Folkekirken er døende
”Folkekirken er ved at dø. Folkekirken er syg og kan ikke helbredes, den er et
oppegående dødsleje.
Folkekirken skraber bunden med sin accept af hvad som helst. Den er en sump, en
organisation uden indhold, uden evangelium.
Folkekirkens medlemmer er blevet til kunder, der altid har ret, og præsterne tør ikke
kræve noget af de sjældne kirkegængere. I stedet finder præster på det ene
opsigtsvækkende tiltag efter det andet for at få folk i kirke. Produktet skal jo fornys.
Eller præsterne bliver til medieliderlige kendisser, der altid har en kommentar, hvis
bare tv-kameraerne snurrer.
Alt er så hult, at murerne vil vælte af sig selv.”
STORTROMME!
Det er de to teologer Palle H. Steffensen og Svend Bjerg - henholdsvis præst i Strøby
og Godthaab ved Aalborg og lektor ved Københavns Universitet, der i en ny
udkommen bog udtaler disse manende ord om en af landets gamle og bærende
kulturinstitutioner. Hvor agtværdig den end måtte være, ja så mener de, at det i dag
vil være en kærlighedsgerning at give aktiv dødshjælp til patienten, der efter deres
opfattelse befinder sig i den terminale fase.
Nedlæg folkekirken over en treårig periode og lad de frie nydannede menigheder selv
købe deres kirker og ansætte deres præster og samle ind, hvad der er nødvendigt til
den daglige drift. Kirken vil genopstå som en Fugl Føniks til nyt liv - fri for al
afhængighed af staten og al dens gerning og al dens væsen, er deres forslag.
Mens vi venter på den for de herrer så glædelige bortgang, som blandt andet
forudsætter, at man finder ud af, hvem der ejer kirkerne i Danmark, kunne vi kaste et
blik på den nyligt fremkomne statistik vedr. kirkernes brug i Københavns stift.
Lad os nøje med Vor Frue Provsti, som omfatter Domkirken i Nørregade, Trinitatis i
Købmagergade, Helligåndskirken på Strøget, Fredens i Ryesgade og endelig Sct.
Andreas på hjørnet af Gothersgade og Øster Farimagsgade. Her i disse sogne boede
der 1. jan. 2002 13.417 medlemmer af folkekirken. Optællingen i kirkerne af
deltagere i højmessen søndag formiddag viser, at der har været 29.774 mennesker i
kirke i 2002, alle har altså været to gange i kirke om søndagen og lidt til, hvis ellers
man kunne sige det på den måde. Tallene giver et gennemsnit for
søndagsgudstjenesten på 85 deltagere i provstiets kirker.
Hvis vi i samme provsti altså i de samme nævnte kirker ser på, hvor mange
mennesker, der er gået gennem kirkens dør til gudstjenester, barnedåb, bryllupper og
begravelser, så er tallet for sidste år 922.100. Næsten 1 mill. mennesker har haft deres
gang i kirkerne i indre by sidste år.
Måske skulle man tale bare med nogen af dem, før man skrider til aflivningen.
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