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Min eller
vår tro?
Kristendommen er blitt gjenstand for
en omfattende privatisering.
KLARTEKST
KIM LARSEN
Førsteamanuensis ved NLA Bergen

JEG ER svært glad i det som kalles åndelig litteratur.
Det er en type tekster som trekker frem bestemte sider
ved troslivet og viser hvordan det er mulig å vokse
og modnes som kristen. Jeg har utallige slike bøker
hjemme. De har uten tvil hjulpet meg i mitt bønneliv, men også i tider hvor det ikke var så lett å tro.
LIKEVEL HAR jeg i det siste lurt på om ikke det
personlige perspektivet dominerer for mye i slike
bøker. Jeg merker at bevegelsen og betoningen mot
det indre, og forventningen om personlig vekst og
modning, har noen skyggesider. En altfor stor vekt på
det indre bærer nemlig i seg kimen til selvdyrkelse.
I TILLEGG kan slike bøker stå i fare for å trekke mennesker bort fra fellesskapet, og på den måten også
bort fra Gud. For hvorfor skal man gå i kirken, eller
forplikte seg til et fellesskap, når man kan utvikle
sitt åndelige potensial alene?

DEBATT: Hege Storhaug (til høyre) sammen med Kjetil Rolness
i en debatt om islam på Cosmopolite Scene. – Hovedproblemet
med den undergangsstemningen som Hege Storhaug bidrar til,
er at den truer nettopp de verdiene som gjør oss så stolte av
Norge og Europa, skriver Erik Lunde.

DET FINNES forskning som påpeker at nettopp i vår
kultur har det personlige og subjektive en tendens
til å overskygge det kollektive perspektivet. Kristendommen er på flere områder blitt gjenstand for en
omfattende privatisering. Da kan det bli mye min Gud,
min tro, min erfaring, min bønn, istedenfor kirkens
Gud, kirkens tro, kirkens erfaring og kirkens bønn.
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er på fremmarsj.
Sverigedemokraterna, Alternativ für Deutschland og Front
National er noen eksempler. Disse ønsker ikke et åpent, mangfoldig og tolerant Europa, men
er renhetsorienterte bevegelser
som forakter pluralisme. Deres fantasier om det fullkomne
enhetssamfunnet minner ikke så
rent lite om islamistenes visjoner.
Panikk. Frykten for radikal islam har også gitt paniske utslag
i mer etablerte partier. Når den
ellers så kloke Hadia Tajik foreslår hijab-forbud, og den danske
regjeringen tvinger gjennom sin
omstridte «smykkelov», viser det
at vi er i ferd med å miste hodet i vårt forsøk på å beskytte
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I sin iver etter å
beskytte «vestlige
verdier», synes
Hege Storhaug å
være villig til å gå
på akkord med
akkurat de samme
verdiene.
VÅRE MANDAGSSKRIBENTER

Kristin Clemet, Kaia Storvik,
Erik Lunde og Magne Lerø

SITATET

norske og europeiske verdier.
Mer alvorlig er den polske regjeringens begrensning av ytringsog pressefriheten for å beskytte
«kristne verdier».
Hovedproblemet med den
undergangsstemningen som
Hege Storhaug bidrar til, er at
den truer nettopp de verdiene
som gjør oss så stolte av Norge
og Europa. Hvis uroen for radikal
islam får oss til å vende oss mot
det autoritære, stenge grensene,
stigmatisere grupper og begrense friheten til våre minoriteter,
da bærer vi selv ansvaret for å
bevege oss inn i en «udemokratisk og ukultivert tidsepoke».
Som Martin Luther King sa:
Mørke kan aldri fordrive mørke,
bare kan lys kan gjøre det.
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Gunnar Okstad, kommentator, i Adresseavisen

STINISSEN ANFØRER her en tanke om at den
enkelte troende aldri bare står som individ fremfor
Gud, men også som del av et fellesskap. Slik blir han
en brobygger mellom det personlige og det kollektive perspektivet.
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Det som er bra for
norsk økonomi,
er ikke bra for andre
land. Det er blitt altfor
fredelig i verden til at
det gagner Norge.

MUNKEN OG forfatteren Wilfrid Stinissen er derimot et friskt pust. I hans tekster finner vi en advarsel
mot å starte «for seg selv». Stinissen argumenterer
for at det må finnes et nært forhold mellom kirkens
bønn og den personlige bønnen. «Du kan inte leva
för Gud utan att samtidigt leva för Kyrkan och hela
mänskligheten.», hevder han.
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Send tips til tips@vl.no
eller ring vaktsjef på tlf.
22 310 425
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