Sekularisme
Det gik rasende stærkt med at komme af sted, da man først havde overstået de rationeringsplagede og
bornerte halvtredsere med alle deres bekymringer og var sluppet fri af maxcarthyismens moralske
oprustning.
Det gik så stærk, at man i tresserne havde alle i arbejde og stadig manglede hænder til det grove.
Heldigvis var der en eller anden der - ganske som Paulus i sin tid - fandt på at sende et brev til folkene på
Anatoliens højslette. ”Kom I Herrens velsignede, vi har mange boliger, og en arbejder er vel sin løn
værd!” skrev de og begyndte allerede at glæde sig til - ja de vidste vel egentlig ikke, hvad de glædede sig
til, for hvem havde fantasi til at forstille sig, hvad der skulle komme.
Det gjorde nok heller ikke så meget, for man vidste, at verden kunne reddes. Det havde Ungarnshjælpen
og blåøjede Bella iscenesat af John Danstrup så glimrede redegjort for i sort og hvidt.
”Vi er muhamedanere, det skal I vide!” sagde anatolerne, da de kom til grænsen og fik udleveret koste og
spande – vand henter I henne ved posten der - og de gentog det et par gange, mens de stod på posthuset
og sendte penge hjem, men ingen hørte efter, bortset fra, at så godt som alle danskere mente at mene at:
”I rejser vel hjem igen. I øvrigt er vi vel alle danere, når det kommer til stykket. Alt det religionspjat det
forsvinder af sig selv, skal I se, når bare man får penge på lommen. Se bare på danerne. Deres præster
og psykologer ved intet bedre end at drage af sted med dem til grisefester, hvor de beånder dem til de
brækker sig og må bæres hjem i seng.”
Jo der var fart på. Det var en togtur med højhastighed, og hvem kan huske, hvad vi så, mens vi kørte
igennem halvfjerdserne og firserne, og guitarerne sang deres vemodige sange om lykke og frihed. Man
svævede af sted på blålige hashtåger, mens man knyttede den lilla ble om hovedet og overfladisk lyttede
til munkemarxisternes messen. De sad på høje søjler og mente bestemt, at verden begyndte her i
hovedhøjde.
Der lød et voldsom brag da toget kørte ind i Islam. Derefter fik man voldsom travlt med at rydde op. Nu
skulle der stoppes og standses. Alle vinduer og døre skulle barrikaderes, og hver en kattelem sømmes til
helt uden smålig skelen til hvem, der var gift med hvem – bortset fra kongehuset – og i øvrigt er vi
sekulariserede, så bliv os fra livet med jeres rod af politik og religion.
I dag er vi ikke blot sekulariserede, næh nu hersker ifølge videnskaben sekularismen i landet. Den kristne
tanke at give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er, er nok blevet vendt og drejet af kejser
Konstantin og Den Katolske Kirke og Luther og oplysningsfilosofferne, men er altid, under betegnelsen
sekularisering, blevet forstået som en kristen teknik, der skulle sikre, at kejseren fik, hvad han skulle
have, og Gud hvad han havde fortjent, for at mennesket så i øvrigt kunne leve i frihed imellem de to hårde
negle. Sekularisering var en teknik, ganske som automatisering og udlicitering, opnormering og
destruering, deponering m.v.. En teknik, som kristendommen havde brugt igennem årtusinder til at
adskille religion og magt med, uden at det nogensinde havde været andet end teknik; en sekularis-ering
blandt andre –eringer brugbare til et eller andet.
Nu er det anderledes, nu er det ikke sekularisering, man taler om, nu drejer det sig om intet mindre end
SEKULARISME. Man siger, at vi i dag lever under de to store ismer liberalisme og sekularisme, hvor
sekularismen er en verdsliggjort sekularisering. En sekulariseret sekularisering! Hvad siger I så!
Sekulariseringen som kristen teknik er i dag under betegnelsen sekularisme blevet til en ideologi på linie
med liberalisme, marxisme, konservatisme, socialisme, georgisme, og hvad der ellers måtte være af
ideologier, som påberåber sig sandhedsværdi.
Da man i dagens Danmark ikke tør påkalde sig kristendommen som religionen bag demokrati og frihed,
har man fundet sekularismen frem som en passende modstander over for islamismen, og nu kører toget
igen.
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