som.clsem gcl pA Glebe-Msllers radikale tankesat citerer kronikoren fraG-M's nye bog: >Og sA kunne detjo
vilkArlighed,selv
eksegetiske
tankes, at han(Jesus)faktiskaldrig havdehevet
- ellerat hanshistoriskceksrsten
s vaiaf sammcart som Room forfatterenhar forsggtat
bin Hood's eller Holger Danskes!<<
garderesigimod denneanklaavlet sonnen .JesusKristus, Og bortsetfra, at han ikke
ge.
denmening,))atde, der mest
han vendersig imod ar sonselv tror pl dette, er Glebe- pAberAbersig den teologiske
Troedeman, at fordi Glenen ved vor tidsregningsbeMsller af den mening,at de
kode, mAskei virkeligheden be-Mslleri storetrak gor op
gyndelseer sregetned pA jormennesker,
somgor det, med
stAr Jesus-fortallingenallermed >Den historisk-kritiske
den og ddr har lidt korsds- et udtryk som i
fA undtagelserfastholderanfjernest<.Efter hans>opfatmetode<<
den, for at al den synd, som
i undertrykkel- telse<er det snareregrasdremennesker
ovrigt er alt for unuanceret
mennesket
har bragtind i versen i samfundet,hvilket er
rodsbevagelser (fredsbeva- for de mangeforskelligartede
den sidenskabelsens
morgen, moralskuantageligt.
gelserne,boligbevegelserne, tilgangeaf historiskog kritisk
kunneblive sonetog tilgivet.
Derfor er han da ogsAaf
slumstormer- art, der rent faktisk er i brug
christianitterne,

ved fortolkningenaf de bibelske tekster- og i stedetfor
laser teksterne ud fra en
struktiralistisk ckscgese og
leser dem tekstuelt,og at dette ville medfsre en mere bibelsk orienteret teologi, mA
man tro om igen,
Er der nemligvanskeligheder for den teolog/prest,
som i menighedenskal bruge
den sAkaldtehistorisk-kritiske
metodes resultater samtidig
med, at han skal vcre sjelcsorger,bliver dennevanskelighedikke mindremed de rcsultater, Glebe-Msller fremlagger. Skelletmellem eksegeseog systematikbliver hcller ikke fjernet af Glebe-Msller. Tvrertimod.Og nAr han
angriber de Jesusbilleder,
som den sikaldte historiskkritiskemetodehat givet,fordi de byggerpi en konstruktion, er hansJesus-billede
ikke mindrekonstrueret.
Tvertimod. Dette hanger
ikke primert sammen med
Glebe-Msllersmetode. Men
det heengersammenmed den
brug, han gsr af metoden.
For man kan brugedenstrukturalistiskeog tekstorienterede metodepAen helt andcnog positiv - mAde,end Glebe-Msller gor. Det gelder i
hvert fald ikke generelt,hvad
Glebe-Msllersiger:>Den litteratur-strukturalistiske
eksegescderimodinteresscrer
sig i
kraft af selvesin metodeikke
for Jesussom histoiisk person((.Hvor radikalt dette er
tankt, skjuler Glebe-Moller
ikke for sinelasere,idet han
fortsetter: >Og si kunnedet
jo tenkes, at han (Jesus)faktisk aldrig havdelevet- eller

at hans historiske eksistens
var af sammeart som Robin
Hood's eller Holgcr Dans k e s !< .
Helt anderledesstiller sagen sig for f.eks. docentBirger Olsson,Uppsala,som indcn for sit fagomrAdehar arbejdeten hel del netopmeden
tekstorienteret lesning af
Bibelen.SomafslutningpAen
gennemgang
af Matt I,l8-25
sigerhan: >En tekstorienteret
lcsning forsoger at tage tekstenalvorligt,i smAtog stort,
men udelukker ikke dermed
historiske og
teologiske
spsrgsmdl.Men den tagcrdet
enklere fsrst og begynder
med teksten.Det kan i mange
tilfalde vere kompliceret
nok<.
Med dette vil ieg ikke pAste, at Glebe-MsllerstArene,
menkun, at d€t ikke gAran at
tale sAgenerelt,som han gor.
Og jeg forstAr ganskeenkelt
ikke, at man ikke kan ladede
bibelsketeksterfA lov til at sige det de gsr, i stedetfor at
maltraktere dem og bruge
demtil egneformAl.
Det er jo ikke engangudtryk for en ondskabsfuldpolemiskfinte, nArdct kan hevdes,at Glebe-Msllergor folgende:Han anerkender,
at de
flesteteksteri Ny Testamente
er styrctaf den teologiskekode. >Men ser vi bort fra
det<(!), sA giver teksterne
denneellerhin mening.
Menservi bort fra det...
Korsfastelsen af Jesus,
f .eks.,er hosPaulustolketef.
ter den teologiske kode.
>Men servi bort fra det<, si.
ger Glebe-Moller, idet han
henviser til den tanke, der

me til ))at b&re ved til noget
>dukkerop< hos Paulus,at
nAr man beskefkatterbAl<<,
Jesuser r>densidsteAdam<
ellcr >det andet menneske< tiger sig med Glebe-Msllers
(l.Kor. l5,45ff), sA er >den teologi.Han - for sin del andenAdam, Jesus,menne- er udmerketklar over,at han
ikke kritiserer smAting,som
sket, som giver afkald pA og
leverudenmagt og den volds- er kommet til hen langs ad
udovelse,der fslger magten vejeni denkirkeligetradition.
Han er udmrrket klar over,
somen skygge<.
at det er en ssnderlemmende
Og tilsvarende:Ser man
kritik af denteologi,somfinbort fra, at nadverener knytdes igennemhele Ny Testatet til Jesu soningsdodog
i de nytesta- mente.Derimodfinderjee iksyndstilgivelsen
mcntligeskrifter, bestArnad- ke, at han har sandsynligveren i at dele brsdet med gjort, at det var letterefor det
jsder og
fsrste Arhundredes
hinandenog medde fattigeog
hedningerat tro den teologiunderprivilegerede.NAr en
vietnamesisk
modertilbereder ske kode, end det er for os.
ris for sin afdsdeson, findes Og selvom vi ikke udenvidere pA alle punkter kan samher hemmeligheden
om et liv,
menligneos og voresverden
som overvinderdsden. >Om
hun sAaldrig stifter bekendt- med de religioseforhold p{
tid, er der tilskabmed den kristnenadver, nyresramentlig
sAhar hun alligevelovervun- strekkelig gode historiske
vidnesbyrd
om, at den teolodet dsdenog skabtliv og fallesskab gennem sin hand- giskekodemed Jesusoningsdsd somcentrumog denherling<.
Eksempler pd en sAdan med fslgendesyndstilgivelse,
vakte ikke blot modsigelse,
m e n- s e r -v i - b o r t - f r a - d e noprindelige-mening-tolkning,menforagt- ogsAdengang.
Narmer vi os kristendomsom i stor udstrakning karakteriserer Glebe-Msllers menskernefra den vinkel,er
udlegning, der i virkelighe- der ingen forskel pA folks
den er en indlagning, findes modtagelighedfor >korsets
dArskab<dengangog i dag.
til overflod i hans nye bog.
Netopfordi der faktiskfindes Hevder man noget andet,
burde man i redelighedens
en lang rekke religioseteknavn lese Ny Testamente
ster fra andre kulturer, som
igennemendnuen gang.
rent faktisk siger det, som
Tilbage bliver under alle
Glebe-MsllerfAr de nytestamentlige teksrer til at sige, omstandigheder spsrgsmAlet,hvadman i kirkenvil gsre
kanmanundresigover,hvormedpraster,somfsler sigpd
for det er nsdvendigtfor ham
at gsre disse eksegetiske linje med Glebe'Msllersteologi som helhed?Hvis der da
krumspring.
Derer sAmendingengrund
hvilket bAdeGleer sAdanne,
be-Msllerog Mobns Mtiller
til at nare angstelsefor, sdsynesat forudsatte.
dan som MogensMtiller gsr
det i sin anmeldelse,
KAJ KJ,€,R-HANSEN
at kom-

