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DENtNØDVENDIGEtRELIGIONSTEOLOGISKEtRE LEKSION

DtøtøFdvtødigttrtligioøsetologiskttrtftksioø

Rtligioøsetologittrtdtøtgrtøtaftetologitø,tdtrtomhaødltrtforholdte
eiltaødrttrtligioøtr.t ratfFrsettfærdthartdtøtudgjorettetvigeigetkapi-
etltitdtøtkriseøttetologi.tNytTtseamtøetttrteiltovtrfodtfyldetmtd
rtligioøsetologiskttudsagø.tEetklassiskttkstmptltpåtdtettrtPaulus’
Artopagosealt t (Acea t 17). t  or t oldkirktøs t etologtr t var t dtø t rtli-
gioøsetologiskttrtftksioøthtletøFdvtødig,togtogsåthostrtformaeo-
rtrøtthartdtøttøtfrtmerædtødttplads.tMtøtdtrthartogsåtværtetpt-
riodtrtitkirktøsthiseorit,thvortdtøtrtligioøsetologiskttrtftksioø
hartværtethtletfraværtødt.tIt19.,t20.togt21.tårh.tdukktrtdtøtimid-
ltreidtigtøtoptitdttdogmaeiskttfrtmseilliøgtr.tBtgruødtlstøthtrfor
måtsFgtstiteotforhold,tdtrthtrtkoretbtøævøtsthtøholdsvistmodtr-
øietetøtogtglobalistriøgtø.tMtdtmodtrøietetøthtøeydtsteiltdtetfor-
hold,taetdtrtmtdtoplysøiøgseidtøtiødfødtrtsigtdtøtopfattlsttaf
dtøtmtøøtsktligtteilværtlst,taetdtøteoealetbteragetettrtuødtrkasete
hiseorisktbteiøgtehtd.tDtetrtjstrttetspFrgsmåltomtgyldightdt(uøi-
vtrsaliete),tsomtogsåtiøddragtrtdtetkriseøttbudskab.tMtdtglobali-
striøgtøtbtetgøts tdtø t sammtøfFriøg taf tkuleurtr tog t rtligioøtr,
somttrtfulgetmtdt20.togt21.årh.stetkøiskttogtFkoøomiskttudvik-
liøg.tDtethartiødtbårtettetmFdttmtdtfrtmmtdttrtligioøtr,tsomtpå
tøtmtgte tdirtket tmådtthar t rtjse t spFrgsmålte tomtgyldightdtog
kaldetpåttøtøFdvtødigtrtligioøsetologisktrtftksioø.

Det religionsteologiske problemfelt

Emøtrøt t i tdte t rtligioøsetologiskt tprobltmftle t tr tmaøgt. tUom-
gæøgtligtttrtrtligioøsspFrgsmålte,thvadtrtligioøtsomtfæøomtøttr,
gudsspFrgsmålte, t saødhtdsspFrgsmålte, t spFrgsmålte tomtgyldig-
htdt(uøivtrsaliete),tspFrgsmålte,tomtdtrtfødtstkrietritrtfor,thvad
dtrttrtsaødtogtfalsktrtligioø.
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Dtetrtligioøsetologiskttprobltmftlettrttetftletmtdtiødbyggtdt
koøfiketr.tHtletctøeralttrtkoøfiketøtmtlltmtdtetsaødhtdsbtgrtb,
dtrttrtiødbyggtetitfæøomtøtetrtligioø,togtligt-gyldightd.tItdtetfFl-
gtødtttrtsyøspuøkete,taetlFsøiøgtøtaftdtøtkoøfikethartværtetafgF-
rtødt t for t udformøiøgtø t af t dt t rtligioøsetologitr, t dtr t har t ste
dagtøstlystitbådttmodtrøietetøstogtitglobalistriøgtøstptriodt.tI
btggttptriodtrtmFdtrtmaøtrtligioøsetologitr,tdtrtlFstrtkoøfiketø
vtdtaetgivttkFbtpåtsaødhtdsbtgrtbte,togtmaøtmFdtrtitbtggttptri-
odtrtrtligioøsetologitr,tdtrtfaseholdtrtsaødhtdsbtgrtbte,tmtøtgFr
dtetitmtgtetforsktlligttudformøiøgtr.

Nårtsåtmtgtetitrtligioøsetologitøtsamltrtsigtomtkoøfiketøtmtl-
ltmtsaødhtdtogtligt-gyldightd,tskyldtstdte,taetetologitøtsomtdtø
kriseøtterostidtøeietesrtftksioøttrttøtfuøkeioøtaftdtøtkriseøttero.
DtetgivtrtsaødhtdsspFrgsmåltettøtsåtctøeraltplactriøgtitetologitø,
aetmaøtikkttkaøtftrøttdtetudtøtaetopgivttetologitøtsomtetologi
ogtgFrttdtøteiltrtligioøsvidtøskab.tItdtetliggtrtdtrtikkt,taetforhol-
dtetmtlltmtetologitogtrtligioøsvidtøskabtskaltforseåstsomttetmod-
sæeøiøgsforhold.tDtrttrttøtlaøgteradieioøtfor,taetøteoptrtligioøset-
ologitøtgFrtbrugtaftrtligioøsvidtøskabtø.t

ItdtetfFlgtødttomealtstErøsetTrotleschtsomttøtmodtrøieteseto-
log,tdtrtlFstrtdtøtomealettkoøfiketvtdtaetgivttkFbtpåtsaødhtdsbt-
grtbte,togtJohøtHicktsomttøtetolog,tdtrtuødtrtglobalistriøgtøs
vilkårtgFrtdtetsammt.tKarltBareh,tPaultTillichtogtWolfaretPaø-
øtøbtrgttrtmodtrøietesetologtr,tdtrtudformtrtrtligioøsetologitrti
tø t faseholdtlst t af t saødhtdsbtgrtbte. t Dt t rtligioøsetologitr, t dt
hvtrtisærtudfoldtr,tudvistrtdogtseorttforsktllt.tGruødtøteiltdtettr,
aetdtetkriseøttsaødhtdsbtgrtbttrtkøytteteiltgudsbtgrtbte:t”Dtus
tsetvtrieas”t(Auguseiø).tDtettrtforsktlltøttiteilgaøgtøteiltgudsfor-
seåtlstø,tdtrtudvirktrtsigtitforsktlltøttitdtterttetologtrstrtligioøs-
etologitr.
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Dtr tafsluttstmtdttøtomealt taf t rtligioøsetologitr, tdtr tuødtr
globalistriøgtøstbteiøgtlstrtlFstrtkoøfiketøtmtlltmtsaødhtdsbt-
grtbtetogtligt-gyldightdtittøtfaseholdtlsttaftsaødhtdsbtgrtbte.

Religionsteologier i moderniteten: Ernst Troeltsch

ItErøsetTrotleschs tDie Absolutheit des Christentums und die Reli-
gionsgeschichtettrtforudsæeøiøgtø,taethiseoricietetogtrtlaeivismtttr
syøoøymtr.tHiseorisktbteiøgtehtdtfraktødtrtallttværditrtogtallt
rtligioøtr t htruødtr t også t krisetødommtø t uøivtrstl t gyldightd.
DtøtiødsigettrtdogtfortTrotleschtikktttøsbteydtødttmtdteoealtrt-
laeivismt.tStlvomttøhvtrtrtligioøtsomthiseorisktbteiøgtetmåtfra-
ktødtstuøivtrsaliete,ttrtdtetikkttmuligetitomgaøgtøtmtdtrtligio-
øtrøttikkttaetforteagttvurdtriøgtr.tTrotleschtiøddtltrtrtligioøtrøt
iteotgruødeyptr.tPåtdtøttøttsidtttrtdtrtjFdtdommtøtogtdttrtligio-
øtr,tdtrttrtudgåtetaftjFdtdommtø,tkrisetødommtøtogtislam.tDt
harttetptrsoøaliseisk,tmoøoetiseisktgudsbtgrtb.tPåtdtøtaødtøtsidt
trtdtrtdttikkt-ptrsoøaliseiskttrtligioøtr.tTrotleschthartisærtAsitøs
rtligioøtrtiteaøktrøt.tDttbtdFmmtstaetseåtpåttetlavtrttseadt.

 ortTrotleschttrtmåltseokktøtfortdtthiseorisktoperædtødttvær-
ditrtogtøormtrttøtsagtfortdtøtptrsoøligttovtrbtvisøiøgtogtdtrfor
itsidsetttødttsubjtkeiv.tMtøtdtøtptrsoøligttvurdtriøgttrtikkttudtø
krietritr,tidtetdtøtmåtkøyttstsammtøtmtdtdtøthiseoriskttforsk-
øiøg,tsomttrttetuderyktfor,thvortdtøthiseoriskttbtvidsehtdtøutbt-
fødtrtsig.tMtøtdatdtetkrietriumttrttetkrietrium,tdtrttrtkuleurtle
buødte,tbuødteteil tdtøtvtseligt, tvidtøskabtligetudvikltdttkuleur,
kaøtdtetkuøtsigttøogtetom,thvadtdtrttrtsaødetfortostitdtøtvidtø-
skabtligetudvikltdttvtrdtø.tAøvtødetpåtdtøtrtligiFsttmaøgfoldig-
htdtsigtrtkrietrite,taetkrisetødommtøtfortosttrtdtøtsaødttogthFjt-
settrtligioø.tBlaødetrtligioøtrøtttrtkrisetødommtøtøtmligtdtøtrt-
ligioø, tdtr thar tskabe t eaøktøtomtdtøt iødividutllt tptrsoølightd,
somtharttøtøFgltfuøkeioøtitvortdtltaftvtrdtøtitkraftaftdtøtrollt,
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dtøtspilltrtfortfrihtdsforseåtlstø.tDtrforttrtkrisetødommtøtdtø
hFjtsettrtligioøtfortostitEuropatogtNordamtrika.tDtøtturopæiskt
kuleurtskyldtrtkrisetødommtøtsiethFjtsettgodt,tidttøtomtptrsoø-
lightdtø.tKrisetødommtøthartgyldightdtfortos,tmtøtdtrttrtealt
omttøtgyldightd,tdtrtikktttrtuøivtrstletbuødte.t

AfgFrtødtttrtdtetaleså, tae tdttkrietritr, ttftrthvilkttTrotlesch
sammtøligøtrtogtbtdFmmtrtrtligioøtr,ttrtudgåtetafttøtbtsetme
kuleurkrtds.tGyldightdseaøktøthiseoristrtstogtrtlaeivtrts,thvorfor
Trotleschtitpriøcippteteilsluttrtsigtmodtrøietetøstrtligioøskrieik.t

Karl Barth

Barehtdragtrtdtøtsammttkoøstkvtøstaftmodtrøietetø,tsomtTro-
tlesch t gFr. tHiseoriciete t tr t tøsbteydtødt tmtd t rtlaeivismt. tMtø
BarehtdragtrtikkttsomtTrotleschtdtøtkoøstkvtøs,taetdtetiødtbæ-
rtr,taetiøetethartuøivtrstltgyldightd.tDtetuøivtrstletgyldigttfødts
bloetikkttithiseoritøtogttrtdtrfortikktteilgæøgtligetforttrfariøgtø.
Dtetfødtsthtlltrtikkttitøoglttgivøttforøufsserukeurtrtogtdtrfor
eilgæøgtligtfortforøufstrktødtlst.tDtetsaødetalmtøt,tGudstviljt,
Gudstplaø,tGudstkærlightd,tGudstøådttliggtrthostGud,togtvithar
ikkttøogtøtadgaøgteil tdte, tmtdtmiødrttGudtafslFrtrtdte:t”Gud,
dtøtrtøttgræøsttogtdtøtrtøttbtgyødtlstteiltaletdte,tvittr,thartog
gFr,titutødtligtkvalieaeivtforsktlteiltmtøøtsktetogtseåtødttovtrtfor
aletmtøøtsktlige,taldrigtidtøeisktmtdtdte,tvitkaldtrtGud,tdte,tvi
opltvtr, taøtr tog t eilbtdtr tsomtGud, tdte tubteiøgtdtt ’holdt iødt!’
ovtrtfortaltmtøøtsktligturotogtdtetubteiøgtdtt’frtmad!’tovtrtfor
altmtøøtsktligtro,tja’tetitvoretøtjtogtøtj’tetitvoretja,tdtøtfFrsettog
dtøtsidsettogtsomtsådaøtdtøtuktødett.t.t.tdtettrtdtøtltvtødttGud.”
(Römerbrief).

Dte tuøivtrstle tgyldigtthar tmtøøtskte t iøgtøtadgaøgteil, tmtd
miødrttGudtafslFrtrtdte.tMtøtøuttrtitéetpuøketitdtetpareikulært
dtetuøivtrstllttkommteteiltsyøt.tItKriseustskjultrtdtetuøivtrstllt
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sigtitdtetpareikulært.tItKriseusttrtdtrtskæøktetmtøøtsktettøtuøi-
vtrstltplaeform.tOgtdtøøttafslFriøgtaftdtetsaødetuøivtrstllttblivtr
sameidigttøtafslFriøgtaf tdtet falskt: t”Ste tfratåbtøbariøgtøstsetd
kommtrtrtligioøteiltsyøttsomtdtetmtøøtsktligtteileag,tdtrtviltfort-
gribt,thvadtGudtitsiøtåbtøbriøgtviltgFrttogtgFr,tsomtdteteileag,tdtr
viltskydttdtøtmtøøtsktligttfortseilliøgtiødtpåtdtøtguddommtligt
virktlightdstsetd,ttetbilltdttaftGud,tsomtmtøøtsktetitsiøttgtøsiø-
dightdtogttgtømægeightdtstlvthartudkasete”t(Kirchliche Dogma-
tiktI/2).t

Dtø t fuødamtøealt tmodsæeøiøg thos tBareh t tr tmodsæeøiøgtø
mtlltmttvaøgtliumtogtrtligioø.tKrisetødommtøttrtikkttrtligioø,
mtøttvaøgtlium,tGudststlvafslFriøg,tsomttrttøtafslFriøgtaftdtø
saødttuøivtrsaliete,tsomtsameidigtblivtrttøtafslFriøgtaftdtøtfalskt
uøivtrsalietetitrtligioøtrøt.t”Rtligioøttrtvaøero”.tMtdtsiøtåbtøba-
riøgsforseåtlstteilsluttrtBarehtsigtmtdtaødrttordthtletogtholdtøe
modtrøietetøstrtligioøskrieik.t

Paul Tillich

HostTillichttrtudgaøgspuøketetrtligioøsflosofsk.tItdtetliggtrtdtr
tøtimplictriøgtaftdtøtmtøøtsktligtttrfariøg.tHtrttrtdtetafgFrtø-
dt,taetfortTillichttrttrfariøgtikkttkuøttrfariøgtaftbteiøgtehtd,tmtø
eilligttaftubteiøgtehtd.tErfariøgtøtaftubteiøgtehtdttrttrfariøgtø
af,taetøogteter påtbaggruødtaftsltetogtrtetiøetehtd.tItdtøtmtøøtskt-
ligtttrfariøgtiødgårtsåltdtsttøttrfariøgtaf,thvadtdtrteraøsctødtrtr
dtettmpiriskt.tDtettrtdtøttrfariøg,tdtrttrtaltrtligioøstgruød.t”Rtli-
gioøttrttrfariøgtaftdtetubteiøgtdttogtdtetvil tsigtttrfariøgtøtaf
simptlt(schltchehiøøigtr)trtalietetpåtbaggruødtafttrfariøgtaftsim-
ptltiøetehtd”t(Die Frage nach dem Unbedingten).tGudseaøktøttrttø
eolkøiøgtaftdtøttrfariøg.

TillichtlæggtrtalesåtafseaødteiltopfattlstthostTrotlschtogtBareh,
aethiseoricietetogtrtlaeivismtttrtsyøoøymtr.tIthiseoritøttrtdtrttø
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absoluehtdsdimtøsioø. tGud t tr t ikkt t kuø t ”ovtr t vtrdtø” t (Bareh),
mtøtogsåt”itvtrdtø”.tDtrttrtealttomttetlagtitvirktlightdtø,tsom
Tillichthartftrttbtøævøtlstrtfor:tdybte,tStiø-Stlbse,tGud,tdtetubt-
eiøgtdt.tMtøtdtrttrtealttomttetlag,tsomtikktthartsiettgtetsprog,
mtøtmåtkommtteiltuderyktvtdthjælptaftordtfratdtøttmpiriskttvtr-
dtø.tDtettrtdtøtopfattlst,tdtrtliggtrtbagtTillichstsymbolbtgrtb.
Dtrttrttøtvirktlightd,tsomtkuøtsymboltetkaøtgFrttsyølig,togtdte
trttrfariøgtøtaftdtøtvirktlightd,tdtrt”fFdtr”tsymbolte.

DatStiø-Stlbsettrtitaletbteiøgte,tkaøtaletdtetbteiøgtdttværttsym-
bol.tItsymboltettrtdtrtalesåteotlag,ttetimmaøtøetlag,tdtrtbtfødtr
sigtiødtøtfortdtøtvirktlightd,tsomtvitumiddtlbaretmFdtr,togtte
lag,tdtrteraøsctødtrtrtdtettmpiriskt.tKrietritetforttetsymbolstsaød-
htdsværdittr,taetdtetsvartrteiltdtøttrfariøg,tdtrt”fFdtr”tdte.tOm
symboltetgFrtdte,tvistrtsigtvtd,taetdtetøtgtrtrtsigtstlv,thvistdte
eagtstkoøkrte,talesåtsomtealtødttomtkuøtdtetimmaøtøettlag.tEe
symboltblivtrtsaødtrt,tjotseærktrttdtetmodseårtdtøtbogseavtligt
udlægøiøg.tJotmtrttdtetgFrtdte,tjotmtrttvistrtdtetudtovtrtsigtstlv
ogthtøtpåtdtetubteiøgtdt.

TillichstsymbolforseåtlsttspilltrttøtafgFrtødttrollttithaøstrtli-
gioøsetologi.tSomtaøfFretforseårtTillichtrtligioøtsomtmtøøtsktes
eolkøiøgtaftdtøtabsoluehtdsdimtøsioø,tdtrttrtgivtetmtdtubteiø-
gtehtdstrfariøgtø.tDtrttrtealttomttøteolkøiøg,tsomtmtøøtsktrtal-
miødtligvistltvtrtmtdtitdtøtformidliøg,tdtrtfødtrtsetdtitdtøttgøt
rtligiFstteradieioø.tMtøtforseåtlstøtaftrtligioøtsomteolkøiøgtrtaf
eilværtlstøstabsoluehtdsdimtøsioøtåbøtrtfortaeteilktødttallttrtli-
gioøtrtligt-gyldightd.tNårtdtetikkttsktrthostTillich,tskyldtstdte
haøstsymbolforseåtlst,tøærmtrttbtetgøtethaøstforseåtlsttaftKrisei
korstsomtsymbol.tSomtaøfFretforholdtrtdtetsigtfortTillichtsådaø,tae
jotmtrttdtettmpiriskttlagtittetsymboltøtgtrts,tjotmtrttvistrtsym-
boltetudtovtrtsigtstlvtogthtøtpåtdtetubteiøgtdt,togtjotsaødtrtttr
dte.tKriseitkorsttrtitdtøthtøsttødttkrietritetfortallttsymboltr.tDtø
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trfariøg,tdtrt”fFdtr”tdte,ttrtikkttsltetogtrtettøttrfariøgtaftøogte
koøkrte,ttøthtørtttlst.tDtøttrfariøgt”fFdtr”tikkttøogtetsymbol.
DtetgFrtdtrimodttrfariøgtøtaftdtøtvirktlightd,tdtrtliggtrtbagtJtsu
korsfæsetlst,tsomttrtdtetubteiøgtdt,tsomtsymboltetmaøiftsetrtr.
Dtrtfødtstikkttøogtetsymbol,tdtrtseærktrtttødtKriseitkorstbriøgtr
dtetubteiøgtdtteiltsyøt.tDtetubteiøgtdtthartmaøgttgtøøtmbrud.
Mtøtdtøtbtgivtøhtd,tdtrthart”fFde”tKriseitkorstsomtsymbol,tlt-
vtrtrtkrietritetfortbtdFmmtlstøtaftkrisetødommtøstogtallttaødrt
rtligioøtrstsaødhtd.tKrietritettrtalesåtikkttkuleurtletbuødte,tmtø
buødteteiltdtøtuøivtrsaliete,tdtrthartmaøiftsetrtetsigtitKriseitkors.

Wolfhart Pannenberg.

NårtPaøøtøbtrgtitsiøtetologiteagtrtudgaøgspuøketitdtøtmtøøtskt-
ligtteilværtlst,tmarktrtrtdtetitsigtstlvttøtmodsæeøiøgteiltmodtrøi-
etetø.tItsiøtrtligioøskrieiktsetmpltrtmodtrøietetøtgudseaøktøtsom
tetmtøøtsktligetudkase.t ortPaøøtøbtrgtdtrimodttrtgudsforholdte
tøtkoøseieutrtødttbtseaøddtltaftmtøøtskteststlv-togtvtrdtøsfor-
hold.tItmtøøtsktlivtettrtdtrtiødbyggtettøt”immaøtøeteraøsctø-
dtøs”. tMtøøtsktlivte t ovtrskridtr t sig t stlv tdtrvtd, t ae t dte t hFrtr
mtøøtsktlivteteil,taetdtetitsiøttødtlightdttrtaøvisetpåttøthorisoøe,
dtrtgårtudtovtrtalettødtlige,togthvorfratmtøøtsktethåbtrtpåtopfyl-
dtlsttaftsiøteilværtlst.tHtrtealtstdtrtvtltaetmærkttikkttom,thvad
øoglttmtøøtsktrtmåttterotogthåbttpå,tmtøtealtøttrtomtteteræk
vtdtmtøøtsktlivtetsomtsådaøe.t

Mtøteraøsctødtøstøtsådaøtforseåtettrtikktteiltsetdttitmtøøt-
sktesteilværtlsttsomttøtabseraketserukeur.tDtøteiltmtøøtsktlivte
såltdtsthFrtødtthtlhtdshorisoøetvistrtsigtsomttøtmtøiøgshori-
soøe. tMtøøtskte t spFrgtr t tftr tmtøiøg t og t saødhtd. t Saødhtds-
spFrgsmåltettrtsåltdtstiødbyggtetitdtøtmtøøtsktligtteilværtlst.
Alltrtdtt i tsiøtspFrgtøttftr tsaødhtdtøthar tmtøøtskte tomgaøg
mtdtsaødhtdtø.tOgtdtøterædtrtmtøøtsktetitmFdttitbtgivtøhtdtr,
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dtrtfødtrtsetdtiteidtogtrum,togtsomthartdtøtvirkøiøg,taetdttskabtr
sammtøhæøgtitmtøøtsktesttrfariøgsvtrdtøtogtdtrvtdtoplystrteil-
værtlstø.tItdtøtslagstkoøkrtettbtgivtøhtdtrtsktrtdtøtguddommt-
ligttvirktlightdt–ttlltrthaødltrtGud.tRtligioøttrtomgaøgtøtmtd
btgivtøhtdtr,tdtrtfødtrtsetdtiteidtogtrum,togtsomteolktstsomtop-
lystødtteilværtlstøtsomthtlhtd.tRtligioøshiseoritøttrtsåltdtsthi-
seoritøtomtmtøøtsktestomgaøgtmtdtlivtestmtøiøgshorisoøe.tDte
trtrtligioøshiseoritøstfælltstogtsamltødttetma.t

Dtetfælltstetmatåbøtrtfortaetforseåtrtligioøtrøttsomtforsktlligt
vtjtteiltdtetfælltstmål.tMaøtkuøøttdtrfortforvtøet,taetdttttfællts
etmatvillttrtsuletrttittøttøhtdtitrtligioøshiseoritø.tMtøtsådaøtfor-
holdtrtdtetsigtikkt.tRtligioøshiseoritøtudvistrtikkttharmoøi,tmtø
koøfike.tOgtdtrttrtealttomtkoøfiketr,tdtrthartdtrtstgruødtitdte
mtøiøgs-togtsaødhtdsspFrgsmål,tdtrttrtiødbyggteti teilværtlstø.
Dtetfakeum,taetrtligioøshiseoritøtikkttudvistrtharmoøi,tmtøtkoø-
fike,tkaøtrtligioøsetologitøtdtrfortikkttgåtudtøtom.t”Dtøtiøetrrt-
ligiFsttdialogtkaøtdtrfortikktthavttdtetmåltiøseieueioøtletaetfortøt
rtligioøtrøtttlltrtæødrttdtrtststlvforseåtlst,tsåtdttforseåstsomtfor-
sktlligttvariaøetrtaftéetogtsammttmtøøtsktetmatitdtøthtøsige,tae
dttgtøsidigetbteragetrtsigtsomtligtværdigttogtligtbtrttigtdt.tDte
kaøteiltsyvtødttogtsidsetkuøtdrtjttsigtomtaetomgåstcivilistrtetmtd
dttuuødgåtligt tsagkoøfiketr”t (Die Religionen in der  Perspektive
christlicher Theologie).

MFdte t mtlltm t rtligioøtrøt, t som t rtligioøshiseoritø t tr t for-
eælliøgtøtom,tomealtrtPaøøtøbtrgtogsåtsomttøtkapptserid.tItdtø
måtdttforsktlligttrtligiFstt”saødhtdtr”t(eolkøiøgtr)tseåtdtrtstprF-
vt.tItdtøtprFvtttrtkrietrite,thvorltdtstrtligioøtrøttsvartrteiltdtø
htlhtdshorisoøe, tsomteilværtlstøtstlv tudkasetr. tDte ttr tPaøøtø-
btrgstopfattlst,taetkrisetødommtøthtrtiødeagtrttøtsærligtpladsti
kraftaftdtettskaeologiskttptrsptkeiv,tsomtkommtrteiltuderyktitJtsu
forkyødtlsttaftGudstrigttogtitJtsutopseaødtlst.tDtetforltøtrtkri-
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setødommtøtmtdtteteoealptrsptkeiv,tdtrtsvartrteiltdtøtmtøiøgs-
horisoøe,tsomteilværtlstøtudkasetr.tHtritliggtr,taetifFlgttPaøøtø-
btrg t kaø t dtø tkriseøt t etologi t kuø t etmaeistrt t aødrt t rtligioøtrs
saødhtdsfordriøgtudtfratsiettgtetptrsptkeiv.

Religionsteologier i globaliseringen: John Hick (pluralistisk reli-
gionsreologi).

Eøtøydaøøtlsttitglobalistriøgtøttrtdtøtsåkaldettpluraliseiskttrtli-
gioøsetologi, t somtdtøttøgtlsktt etologtJohøtHickthar tværte ttø
produkeiv t rtpræstøeaøe tog t forealtr t for. tHaøs tbog tThe Mhytth  of
Christian  Uniquenesst (1986) t opfatts t almiødtligvis t som t te
programskriftfortdtøøttrteøiøgtiødtøfortrtligioøsetologitø.t

Hicktoptrtrtrtitsiøtrtligioøsetologitmtdttøtallttrtligioøtrtovtr-
gribtødtthiøsidightd,tsomthaøtbtøævøtrt”ehttrtal”, tvirktlight-
dtø.tHicktbtskrivtrt”ehttrtal”tsomttøtsertøgeteraøsctødtøetseFr-
rtlst,tsomtvitikkttkaøtvidttøogtetom,tmtøtsomtdogtkaøtværttkildt
eiltmtøøtsktligttrfariøg.tDtettrtdtøøttallttrtligioøtrtovtrgribtødt
hiøsidightd,tdtrtmaøiftsetrtrtsigtitdttforsktlligttrtligioøtr.tDtttr
forsktlligttvtjtteiltdtøtsammttGud.tItsiøtrtdtgFrtlsttfor,thvorltdts
dtetsammttkaøtmaøiftsetrttsigtsåtforsktllige,thtøvistrtHickteil,
hvad tdtr ttr ttø tgruødlæggtødt tsktløtøt i thaøs trtligioøsetologi.
Haøtsktløtrtmtlltmtdtøteraøsctødtøettvirktlightd,tsomtdtøttrti
sigtstlv,togtsomtdtøttrfartstaftmtøøtsktr.tHicktseFttrtsigtitdtøøt
sktløtøteiltKaøesttrfariøgsbtgrtbtogtdtøtrollt,tsomt”Diøgtaøtsich”
htrtspilltr.tIttrfariøgtøthartmtøøtsktetvtltmtdttøtydrttvirktlig-
htdtaetgFrt,tmtøttrfariøgttrtjotogsåtforseåtlst,togtforseåtlstøtaf,
hvadtdtettrfartdtttr,tltvtrtrtdtøttrfartødt.tNårtealtøttrtomtrtli-
giFsttrfariøg,tsåtbtrFrtstmtøøtsktetvtltafttøteraøsctødtøetvirkt-
lightd,tmtøtforseåtlstøtaftdtøteraøsctødtøettvirktlightdtltvtrtr
mtøøtskte.tNuttrtdtettøtpoiøetthostHick,taetmtøøtsktetitsiøtfor-
seåtlst t tr t prisgivte t siø t kuleur. t Kuleurtø t kaø t trfariøgtø t aldrig
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kommttbagtom.t orditkuleurtrøtttrtforsktlligt,tblivtrtdtttrfariø-
gtr,tdtrttrttrfariøgtrtaftdtetsammt,tforsktlligt.tHicktforseårtaleså
rtligioøtrøttsomtmtøøtsktrstkuleurtle tbteiøgtdtttrfariøgtafttø
eraøsctødtøe tvirktlightd. t ordi tkuleurtrøt ttr t forsktlligt, tblivtr
rtligioøtrøttforsktlligt,tskFøetdtttrteolkøiøgtrtaftdtøtsammttvir-
ktlightd.

Dtøtsktløtø, tdtrtbærtrtHickstrtligioøsetologiskttmodtl, thar
alesåttøtvigeigtfuøkeioø.tMtdtdtøtskaltdtetsigts,taetrtligioøtrøt
somteolkøiøgtrtaftsammttuøivtrstllttvirktlightdthartligttogtuøi-
vtrstl tgyldightd.tDtetkollidtrtrtimidltreidtmtdtdte, tdtrt liggtrti
Hicks t trfariøgsbtgrtb, t ifFlgt thvilkte t rtligioøtrøt t frtmseår t som
kuleurtllttkoøserukeioøtr,tdtrtsomtsådaøøttmåtfraktødtstuøivtr-
saliete.tDtøtsktløtø,tdtrtbærtrtHickstrtligioøsetologi,tiødtbærtr
såltdts,taetkoøfiketøtmtlltmtsaødhtdsbtgrtbtetogtligt-gyldightd
lFststvtdtaetofrttsaødhtdsbtgrtbte.tHickstrtligioøsetologittrtitså
htøsttødtttøtgtøeagtlsttaftTrotlesch.t

Itdtøtpluraliseiskttrtligioøsetologitliggtrtdtrttøtimpulsteil tte
opgFrtmtdtdte,tdtrtadskilltrtrtligioøtrøt,tdvs.tdte,tdtrttrtsærlige
for tdtøttøktlet t rtligioø. tDatkriseologitøttr tulFstlige t forbuødte
mtdtkrisetødommtø,tealtrtHicktomtøFdvtødightdtøtafttøt”kriseo-
logisktafruseøiøg”.tHaøtudformtrtsiøtkriseologitsomttetopgFrtmtd
klassisktkriseologi,thvorthaøtsættr,thvadthaøtbtetgøtrtsomttøtrt-
præstøeaeiv tkriseologi, t i tmodsæeøiøg t eil t tø tklassisk tkoøseieueiv
kriseologi.tItdtøtrtpræstøeaeivttkriseologitopfattstJtsustsomtGuds
rtpræstøeaøe.tHaøttrttetmtøøtskt,tithvtmtGudståødtittøtseåtødt
gradtharteagtetbolig.tJtsusttrt”btsae”taftGudtogtdtrvtdtfuldkom-
mtøtåbtøtovtrt fortGudtogtkaøtdtrfortovtrbriøgtttetuøivtrstle
budskab.tMtøtsomtbudbriøgtrttrtdtrtikkttøogtøtpriøcipitltforsktl
påtJtsustogtaødrttbudbriøgtrt,thtruødtrtbudbriøgtrttitaødrttrtli-
gioøtr.tDtrfortkaøtKriseustogsåtkorrigtrts.tDtøtklassiskttkriseolo-
gitgårtftjltaftdtetopriødtligttsprogtitdttkriseologisktteieltr,tøårtdt
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forseåstsomtoøeologiskttudsagøtomt2.ptrsoøtiteriøietetø.tIøkarøa-
eioøsdogmte t tr t ae t forseå t somtte tudsagø tomt Jtsu t fuldseæødigt
åbtøhtdtovtrtfortdtetguddommtligt.tItforholdteteiltdtetguddom-
mtligttiødtbærtrtdtetikkttøogtøtkvalieaeivtforsktltmtlltmtJtsus
ogtaødrttmtøøtsktr,tkuøttøtkvaøeieaeivtforsktl.tHicktvtødtrtsig
modtdtøtopfattlst,taetdtrtfødtrttøtsærligtmaøiftseaeioøtsetdtée
setdtithiseoritø,togtmodtopfattlstøtaftdtøøttmaøiftseaeioøstfuøk-
eioøtsomtkrietriumtitbtdFmmtlstøtaftaødrttrtligioøtr.

Religionsteologi som diferenshermeneutik.

Btetgøtlstøtskyldts ttøtaf t forealtrøttfor tsyøspuøkete, tChriseiaø
Daøzt(proftssortitWitø),tdtrttrttltvtaftTillich.tPosieioøtøtkaøtda
ogsåtforseåstsomttøtvidtrtfFrtlsttaftTillichstrtligioøsetologitittø
form,tdtrttrtskærptetaftopgFrtetmtdtpluraliseisktrtligioøsetologi.

SomthostTillichttrtudgaøgspuøketetrtligioøsflosofsk.tRtligioø
buødtr t i t trfariøgtø t af t eilværtlstøs t ubteiøgtehtdsdimtøsioø.
SkærptlstøtaftTillichtsportstitDaøz’sttrfariøgsforseåtlst.tDaøztbt-
eoøtrteoteiøgtvtdttrfariøgtø.tDtetfFrsetttr,taettrfariøgtsomtmFdt
mtdtvirktlightdtøttrtkoøkrte.tDtetgældtrtogsåttrfariøgtøtaftdte
ubteiøgtdt.tDtrøæsetliggtrtdtetitalttrfariøg,taetdtøtogsåttrttrfa-
riøgtaftdiftrtøs,tdvs.taftdte,tdtrttrtaødtrltdtsttødttøtstlvtogttøs
tgte.tDtrfortrtjstrtmFdtetmtdtvirktlightdtøttetspFrgsmåltomtfor-
seåtlst.tDtøtforseåtlstthartkuøtèetsetdtaetgåtudtfra.tMaøtkaøtkuø
sttmtdttgøttFjøt.tAltforseåtlstttrtitudgaøgspuøketetstlvrtftrtøei-
tl.tItmFdtetmtdtdtetaødtrltdtstkasetstmtøøtsktetdtrforteilbagttpå
sigtstlv.tItdtøtproctsttrttetmtøøtskttikkttkuøtaetforseåtsomttetkul-
eurtletproduke,tmtøtogsåtsomttetiødivid.tDtrforttrtforseåtlstøtaf
dtetaødtrltdtstikkttkuøtkuleurtletbteiøgte,tmtøtogsåtiødividutle
bteiøgte.tErfariøgtøtaftdtetubteiøgtdttharttøtiødividutltdimtø-
sioø.
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ItforholdteteiltdtøtrtligiFsttvirktlightdtbteydtrtkoøkrtehtdtøti
trfariøgsforseåtlstøttøtaøtrktødtlsttaftpluralismtø.tOgsåtpåtdte
rtligiFsttområdtttrttrfariøgtøttøttrfariøgtaftdiftrtøs.tDtrtgivts
ftrttforeolkøiøgtrtafteilværtlstøstabsoluehtdsdimtøsioø.tKrisetø-
dommtøttrttøtaftdtm.t ortrtligioøsetologitøtbteydtrtkoøkrteht-
dtøtittrfariøgtø,taetdtøstsetdttrtdtetkoøkrtettmFdt.tUdtøtfortdte
koøkrtettmFdttmisetrtrtligioøsetologitøtjordforbiødtlstø.tDtetiø-
dtbærtr,taetrtligioøsetologitøstsetdthostostakeutlettrtmFdtetmtd
islam.

Diftrtøstøtittrfariøgtøtiødtbærtr,taetrtligioøsetologitøtalltrt-
dttitudgaøgspuøketetmodsættrtsigtharmoøistrtødttrtlaeivtriøgtr
ittetabserakettøhtdspuøke.tRtligioøsetologittrtdiftrtøshtrmtøtu-
eik,togtdiftrtøshtrmtøtueikttrtikktttøsbteydtødttmtdtaetøtgtrt
siettgtetfortaetgåtiødtitdtetaødtrltdtstitdtøthtøsigetaetforseåtdtetiø-
dtfra.tDtøtmulightdtfortliggtrtikkt.tAltforseåtlstttrtstlvrtftrtøei-
tltogteagtrtudgaøgspuøketittøsttgte.tRtligioøsetologitøtforseåte
som t diftrtøshtrmtøtueik t etmaeistrtr t såltdts t krisetødommtøs
iødholdtitdtestforsktllightdtfratdtøtfrtmmtdttrtligioø.tKrisetø-
dommtøstetologiskttrtftksioøthartdtrfortiøetrtssttitaetfaseholdt
dtetikkt-rtductrbarttaødtrltdtstitmFdtetmtdtdtetfrtmmtdt.tDte
hFrtrtmtdteiltkrisetødommtøststlvbtsiødtlsttaetværttsigtbtvidse,
hvadtdtøtudtlukktr.

Sagetkoretladtrtposieioøtøtsigtbtskrivttitdttt:tMtdttetrtligioøs-
flosofsktudgaøgspuøkettrtaødrttrtligioøtrtgruødlæggtødttaøtr-
ktøde,tmtøtforholdtetmtlltmtrtligioøtrøttbtsetmmtstikkttsomttø
harmoøistrtødttrtlaeivtriøg,tmtøtsomttøtproctstaftaøeagtlsttog
afvisøiøg.tKrietritrøttfor,thvadtdtrtaøeagtstogthvadtdtrtafvists,
htøetstitkrisetødommtøststlvforseåtlst.
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Religionsteologi på trinitetsteologisk grundlag

Posieioøtøthartudskiletsigtsomtdtøtdomiøtrtødttetødtøstitdtøtak-
eutllttrtligioøsetologiskttdtbae.tSyøspuøketettr,taeteriøieteslærtø
mtdtsietuøivtrsalietespoetøeialttseilltrttetværdifuldetudlægøiøgs-
mFøsetrteiltrådightd.tUdgaøgspuøketettrtdtrfortetologisktogtikkt
rtligioøsflosofsk.tItdtetliggtrtdtrttøtmarktriøgtaf,taetrtligioøseto-
logi t tr t te t iødrt t etologisk t aøliggtødt. t Dte t rtligioøsetologiskt
gruødspFrgsmålttrtspFrgsmålte,thvorltdtstdttikkt-kriseøttrtligio-
øtr, t dtrts t åbtøbariøgtr, tdtrts t skikktlstr, tdtrts thtlligt t skriftr,
dtrtstlært,tdtrtstkulepraksistskaltvurdtrtstetologisk.tDtettrtitbt-
svartlstøtaftdte tspFrgsmål, t eriøieteslærtøtbydtr tsig t eil. tSomttø
eolkøiøgtaftGudstøærværtitdtetdtøøtsidigttiterttdimtøsioøtrtrum-
mtrteriøieteslærtøttøtåbtøhtdtfortaetforseåtdttikkt-kriseøttrtligio-
øtrtsomtltdtitGudsthaødltøtitvtrdtø.

EøtudfFrligtogtrtftketrtetrtdtgFrtlsttfortposieioøtøtkaøtmaø
fødtthostHaøs-MareiøtBareht(eidl. tproftssort i tMarburg). t I thaøs
seorttdogmaeikttrtdteteriøieteslærtø,tdtrtitovtrtøssetmmtlsttmtd
godt eradieioø tdaøøtr t rammtøtomtrtdtgFrtlstøt for tdtøtkriseøt
erostiødhold.tHvadtdtrtimidltreidtikktttrteradieioøtfor,ttr,taethaø
kombiøtrtr tdte tmtd t te t rtligioøsetologisk tptrsptkeiv. t I t rtdtgF-
rtlstøtfor tdttdogmaeisktt loci t (skabtlst, taøeropologi, t forlFsøiøg,
tkkltsiologi,ttskaeologi)thartkapieltrøtttøtertltdtetopbygøiøg.tEf-
etrtdtrtittetfFrsettafsøiettrtgjoretrtdttfortdtøttvaøgtliskttposieioø,
sættstdtetittetøæsettafsøietitforholdteiltsammtøligøtligttudsagøti
jFdtdom,tislam,thiøduismttogtbuddismt.tIttetertdjttafsøietdiskuet-
rts t så tdt tudfordriøgtr, t dtr t somt fFlgt thtraf t fortliggtr t for tdtø
kriseøttero.tDtettrtformodtøeligetfFrsettgaøg,trtligioøsetologitøttr
eilktødettøtsåtfrtmerædtødttrollttittøtdogmaeisktfrtmseilliøgtaf
dtøtkriseøtterostiødhold.tDte,tsomtBarehteilseræbtrtmtdttøtsådaø
frtmgaøgsmådt,ttrtikkttitseiltmtdtpluraliseisktrtligioøsetologitae
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fortøttrtligioøtrøttitèetctøeraletpuøke,tmtøttøtuddybtettrktødtlst
aftiødholdtetaftdtøttgøtttvaøgtliskttero.

RtiøholdetBtrøhardet(proftssortitBastl),ttøtprodukeivtforealtr
fortposieioøtø,trtdtgFrtitareikltøt”TriøieäesehtologittalstMaerixtti-
øtr tTtologit tdtr tRtligioøtø” t for tftrt tudkase t iødtø t for t syøs-
puøkete, t dtr t samlte tmarktrtr, t ae t dt t rtligioøsetologiskt t koøst-
kvtøstrtafteriøieteslærtøtafæøgtrtaftforseåtlstøtaftsammtøhæø-
gtøtmtlltmtptrsoøtrøttiteriøietetø.tEøtuødtrbteoøiøgtaftsammtø-
hæøgtøtmtdtvægetøtlagetpå,taeteriøieteslærtøttrttøtertfoldightds-
lært,tfFrtrtudtittøtpluraliseisktrtligioøsetologi.t1.togt3.ptrsoøteil-
skrivtstdtetuøivtrstllt t i tGudsthaødltø. t2. tptrsoøtvarteagtrtdte
pareikulært,tdtetkriseøt.tTriøieteslærtøtiødtholdtrtsåltdtstforseåte
eotfrtlstsordøiøgtr,tp.d.t.s.tsFøøtøstogtp.d.a.s.tskabtlstøstogtåø-
dtøs.tItKriseuståbøtrtGudtsigtfortdttkriseøttogtudtøtfortKriseus
åbøtrtGudtsigtfortallttaødrt.

Læggtstvægetøtpåtdtøtiødrttsammtøhæøgtiteriøietetø,tiødtbæ-
rtrtdtettetopgFrtmtdtpluraliseisktrtligioøsetologi.tGudtmaøiftset-
rtrtsigtithtlttsiøtskabøiøgtittetskabtødttogtoprteholdtødttvirktti
øaeurtogthiseorit,thvilktetogsåtviltsigttitrtligioøshiseoritø,togtdtr-
fortogsåtitdttikkt-kriseøttrtligioøtr.tÈetsetdtitdtetskabetthartdtø
såltdtstvirktødttGudtsærligetmaøiftsetrtetsig,titJtsutlivtogtvirkt.

Når tsammtøhæøgtøtmtlltmtptrsoøtrøtt i t eriøietetøtbteoøts,
eagtstuøivtrsalietetøtit1.terosareiktltmtdtovtrtit2.terosareiktl,tog
uøivtrsalietetøtblivtr ttøtuopgivtlig tdtl taf tdte tkriseøt tbudskab,
somttrtbudskabtetomtGudstfrittogtbteiøgtlstslFsttfrtlstshaødliøg
itJtsutliv,thaøstdFdtogtopseaødtlst.t rtlstøtgældtrtallt.tBudskabte
ealtrtsåltdtstomtallttmtøøtsktrsttøhtdtogtlightdtfortGud,tkriseøt
tlltrttj.tAllttmtøøtsktrttrtskabettogtvtdtKriseitkorstalltrtdttforlF-
set.tKrisetligetstettrtdtrforttetsprog,tdtrtikkttsamltrtvtrdtøtitdtø
skæøktdttfrtlst,ttøtjargoø,tdtrtsomtmåltkuøthartsiøttgtøtgruppt.
Dtettrtaltstketrismtstvæstø.tIthtøholdteiltkrisetøtsprogbrugtkaø
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dtøtkriseøttikkttsigttsomtdtøtpluraliseiskttrtligioøsetolog:t”Jtg
hartmie,togtduthartdie,togtdiettrtligttsåtmtgtetværdtsomtmie”,tmtø
måtsigt:t”Vitseårtvtdtsidtøtafthiøaødtø,tforditdtøtkriseologisktfor-
midltdttfrtlsttgældtrtostbtggt”.

HicktealtrtudtfratsiøtpluraliseiskttposieioøtomtøFdvtødightdtø
aft”tøtkriseologisktafruseøiøg”.tItdttiøetrrtligiFsttrtlaeioøtrttrtkri-
seologitøttøtaøseFdssetø.tGivtevisttrtdtetmtdthtøeydøiøgteiltHick,
Haøs-MareiøtBarehtsigtr, tae tdtetikktttrtkriseologitø,tdtrttrtaø-
seFdssetøtø, tmtøtkriseologitøs t isoltriøg. tHtrmtdtsigetr thaøt eil
dtøtlFsrivtlsttaft2.terosareiktltfrat1.togt3.terosareiktl,tdtrtliggtrti
Hickstkriseologi, tøår thaøtbtetgøtrt Jtsustsomttetmtøøtskt, tdtr
somtGuds t rtpræstøeaøe tgFr t frtlstøtmulig t for tmtøøtsktr. tMtø
JtsustgFrtikkttfrtlstøtmulig.tHaøtkoøseieutrtrtfrtlstø.tHaøttrtikkt
Gudstrtpræstøeaøe.tHaøter Gud,tGudststlvåbtøbariøg.t

DtetopgFr,tdtrthtrttrtealttom,tformultrtstitdtbattøtsomttetop-
gFrtomttøtformultriøgtitCoøftssiotAuguseaøatare.t4,thvortdtetom
rtefærdiggFrtlstø t htddtr, t ae t mtøøtskte t rtefærdiggFrts t ”ufor-
skyldetfortKriseitskyldtvtdtero”,t”graeistpropetrtChriseumtptrtf-
dtm.”tDte,tdtrtadskilltrtrtpræstøeaeivtogtkoøseieueivtkriseologi,ttr
dte,tdtrtliggtrtit”propetrtChriseum”.tDtøtpluraliseiskttrtligioøseto-
logtPault .tKøittrtiødvtødtrtmodttøtkoøseieueivtkriseologi,taetdtø
trtfortlukktetogtfortafslutte.tHtreiltsvartrt–tiroøisktøokt–ttøtka-
eolskttetolog,tG.tD’Cosea,taetdtetøteopttrtdte,tsomtdtetkommtrtaø
påtitkriseologitø.tMtdttetcieaetafttøtaødtøtkaeolsktetolog,tKarltRa-
høtr,tsigtrthaø,taetdte,tdtrtliggtrtitdtøtkoøseieueivttkriseologi,ttr,
”aetdtrtikkttkommtrtmtrt,tiøgtøtøyteid,tiøgtøtaødtøtæoø,tiøgtø
aødtøtfrtlstsplaø,tmtøtkuøtopfyldtlstøtaf,thvadtdtrter iøderufte
somtGudstøueidtovtrtmtøøtsktrstudseraketteid”.
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Afslutning

Somtdtettrtfrtmgåte,tiøddragtrtrtligioøsetologitøtdtetetologiskt
probltmftletovtrttøtbrtdtkam.tHvilktttmøtr,tdtrtsættstpåtdags-
ordtøtø,tafgFrtstaftydrttbteiøgtlstr. tModtrøietetøtsatttsærlige
spFrgsmåltetomtuøivtrsaliete tpåtdagsordtøtø.tDtetbltvtbtsetm-
mtødttfortdttrtligioøsetologitr,tdtrtbltvtudformtetitmodtrøietetø.
Itglobalistriøgtøttrtdttbteiøgtlstr,tsomtmodtrøietetøtseilltdttog
seilltr,tbltvtetskærpte.tDtetgFrttøtforøytetovtrvtjtlsttaftuøivtrsa-
lietesprobltmaeikktøtpåeræøgtødt.t
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