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Gud i det fri

Kirken under åben himmel

Pinsegudstjeneste på klinten, bryllup under egetræet, pilgrimsvandring fra

Ballerup til Esrum kloster og gadegudstjeneste under storbyens fjerne natte-

himmel. Den kristne gudstjeneste og fromhed er flyttet udendørs. 

Det er ikke et nyt fænomen, men vi ser en stigende interesse for Gud i det

fri også i kirkelige miljøer, der normalt har holdt deres gudsdyrkelse inden

døre, i kirkerummet og i missionshuset.

Dette nummer tematiserer den stigende interesse for gudstjenesten under

åben himmel. For mens de kirkelige ungdomsorganisationer længe har fejret

friluftsgudstjenester (Knudsen) gør mange andre dem nu selskab og nye fæ-

nomener er hermed kommet på den kirkelige dagsorden. Det gælder den sto-

re pinsegudstjeneste i det grønne (Molin Brautsch), det gælder udfordringen

fra det folkelige ønske om at blive viet i det fri (Christensen/ Hermansen og

Morre Bidstrup) og det gælder det nye fokus på både pilgrims- (Foged

Schultz) og gadegudstjenester (Davids), der blandt andet har affødt nye kate-

gorier af præstestillinger og menigheder. Disse tendenser kalder på overvejel-

ser angående gudstjeneste-, menigheds- og fromhedsliv.

De praktisk teologiske refleksioner over fænomenerne vil derfor blive ud-

dybet både kirkehistorisk og kulturhistorisk.

Ser vi kirkehistorisk på det, er der ingen tvivl om, at den kristne forkyn-

delse ikke behøver vægge og mursten (Bach-Nielsen). Som én af artiklerne

programmatisk siger: “Jesus var vandreprædikant, der gik fra sted til sted

med sine hangarounds. Han tog af og til anledning til at holde en prædiken;

ude i ørkenen, nede ved søen, på en båd eller lidt mere imponerende på en

bakkeskråning.” Og tilsyneladende havde både Jesus og Paulus et noget tvety-

digt og polemisk forhold til den murede bygning. Den senere kristne traditi-

on gående tilbage til den franciskanske munkebevægelse og frem til de nye

emerging churches (Åbom) fremviser en tydelig kritisk (revolutionær) ind-

stilling over for Gud i det nagelfaste rum.
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Kulturhistorisk finder vi i romantikken en bevidsthed om længslen efter

at finde paradiset i naturen (Mortensen). Denne bevidsthed går tilbage til den

naturlige teologi i middelalderen, hvor gudsbogen fandt sit spejl i naturens

bog. Den strømning har både stærke dogmatiske, men sandelig også folkelige

udtryk, som ikke mindst kommer frem i længslen efter at iscenesætte bryllup-

pet i det grønne. 

Men sansen for Gud under åben himmel skal perspektiveres af en overve-

jelse over, hvad ‘rum’ er for noget, ikke mindst i en liturgisk sammenhæng.

Det er ikke ligegyldigt, hvad den rumlige ramme er for en kirkelig ytring.

Rummet sætter en bestemt stemning, retning og fylde. Og det betyder, at vi

med dette nummer endnu en gang stiller spørgsmål om forholdet mellem

form og indhold. 

For når Gud flytter ud af kirkerummet til stederne i det fri, så flytter teo-

logien også udendørs og hvad sker der så? 

Ulla Morre Bidstrup, Jørgen Demant

og Annette Molin Brautsch
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Hvorfor står Jesus i kirkedøren og 
kigger efter Faderen og Helligånden 
på vej ud for at se pinsesolen danse?

Annette Molin Brautsch

Mens temperaturen tages på pinsegudstjenesten under åben himmel anno
2011 overvejes det, hvori forskellen ligger mellem det åbne og det lukkede
rum. Det er nemlig, som om den treenige Gud kun deler 2/3 del ud af sig
selv, når kirken rykker udendørs til pinse. Hvor bliver Jesus Kristus af i for-
kyndelsen under den åbne himmel? Hvorfor er det så svært at få plantet et
kors midt i Guds åbne landskab? 

Det er efterhånden lige så sikkert som “Amen” i kirken, at 2. pinsedag bliver

fejret under åben himmel. Ja, det er faktisk blevet helt almindeligt, at gudstje-

nesten 2. pinsedag er henlagt til kommunens eller provstiets bedste åbne

plads, mark, græsplæne, have eller strand. Så naturligt, at vi var 10 måbende

præster i juni måned, der på provstens spørgsmål: “Har I husket at søge bi-

skoppen om forlagt tjeneste?” – måtte svare: “Nej, det har vi da fuldstændig

glemt i år!” 

Hvorfor vi uafhængigt af hinanden i et helt provsti glemmer at søge vores

biskop om forlagt gudstjeneste fra mandag kl. 10.00 hjemme i kirkerne til

mandag kl. 14.00 i Frederiksberg Have, hænger helt sikkert sammen med den

traditionsskabende effekt, 2. pinsedag har haft. Vi skal ikke længere forsvare

og retfærdiggøre, hvorfor vi ønsker at tage kirken med udenfor. Vi skal ikke

længere teologisk argumentere for at henlægge højmessen kl. 10.00 i kirken til

en græsplæne kl. 14.00 på lige netop denne dag. Det er blevet stuerent at lave

kirke midt på markedspladsen! Men midt i nydelsen af naturens sommervind

bliver den anden trosartikel med Sønnen hvirvlet væk.
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Pinsen skal fejres under åben himmel!

Kaster man et blik ud over landets kirkelige hjemmesider i juni 2011, så finder

man hurtigt ud af, at et stort flertal af kirkerne i Danmark holder pinse i det

fri. Fantasien fejler ingenting, når der skal findes på, for nu er kirken rykket

ud i det blå og det giver en ny og anderledes frihed. Det ses tydeligt i annonce-

ringen af pinsearrangementerne, der generelt anlægges store og bredtfavnen-

de, som en festdag for hele familien. I “reklame” retorikken bruges udeluk-

kende billeder på naturens glæder og ord, der understreger hygge og fælles-

skab.

På Midtsjælland lyder reklamen: “Kom og få Helligånden i håret… der

bliver masser af indtryk for alle sanser, så lad vinden blæse og solen varme.”

Der bliver appelleret til familien, børnene, den fælles glæde og ikke mindst

sanserne i Helligåndens navn. Det er gældende for hele landet, når ordene

skal sammensættes for Open air gudstjenesten. Som i Gram eller på Frede-

riksberg, hvor man har allieret sig med hhv. Sebastian Klein og hans safari

show og Sigurd Barrett og hans udgave af Bibelen, hhv. efter og under guds-

tjenesten. Alle heste trækkes af stalden for at skabe den gode oplevelse.

At en af vores salmer kaldes “Naturen holder pinsefest” DDS 723, ligger

godt i tråd med den i øvrigt stærke fremhævelse af den udendørs oplevelse. At

gå i kirke udenfor kalder jo netop på naturen – og det udnyttes til fulde! I

Aarhus skrives der fx således om naturens glæder:

Messingblæsere, fuglestemmer og salmesang – kom til pinse-

gudstjeneste i Hørhaven!

Vi håber at rigtig mange fra sognene har lyst til at mødes un-

der nyudsprungne bøge og en forhåbentlig blå himmel.

Idérigdommen er også voksende. Fra i første omgang overhovedet at rykke

folkekirkens evangelisk-lutherske gudstjeneste ud på græsset, er der med åre-

ne opstået en større frimodighed i gennemførelsen. Mer vil have mer, som

man siger. Vi tør mere. Vi opfordrer gerne folk/menigheden til at forberede

sig som fx Frederiksborg Slotsogn og kirkerne i Hillerød skriver: “Tag et tæp-

pe under armen til at sidde på, pluk blomster i haven til at pynte “kirken”

med, så sørger vi for kirkekaffe og kage! Og da pinsens farve er rød, vil det
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være festligt, hvis det ses på påklædningen! Røde sko, tørklæde eller hvad ska-

bet har…”.

Hvorfor er det blevet så populært at gå ud?

Der er ikke noget nyt i, at kirken og kristendommen finder ud på gader og

stræder. Det har den altid gjort – det var sådan det hele begyndte. Det skal

den også til stadighed gøre for at sprænge rummet. Kirkebygningerne har jo

gjort det til kutyme, at Guds ord skal forkyndes inden døre, men som al tradi-

tion så skal også denne tradition udfordres, så den ikke gror fast i sig selv. Pin-

segudstjenesten er et svar på dette, at kirkerummet aldrig må få så meget

magt, at det hæmmer fornyelsen af forkyndelsens præmisser. Hvis man skal

kunne mærke “Helligånden i håret” (se citat ovenfor), så nytter det ikke at

sidde på kirkebænken sammen med de andre få, der igen mandag er gået i

kirke for at høre den samme historie. Hvis man skal mærke suset i hårtoppen,

så skal man ud og mærke det i solskinsvejret. Med andre ord: der skal krop på

følelsen!

Det er blevet populært at holde gudstjeneste i det fri, fordi rummet skifter

og dermed også opmærksomheden. Sanserne skærpes og kroppen oplever

noget andet, hører måske noget andet og denne kropsbevidsthed er kommet

for at blive, mener jeg. Vi ser den stadig kun i sin vorden, men det moderne

menneskes øgede kropsbevidsthed vil stadig blive mere og mere central i alt

hvad vi foretager os, og det gælder også i kirken. I undervisningen af konfir-

mander og ved de anderledes gudstjenester søger man at ændre de gamle va-

ner. Der skal krop på nu, det skal mærkes, at vi lever og har en tro. Derfor går

kirken ud for at sætte krop på og skabe nye rammer at være til i – og det er

populært. Det man ser med kirken i det fri til pinse er simpelthen, at den bli-

ver mere folkelig/populær. I stedet for at folk skal møde op inde i kirken, som

vanligt, så møder kirken folk derude. I stedet for at skulle sidde stille og lytte

efter i de vante rammer, så er der givet carte blanche til at tage picnickurven

med, sætte sig på tæppet i græsset, tage en blomst i håret og blande sig med de

andre uden at blive stemplet som decideret kirkegænger. Der er tale om et

skifte i rum, som ændrer en hel del ved den gudstjenesteform og retorik, som

man ellers kender. Gudstjenesten i det fri forsøger at række ud til massen med
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en jovial tale om kirke og kristendom som et hyggeligt sidestykke til eftermid-

dagen i det grønne. Den gode oplevelse søges og findes, men i Open air suc-

cesen fortrænges Han, det hele begyndte med, Jesus Kristus.

Det lukkede og det åbne rum

Om man laver kirke inde eller ude, så er det i grunden det samme der sker.

Evangeliet bliver forkyndt, salmer bliver sunget, bønner bliver bedt. Alt sam-

men i overensstemmelse med det evangelisk-lutherske bekendelsesgrundlag.

Men man må erkende at noget tabes og noget vindes, når man rykker kate-

dralen ud på markedspladsen. Rummet gør altid noget ved én og rummet gør

noget ved indholdet, der skal formidles. Det lukkede rum inden døre skaber

en anden koncentration. Problematikken er velkendt, solen skinner og det er

25 grader. Der er bare lige en eksamen, der skal læses til, en prædiken der skal

skrives, en opgave der skal løses ved skrivebordet. Forsøger man at tage tinge-

ne med udenfor i det gode vejr, og det gør man jo, så vil de fleste hurtigt op-

dage, at man ikke fik lavet alt det, som man burde. Koncentrationen, indad-

vendtheden og alvoren svigter som regel ude i den fri luft. Det er svært at hol-

de fokus, når træerne hvisler, bierne summer og solen varmer. På den måde

er det jo godt, at kirken benytter sig af begge rum, og i mine øjne, burde få lov

til at gøre det meget mere for at opnå forskelligheden. 

Men man skal blot være klar over, at der i rumskiftet både tabes og vindes.

Mens det lukkede kirkerum let fremmaner koncentration og alvor, skaber den

åbne plads levende uro og tilfældets mulighed ved fx regn, blæst, hedebølge

og forbipasserende. En påstand kunne være, at intellektualiteten trives bedst

indendørs mens kroppen får mest frit spil udendørs og i den todeling tabes

noget af den treenige Gud på vejen ud ad kirkedøren “into the open air”.

Lider kristologien af agorafobi? 

Hvis alvoren på den ene side befinder sig bedst inden for murene, så må det

være mest oplagt at finde påskens alvorlige budskab om lidelsen og døden

dér. Hvis den levende uro på den anden side findes oplagt i Guds fri natur, så
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er det jo Helligånden og Guds skaberværk, der helt selvfølgeligt placerer sig i

centrum. Men Jesu Kristi lidelseshistorie, hans opstandelse og himmelfart er

svære at forkynde i lette, hurtige vendinger og det er netop de lette og hurtige

vendinger, der kræves under åben himmel midt på græsset, asfalten eller i

sandet, hvor folk sidder, står på afstand, standser op, lytter og snakker. 

De mange mennesker, der kommer til en friluftsgudstjeneste, er for en

stor dels vedkommende de kirkegængere, som normalt ville have siddet i kir-

ken. Men også mange andre får lyst til at komme: Folk, der normalt ikke

kommer så meget i kirke, men som bor i området og vil være med til at støtte

op om de lokale arrangementer; småbørnsfamilier, som ser kombinationen af

hygge, samvær og kirke i det fri som en godt brugt eftermiddag. Men midt i al

spasen og hyggen, midt i alt virvaret og vinden, som blæser i trækronerne,

kan det virke, som om vor Herre Jesus Kristus er blevet hjemme under alter-

dugen. Jeg får lyst til at spørge: Mon kristologien lider af angsten for åbne

pladser, m.a.o. agorafobi? 

I samtale med redaktionen på dette nummer af Kritisk forum for praktisk

teologi og andre præstekolleger, har det været slående, hvor enige vi har været

om netop dette. Den anden trosartikel er bemærkelsesværdigt fraværende i

det åbne rum ude i det fri. Vi har simpelthen svært ved at få Jesus med i for-

kyndelsen, når vi står under åben himmel og solen skinner. Bevares! Der er

nadver, men den bliver ikke pædagogisk formidlet til den brede menighed i

en enkel tale om Jesu lidelse, død og opstandelse for vores synders skyld. Den

store åbne plads under den blå himmel med en stor samlet skare gør det no-

get mere besværligt at flette den opstandne Herre og Frelser ind i græsstråene.

Dette er Jesu Kristi legeme

Det er underligt, at vi midt i en større kropsbevidsthed ikke kan få den vigtig-

ste af alle kroppe med, nemlig den, der er udgangspunktet for kristendom-

men. I den ramme, som græsplænen sætter, tabes nemlig talen om Jesus

Kristus. For midt i lunden, folkeligheden og hyggeligheden, dér virker det,

som om der ikke er rum til at prædike om inkarnationen. Den forskrækker,

den provokerer, den bliver fjern og uforståelig midt i folkefesten. Det er, som

om Guds historie med det konkrete og håndgribelige billede af sig selv på jor-
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den har endnu sværere kår udendørs end indendørs. Dette på trods af, at kri-

stendommen foregik udendørs i sin vorden. Jesu egen virksomhed foregik jo i

det fri, på båden, på sletten, på bjerget, på vejen etc. Jesus var udendørsteolog

om nogen og formåede gang på gang at sprænge de fysiske rammer han var i.

Den tomme grav vidner om, at Jesus netop færdes bedst i det fri, men hans

væren og inkarnation provokerer og skræmmer, når folk er kommet for at

hygge sig. På en eller anden måde er han blevet for farlig at tage med ud i det

åbne. Jesus skræmmer simpelthen børnene væk, hvorfor talen om ham i det

fri synes at blive formindsket. 

Et skabelsesteologisk triumftog?

Der er måske tale om en ny panteistisk genkomst. Op, al den ting som Gud har

gjort/ hans herlighed at prise!/ Det mindste, han har skabt, er stort/ og kan hans

magt bevise (DDS 15). 

Gud er i alt, nærmere bestemt Gud Fader som Skaber og Opretholder af

verden. Gud blæser livsånde ind i verden og knytter mennesker sammen i

kærlighed, nærmere bestemt Gud Helligånd. At gå i kirke i det fri kalder på

skabelsesteologien frem for på åbenbaringsteologien. Mens Jesus bliver hjem-

me i kirkerummet, holder Gud Fader og Gud Helligånd pinsefest med natu-

ren som erfaringsgrundlag. Og det er måske også der, at man finder en af de

største udfordringer i dag, at kristologien som Guds åbenbaring i verden har

svære tider, mens den skabelsesteologiske tilgang smelter langt bedre sammen

med folks tanker om, hvad Gud er. Gud Fader og Gud Helligånd er lettere at

indarbejde i ens forestillingsverden som det horisontale erfaringsgrundlag

menneske til menneske midt i naturens skønhed. Guds søn har derimod med

det vertikale at gøre gennem sin inkarnerede åbenbaring og det gør det langt

sværere at forholde sig til mellem bøgebladene. Der er kirkerummet meget

mere skarpt i sin opbygning med konkret fokus på det allerhelligste, alteret,

hvor det vertikale åbner sig for os og forbinder sig med det horisontale. Para-

dokset er derfor, at mens fokuseringen på egen kropslighed stiger, så vender

vi ryggen til Hans legeme og det på trods af at det er Hans krop, der gør det

muligt at tale om en treenig Gud. Hvor er dynamikken blevet af, dristes man

til at spørge?
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Er kristologien blevet det lukkede rums teologi?

Man kan prøve at pege på sig selv som præst og teolog og spørge, om der i

virkeligheden er tale om en angst for at prædike kristologi i det åbne rum,

fordi det åbne rum er langt mere ukontrollerbart. Det er jo oplagt at se på sig

selv og spørge om det er os, der ubevidst låser Kristus inde og sømmer ham

fast på korset, inden vi drager udenfor med 1. og 3. trosartikel under armen,

fordi det simpelthen er mere sikkert. Sagen er måske den, at mens det åbne

rum kan forekomme ukontrollerbart, så er det lukkede rum under præstens

kontrol. I kirkerummet er magten entydigt Guds og præstens som den for-

længede Guds arm. I kirkerummet har alt sin plads og sin ro – ja sin faste me-

nighed. Kirkerummet taler sit eget tydelige og letgenkendelige sprog. I kirke-

rummet er alting mere sikkert, her er man som præst og kirkegænger på

hjemmebane og dermed kan en tale om inkarnationen også med større let-

hed færdes hjemmevant i prædiken, salmer og bøn. Alle er med, koden kan

aflæses – selv for dem, der ikke kommer så ofte. Alle ved, at rummet er sær-

ligt, helligt og ophøjet og der orienteres mod alteret som helligstedet, så snart

man træder ind. Alle indstiller sig på en bestemt retorik, der tør italesætte tri-

niteten. Med alter, prædikestol og døbefont er billedet på den treenige og dy-

namiske Gud også tydeligere til stede. Men det er en retorik, der får modstand

lige så snart den fjernes fra kirkens rum og ud i det fri. En retorik, der ikke

længere kan bruges med samme tyngde som før, men nu er overladt til en

langt mere tilpasset folkelig/populær form, hvor det er mere sikkert at please

end at revse.

Lad den treenige Gud komme ud!

Måske skal det være sådan, at fokus lægges forskelligt på bestemte steder til

bestemte tider i bestemte rum. Dermed skærpes koncentrationen selvfølgelig

om den anden trosartikel fx særligt ved jule- og påskegudstjenesten, mens

den tredje trosartikel understreges ved pinsegudstjenesten. Det er på en måde

også godt nok, men som formidlere af den kristne Gud, der må det til stadig-

hed være en bunden opgave hele tiden at udfordre dynamikken i triniteten.

Rykkes kirken udenfor for at få mere gang i kroppens sanseliv, så må vi også
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besinde os på at rykke en dynamisk tale om Gud med. På den måde skal der i

udendørsgudstjenesten fortsat arbejdes på at få skabt en tydeligere korre-

spondance og gennemsigtighed mellem det lukkede og det åbne kirkerum –

velvidende at der er en “verden” til forskel.

Annette Molin Brautsch, Sognepræst i Flintholm Kirke, Frederiksberg

E-mail: amsc@km.dk
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Vielser i det fri – naturligvis!

Katrine Christensen og Søren Hermansen

Om at folkekirken skal tage sig sammen og lave nogle ordentligere og bedre
vielseshandlinger – også uden for kirkerummet. Forfatterne til denne artikel
advokerer for større åbenhed i vielsesstedsmulighederne og for større sam-
spil med de ønsker, som folk kommer med.

Vi mindrebrødre, hvad er vi andet end Guds sangere og spillemænd,

som søger at drage hjerterne opad og fylde dem med åndelig glæde!

Vi skal spille godtfolk ind i himlen og synge for hvermands dør.

(Frans af Assisi i Den hellige Frans af Assisi af Johs. Jørgensen)

Slip mulighederne løs!

Vi stiller os det enkle spørgsmål, hvad folkekirkens væsentligste opgave egent-

lig er? Og svaret er lige så enkelt: Det er at forkynde Guds ord, som det møder

os i Jesus. Derfor citatet af Frans af Assisi i overskriften: “Vi er spillemænd og

sangere for Vor Herre”. Vi tror ikke, at mange teoretisk vil være uenige med os

i denne opfattelse. Uenigheden kommer snarere til, når spørgsmålet rejses

om, hvor og hvordan vi skal gøre det. 

For en del år siden var vi her i Sorgenfri Kirke på rejse i det nordlige Græ-

kenland, og vi besøgte det sted, hvor Paulus første gang døbte nogle i Europa.

Vi sad ved floden, hvor han døbte purpurhandleren Lydia og hendes hus-

stand. Der er bygget et smukt andagtssted formet som en halvcirkel i marmor.

Her sad vi og hørte fra Acta 16 om dåben. Det gjorde stort indtryk på os alle.

Det var ikke huset eller bygningen, men selve det, at her lød ordene i det fri:

Jeg døber dig………
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Vores grundholdning er, at det er Ordet, der skal høres og mærkes, så

kommer bygningen, organisationen og kirken bagefter. Teologisk set er vi i

vielsesmæssig sammenhæng præget af den grundholdning, at en vielseshand-

ling er en speciel gudstjeneste med indlagt bryllup. Centrum er forkyndelsen

af Guds kærlighed og nåde – og vores overraskelse over dette. I det centrum er

ligeledes parrets ja til hinanden over for Gud og tilsigelsen af Guds velsignelse

over det liv, der skal leves fremover. Derfor rykker bygningen ned i 2. række!

Det harmonerer måske ikke helt med en folkekirkelig virkelighed, hvor byg-

ningen sætter rammen, og præsterne, provsterne og biskopperne har lovgiv-

ning, regler og paragraffer, der fastsætter bevægelsesmønsteret. Det er ikke

regler, der mangler i folkekirken – og det synes, som om det bare bliver værre.

Hvem forstår de nye økonomiske principper for regnskaber og budgetter?

Hvem forstår, når man her i vores provsti skal igennem en lang procedure for

at holde noget så almindeligt som en fælles 2. pinsedags gudstjeneste? Hvem

forstår egentlig, at biskoppen skal søges, hvis man vil foretage en vielse andet-

steds end i kirkerummet? Slip præsterne løs! Det er vores drøm. Lad præster

og menighedsråd få det fulde ansvar for deres handlinger. Det er grobund for

initiativ og arbejdslyst. Lad biskopper og provster blive samarbejdspartnere

og ikke modstandere. 

Lad os vende tilbage til Grækenland igen. Der kan man opleve, at den

græske kirke ikke er bange for at rykke sin liturgi ud i det fri. Lige så meget

som en græsk gudstjeneste hører til i rummet, udfolder den sig også ved hel-

genfester i det fri. En stor procession med præster i ornat, kors, hellige bøger

og billeder bevæger sig ud i det fri. Gudstjenesten folder sig ud. Hvorfor skul-

le en dansk gudstjeneste ikke kunne det, hvis menighedsråd og præster vil?

Slip mulighederne løs!

Der er ca. 30.000 vielser i Danmark om året. Den kirkelige del er vigende

og er i øjeblikket på ca. 11.000 om året. Dvs. kun ét par ud af tre kommer i

kirken. Det bekymrer os, at antallet af kirkelige vielser falder. Når et par vil

giftes, har det fire muligheder: Kirken, rådhuset, hjemmet eller naturen. Vi i

folkekirken kan kun “levere varen” et sted ud af de fire, medmindre man er

syg eller i fængsel. Det er ikke just festlige undtagelser, det ved vi godt, men de

gange, hvor vi er gået uden for rummet, har det været stærkt og nærværende.

En vielse ved en sygeseng på sygehuset kan være gribende på en helt særlig

måde. Manden lå og skulle dø, var kun ved gradvis bevidsthed. Konen sad på



Vielser i det fri – naturligvis!

13

skrå i sygesengen, og præsten stod foran dem. I et af den syges klare øjeblikke

lød tilspørgelsen: Vil du?……….svagt ja……….vil du elske og

ære?……….svagt ja. Han døde 4 timer efter vielsen.

I et andet tilfælde var en mand døende hjemme i huset. Han var ikke døbt

og ville gerne døbes. Præsten var kommet, og i samtalen inden dåben sagde

han, at han havde ét stort ønske tilbage, og det var at se sin datter blive viet til

den mand, hun havde boet sammen med i 15 år og havde børn med. Han vil-

le gerne følge hende op! Vielsen skulle foregå i hjemmet. Kan det lade sig gø-

re, og kan det blive i morgen aften? Vi kunne ikke nå at få prøvelsesattest eller

søge gennem systemet. Biskoppen blev kontaktet pr. telefon, og hun sagde ja

og føjede til, at hun ville bakke sin præst op, hvilket blev nødvendigt, da myn-

dighederne i kommunen ikke efterfølgende ville anerkende ægteskabet, men

det er en anden historie. Vielsen blev gennemført. Faderen fulgte sin datter op

i hjemmet. Ritualet blev gennemført efter bogen, men det føltes faktisk helt

nyt. Lydhørheden var stor! Prædikenen måtte improviseres, og talen om

Guds nåde som størst af alt og kærlighedens mirakel midt i dødens land blev

tilsuget af alle.

Et tredje tilfælde var under en lukning af kirken, hvor vielser kunne hen-

lægges til sognegården. Et par ville gerne vies, men da han og hans familie

ikke kunne med kirken, ville de gerne, om det kunne lade sig gøre privat, da

hun ville have den kirkelige del med. Ja, hun ville kun giftes, hvis der også lød

Guds ord! Ja, sagde præsten så. Vi gør det! Den normale procedure gik i gang

med prøvelsesattest og samtale inden. Vi aftalte, hvorledes det kunne spænde

af. Præsten mødte op. Der var rejst et telt i haven. I den ene ende var der lagt

en lille forhøjning (hævet gulv), hvorpå der stod et alter med et kors på. To

blomstervaser med roser i. En salmebog lagt frem. Folk sad på stole som i kir-

ken med front mod “alteret”. Musikken fra et par venner satte i gang, og ind

kom brudeparret. De blev viet og selv den “gudløse” familie var meget begej-

strede, og de ville endda overveje deres holdning til kirken!
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Hvad sker der, når vante forestillinger om kirke bliver 
brudt?

Vores erfaring er, at mange fravælger folkekirken, fordi vielsen er uvedkom-

mende og forudsigelig. Den er utidssvarende og møder ikke mennesker der,

hvor de er – taler ikke et sprog, de kan forstå. Ofte hører vi folk sige, at “vi var

til bryllup i den og den kirke, hvor det hele var så alvorligt, at man ikke skulle

tro, det var en fest!” Det er et angreb, som vi som præster bør tage alvorligt. 

Vielser i folkekirken kan let blive for kedelige. Der skal laves bedre og

mere vedkommende vielsestaler! Slip humoren og letheden løs! Skulle der gå

pop i den, betyder det jo bare, at folkekirken bliver populær. Er det ikke det,

vi nævnte i indledningen som vores opgave, at Guds ord, som det møder os i

Jesus, skal høres? Vi er spillemænd og sangere for Vor Herre! Vi ved godt, at

mange synes, at vi skal være et værn mod selviscenesættelsen og privatiserin-

gen. Men vi mener, at vi gør dette bedst ved, at vi ind i denne tids selviscene-

sættelse og privatisering taler Guds ord. Tænk, hvis Frans af Assisi havde

holdt sin prædikenrevolution inde i de italienske katedraler og ikke var gået

ud på markeder og gadehjørner? Tænk, hvis de gudelige vækkelser i Danmark

i 17-1800 tallet havde overholdt biskoppers og præsters regler, så havde vi

ikke haft den nødvendige religiøse revolution. 

Vi trænger til nytænkning, hvis vi skal vende den kedelige udvikling med

fald i antallet af kirkelige vielser. En ud af tre er for ringe! Når det vante bry-

des, høres der efter! Folk vil gerne fejre deres liv og glæde i kirken. Hvorfor vil

kirken så ikke danse, spille og synge med folket?

Vi kan se forskellige muligheder

Det første fremskridt ville være bedre vielser i kirkerummet. Talerne skal være

sjovere, frækkere og lettere. Kør med på glæden i stedet for at være en “spiel-

verderber”, som tyskerne siger i fodboldsproget. Hvorfor ikke gå efter at sætte

glædens dagsorden, så den kirkelige handling bliver start-akkorden. Duke El-

lington sagde engang, at den første akkord i “Take the A-train” var afgørende

for hele nummeret. Det, der sker i kirken, skal være en sådan akkord. Mange

oplever den kirkelige del som et nødvendigt kedsommeligt onde – og festen
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begynder først, når man er kommet sig over præsten og handlingen. Så er vi

på vej nedad mod hver 4. eller hver 5. vielse…..

Den anden er muligheden for at rykke vielsen uden for rummet. Her ser

vi to muligheder: Den første er, at der i kirkens nærhed etableres et natur-kir-

kerum. I Sorgenfri har vi en stor plæne omkring kirken. Det er ikke alle ste-

der, man har det. Det ved vi godt, men brug fantasien for himlens skyld. På

vores græsplæne står et stort udendørs alter. Det er en stor tre-fløjet altertavle

med et lille trekantet billede i toppen, hvor Guds øje, som på middelaldertav-

ler, kigger ned på os. Ikke vogtende, men kærligt sigende: Glæd jer i Herren!

Vi bruger alteret til mange ting, men især i konfirmandundervisningen og

børnearbejdet. Vi kan bruge den til kirkelige handlinger og sommergudstje-

nester i forbindelse med sankthans, fordi den skaber kirkerum uden vægge og

lofter. Organisten kan sidde med sit mobile orgel. Præsten kan prædike, døbe

og holde nadver. Ville det være en mærkværdighed så også at vie et par men-

nesker? Da vores kirke var lukket, gjorde vi det en varm sommerdag, hvor vi i

tilfælde af regn, kunne rykke ind i Sognegården. Det blev en vielse, hvor alt

var som i kirkerummet, men hvor himlen var loft, og træer, hække og buske

var vægge. Vielsen blev ikke privat, men havde en anden og bredere offentlig-

heds karakter. Blev der lyttet til Gud ord? Om der blev!

Den anden mulighed kunne være at rykke vielsen delvis ud i hjemmet.

Hvordan skal det forstås? Det er en model, der kombinerer kirke og hjem.

Modellen er simpel. Vil et brudepar giftes i hjemmet, og provst og biskop si-

ger nej, hvad så med at foreslå en hurtig prædikenfri vielse i kirken en sen-ef-

termiddag/aften eller en lørdag morgen, hvor parret (og et par vidner, f.eks.

organist og kirketjener) og præsten mødes. Man kunne argumentere med, at

så kan parret gå ud at spise eller i biografen og således fejre vielsen alene. Dvs.

parret bliver viet lige efter bogen. Hvem siger, at der skal være en prædiken?

Bibellæsning, tilspørgsel, bøn og velsignelse er nok! Så er de gift. Når så dagen

kommer, hvor brudeparret oprindelig ønskede “at blive viet” og holde den

store fest, så kommer præsten i hjemmet eller i haven. Her laves en lille guds-

tjeneste målrettet parret og gæsterne med en lille indbygget ceremoni med

parret foran det improviserede alter i haven eller stuen. Brug fantasien for

himlens skyld! Vis, at præster er i verden, og at Guds ord kan tåle det.

Den tredje mulighed er selvfølgelig at vie, hvor folkekirkemedlemmer

gerne vil have det. Det er den ultimative “Frans af Assisi”-metode. Guds ord
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er i verden og skal virke der. Det er noget provster og biskopper (og mange

præster) forsager. Om det er fin teologi, usikkerhed eller magelighed, der lig-

ger bag, ved vi ikke. Det er også ligegyldigt, men diskussionen bør vi tage med

hinanden. Vil vi gøre noget for at vende skuden? Det kan jo ikke genere de al-

mindelige traditionelle vielser, vel? Egentlig kunne det også gøre det sjovere,

festligere og mere udfordrende at være kirkelig vielsesmyndighed. 

Kathrine Christensen og Søren Hermansen, sognepræster i Sorgenfri Kirke

E-mail: (Søren Hermansen) sher@km.dk.
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Vielse i det fælles rum

Ulla Morre Bidstrup

I den aktuelle drøftelse af, hvilket rum den kirkelige vielse hører til i, hører
man ofte imødekommelsen af individuelle ønsker anført som det folkelige
hensyn. Nærværende artikel plæderer for en insisteren på det fælles som
det folkelige hensyn. Herunder det fælles (kirke)rum.

Bygning, bibel og bekendelse

Lad det være sagt straks: Der står hverken noget i bibel eller bekendelsesskrif-

ter, der taler mod vielse i det fri eller andre steder uden for kirkerummet. El-

ler taler for vielse i et kirkerum. Eller for kirkerum i det hele taget for den sags

skyld.

Man ville måske endda kunne sige, at der findes argumenter mod en

bombastisk holden fast ved bygningens (her templets) betydning i Det nye

Testamente, hvor Johannes gør meget ud af, at Jesus er det nye tempel (Joh 2,

19-21), hvor Paulus lægger vægt på den kristne menighed (2 Kor 6,16) og i

mindre udtalt grad den enkelte kristne (1 Kor 6,19) som Guds tempel og hvor

man i 1 Pet 2,5a finder sætningen: “og lad jer selv som levende sten bygges op

til et åndeligt hus.” Den sætning satte som bekendt gang i Grundtvigs pen og i

“Kirken den er et gammelt hus” (DDS 323), hvor det lyder, at “Vi er Guds hus

og kirke nu, bygget af levende stene” (v. 3), for “Himlenes Gud vist ej bebor

huse, som hænder mon bygge” (v.4). Men der står minsandten også meget

andet i den salme. Noget af det, vil jeg vende tilbage til. 

Ud fra et luthersk synspunkt kunne man også sige, at der er mest, der taler

mod kirkerummets nødvendighed. Den unge lutherske kirke gjorde et stort

nummer ud af at undsige et eksklusivt gudsnærvær eller en særlig magisk
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kraft, der eksempelvis skulle have at gøre med de relikvier, alteret rummede.

At vi som luthersk kirke dengang som nu alligevel generelt foretrækker at fej-

re vores gudstjenester i kirkerummet må henregnes under “adiafora” – d.v.s.

“mellemtingene”, som dækker over den måde, vi nu engang har valgt at ind-

rette vores religiøse praksis på bl.a. influeret af, hvad traditionen og æstetiske

og praktiske hensyn tilsiger os. Men frelsesmidler er der ikke tale om. Hertil

regnes kun sakramenterne og Ordet (CA artikel 7 og 28).

Er der så en mening med liturgiske rum?

Opfattelsen af liturgien i bredeste forstand (herunder dens rum) som adiafo-

ra står dog i et spændingsforhold til et andet afgørende begreb, når det drejer

sig om en luthersk tilgang til liturgien og liturgiske rum. Nemlig en luthersk

nylæsning af den gamle latinske sætning lex orandi – lex credendi. I sætnin-

gen er de to elementer tydeligvis sidestillede som udtryk for et gensidigt af-

hængighedsforhold. Man kan dog læse sætningen med forskellig accentue-

ring. En katolsk vægtning af tradition kan medføre, at sætningen betyder:

Måden ,vi beder på(formen), er bestemmende for, hvordan og hvad vi tror.

En luthersk vægtning af tro og lære kan medføre at sætningen betyder: Må-

den vi tror på skal være bestemmende for, hvordan vi beder. Tages dette lu-

therske udgangspunkt alvorligt er adiafora – formerne hvorunder vi beder og

fejrer gudstjeneste – altså ikke bare afhængige af en given kultur og tids form-

mæssige ønsker og behov. Det er samtidig afgørende, at vi kontinuerligt i vo-

res udformning af adiafora sørger for, at de – så vidt muligt – udtrykker, hvad

vi grundlæggende tror. Vores gudstjeneste skal med andre ord afspejle vores

tro. Og det er karakteristisk, at vores helligrum – vores kirkerum – gennem en

lang udvikling faktisk afspejler centrale elementer i netop vores tro. Det gør

det ved at rumme døbefont og alterskranke – og prædikestol – på en markant

plads. Det gør det ved at være orienteret mod øst, hvor opstandelsens sol står

op og hvorfra Kristus skal komme igen, og ved at være indrettet på en sådan

måde, at vi i kirkerummet som oftest sidder sammen  vendt i samme retning

og ikke mod hinanden. Vi er i fællesskab vendt mod det, der kommer til os og

lyder til os fra et andet sted end vores eget. 
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Kirkerummet er på den måde med til at udtrykke det, vi tror. Og tilmed

på en måde, hvor især menigheden udtrykker det, vi tror på, med sin bevæ-

gelse og orientering i rummet. Dette skal ikke læses som argument mod guds-

tjenester i det fri i al almindelighed, men for at de er en (festlig eller nødven-

dig og i hvert fald entfremdungs-fähig) undtagelse, der henter kraft fra det

kirkerum, som vi ofte netop søger at gendanne eller antyde, når vi fejrer gade-

gudstjeneste, pinse solen danser-gudstjeneste eller spejderlejr-gudstjeneste  

Hvis man generelt placerer gudstjenester et andet sted end i kirkerummet

giver man nemlig afkald på menighedens bevægelse og orientering i dette og

på de afgørende tegn, som døbefont, alterskranke, prædikestol og hele kir-

kens bygning og udsmykning udgør. Med en svækkelse af liturgien og dens

rum som udtryk for, hvad vi tror, til følge. Det samme gør sig selvfølgelig gæl-

dende i forbindelse med de kirkelige handlinger, der blandt meget andet lever

af at dele rum med andre gudstjenester, hvad enten det er søndagsgudstjene-

sten eller de øvrige kirkelige handlinger. Betydningen af kirkerummet bliver

for mig meget tydelig i forbindelse med den desværre vidt udbredte brug af

kapeller ved begravelser og bisættelser  hvor tegnene i mere eller mindre ud-

talt grad mangler. I hvert fald mangler døbefonten. Kapellerne kom i brug i

forbindelse med de assisterende kirkegårdes etablering i byerne. En sådan

praktisk grund gør sig ikke gældende i forbindelse med vielser i det fri!

Kirkerummet som ekklesiologi

Husene dog med kirkenavn,

bygget til Frelserens ære,

hvor han de små tog tit i favn,

er os som hjemmet så kære;

dejlige ting i dem er sagt,

sluttet har der med os sin pagt han,

som os Himmerig skænker.

Fonten os minder om vor dåb, 

altret om nadverens nåde,

alt med Guds ord om tro og håb
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og om Guds kærligheds gåde,

huset om ham, hvis ord består,

Kristus i dag alt som i går,

evig Guds Søn vor genløser (DDS 323 v. 5 og 6)

Grundtvig er ikke i tvivl om betydningen af tilstedeværelsen af minderne,

hjemligheden, døbefont, alterskranke og prædikestol i kirkerummet. Og i vo-

res tid, hvor en stor del af menigheden mest søger til kirken i forbindelse med

livshistoriske højdepunkter, er der ikke mindre grund til – eller skulle jeg sige;

er det vel naturligt – at pege på kirkerummet med dets mange minder og

møbler. Nemlig som en måde at skabe sammenhæng på eller rød tråd i for-

hold til de store og afgørende begivenheder og relationer i menneskelivet,

hvor vi orienterer os efter kristendommen som vores tydningshorisont. 

Grundtvig skriver videre om kirken som huset “om ham” – altså Kristus.

Mange har dog tænkt videre om kirken “som ham”. Nemlig, når man taler om

kirkerummet som Kristi legeme med hoved (kor) og arme (tværskibe) løftet i

den korsfæstedes positur. Mindre kan gøre det, men med til det kristne fæl-

lesskab og menighedens betydning hører, at andre end vi selv møder Gud. Og

måske endda har mødt og skal møde Gud i generationer. F.eks. ved bryllup-

per. Med det fælles rum og de fælles handlinger angiver vi, at det her ikke blot

handler om de eller den enkelte som individ. Nej, her handler det om, at man

netop er individ som samtidig del af et forudgivet fællesskab med både fælles

udgangspunkt og grundfortælling.

Ritual og rum

Dette lægger ritualteoretikeren Roy Rappaport vægt på, når han fastslår, at ri-

tualet netop fungerer i spændingen mellem en kanon (en fælles tydningshori-

sont som udgangspunkt) og selvreference (at ritualet forbinder sig med indi-

videts liv og identitet, så det har (statusomvæltende) betydning) (Rappaport

1999). Denne spænding udmønter sig i de kendetegn  Rappaport iagttager

ved ritualet. Blandt andet i at elementer i et ritual skal være fastlagt af andre

end udføreren selv og ikke helt kan afkodes af udføreren og i, at ritualet er

præget af en vis grad af invarians eller fastlagt form. Der er med andre ord
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tale om noget “mere end individuelt”. Ja, faktisk om en vis afvikling af det in-

dividuelle. Der er selvfølgelig plads til det enkelte brudepar i forbindelse med

vielsesritualet, men hvis vielsesritualet skal fungere med en performativ kraft,

der gør, at parret får ny selvreference efterfølgende (nu er vi mand og kone!),

så er der grænser for, hvor meget de selv kan tilrettelægge ritualets forløb.

Herunder dets sted. Hvis brudepar skal vælge, hvor de vil giftes, vil der ofte

blive tale om at vælge det sted, der i ganske særlig grad udtrykker, hvem og

hvordan de er  og hermed vil der blive mindre plads til såvel kanon som ritu-

alets fastlagte form (herunder rum).

Hertil kan selvfølgelig indvendes, at borgerlige vielser praktiseres i det fri

og herfra går folk dog også som mand og kone. Det må selvfølgelig være op til

den enkelte at vurdere den borgerlige vielses styrke som ritual. Det er min op-

fattelse, at den netop står svagere som ritual, fordi den mangler en klar ka-

non, der følgelig i talen erstattes af en diffus humanisme og velmente råd (og

i fald det foregår udenfor sikkert en hel del naturromantik).

Hvad er det folkelige argument?

Nu kan man jo lægge forskellige betydninger i begrebet folkeligt. Hvornår er

kirken folkelig? Er det, når den imødekommer det almindeligt fremhersken-

de, som i denne tid har at gøre med det individualistiske? Eller er det, når den

er ramme for det fælles? De kirkelige handlingers usædvanlig stærke folkelige

forankring har helt oplagt at gøre med, at de netop er folkelige i den sidste

forstand af ordet. Det vil sige at de har med vores fælles identitet at gøre. Her

indbydes man ikke til en optræden, en event, et subjektivt udtryk eller en

overraskelse, andre har udtænkt, men til et forløb og en ramme, som man

selv kender, involveres i og dermed er med til at tillægge betydning og legiti-

mitet ved at tage del i. Jo mindre karakter vielsen får af det fælles og kendte, jo

færre fælles og forudgivne referencer vil vi få og jo mindre kan vi deltage in-

kluderet, aktivt og anerkendende. Jeg forudser, at kirkelig vielse i det fri ikke

bare vil betyde variable steder for vielsen, men også langt mere variable for-

mer, som dels følger af de vidt forskellige praktiske omstændigheder (til

lands, til vands og i luften) dels følger af det individuelle design for vielsen,

som valget af sted kun er første skridt i retning af. Den kirkelige vielse vil her-



Ulla Morre Bidstrup

22

med på sigt miste sin stærke folkelige betydning. Jeg mener med andre ord, at

hensynet til vielsens folkelige stilling tilsiger en fastholdelse af vielsen i kirke-

rummet og ikke en imødekommelse af ønsker om kirkelig vielse andre steder.

Det er sandsynligt, at kirken “mister” nogle vielser ved ikke at imødekomme

ønsket om vielser i det fri. Det er dog lige så sandsynligt, at kirken vil miste

mange vielser på sigt ved at gøre det. 

Den uomgængelige balancegang

Det er indlysende  at ovenstående insisteren på kirkerummet  som rummet

for mere end det individuelle  står i åben modstrid til den aktuelle individua-

lisme og til diverse anti-autoritære strømninger gennem tiderne. Måske står

det til gengæld i mindre modstrid til en eftermoderne genopdagelse af ritua-

let og det fælles udtryk, der er større end de(n) enkeltes selvrefleksion midt i

den hyperkompleksitet, der er vores vilkår? Under alle omstændigheder fejrer

vi gudstjenester – herunder kirkelig vielse – placeret i en evig og frugtbar

spænding mellem tiden og traditionen, den enkelte og det fælles, det flydende

og det faste, det valgte og det givne, det almentreligiøse og det kristne. Spæn-

dingen betyder, at de rene hænders praksis heldigvis ikke findes. Vi kan aldrig

holde “det kirkelige” fri af “det levede livs dagsordener” – og det skulle inkar-

nationen også meget gerne vaccinere os mod bestræbelser på  Vi vil altid være

henvist til at forsøge at finde en fornuftig balance. Det gør sig naturligvis også

gældende inden for kirkerummets mure! Når vi f.eks. ved vielserne møder

ønsker om musikalske og liturgiske indslag af mange slags. De fleste af os for-

holder os til disse ting fra gang til gang og som oftest med stor imødekom-

menhed. Og der arbejdes på højtryk på at skrive salmer og bønner til vielsen,

som knytter forkyndelse og aktuelt menneskeliv sammen. Endelig har vi hel-

digvis vielsestalen, der på én gang er en del af liturgien og forkyndelsen og en

tale ind i og ud af parrets helt konkrete og specifikke livshistorie. 

Og der står brudeparret, vielsestalen er skrevet til, så – i én af vores over

2500 kirkebygninger og lytter og svarer og knæler med deres gæster bag sig.

Hverken med udsigt til skovsø, Vesterhav eller eget haveanlæg eller koloniha-

vehus. Men med udsigt til noget så særligt som et alter bygget til ære for det,
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vi er sammen om at tro på og orientere os efter  På tværs af generationer og

individer. For netop så særligt er det at blive gift!

Litteratur

Rappaport, Roy 1999: Ritual and Religion in the Making of Humanity, Cambridge

Ulla Morre Bidstrup, lektor på Pastoralseminariet i Aarhus

E-mail: umb@km.dk



Carsten Bach-Nielsen

24

Om gudstjenesten i det fri

Carsten Bach-Nielsen

Det var næppe et oldkirkeligt kardinalpunkt at afholde udendørs gudstjene-
ster. Den tidlige kristendom lagde sig i kølvandet af den jødiske synagogetje-
neste – om end de nytestamentlige skrifter jævnt hen udtrykker en skepsis
over for tanken om et særligt Guds hus, der skulle være bygget af hænder. I
kampen for enhed og ortodoksi træder kirken som synlig menighed stærke-
re frem for i højmiddelalderen at manifestere sig med katedralbyggeriet.
Imidlertid udfordres denne kirke af mere folkelige fromhedsbevægelser, der
har gaden og pladsen som scene for forkyndelsen. Denne strid er fortsat
gennem reformationer og vækkelser til i dag.

Jesus var en vandreprædikant, der gik fra sted til sted med sine hangarounds,

disciplene. Han tog af og til anledning til at holde en prædiken; ude i ørkenen,

nede ved søen, på en båd eller lidt mere imponerende på en bakkeskråning. I

Mattæusevangeliet 5 hedder det ganske enkelt, at da han så folkeskarerne, gik

han op i bjergene, satte sig ned, medens disciplene lejrede sig om ham. Da tog

han til orde med bjergprædikenen. Det vil være svært at hævde, at denne

prædiken med dens teologiske og etiske kategoriseringer skulle være udtryk

for, at man i særlig grad møder Gud under åben himmel. Snarere kunne man

se denne prædiken under åben himmel i modsætning til det sted, man sæd-

vanligvis prædikede. Det var i den eftereksilske tid i synagogerne. Jesus gik

også til tider ind i synagogerne og prædikede. Synagogetjenesten bestod i vel-

signelse, bøn, skriftudlægning og prædiken. Apostlenes Gerninger afslører

flere steder en praksis: at synagogeforstanderen kunne overdrage det at fore-

stå tjenesten til den, han ville – og som ansås at have evner for det. I synago-

gerne dannede der sig menigheder, som vi hører om i Apostlenes Gerninger

6,9: de frigivnes, kyrenæernes og alexandrinernes synagoge. Her ligger en kim
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til den splittelse og ufred, som jo er baggrunden for al kristendom. Man bør

altid have balladen i Korinth in mente. Gudstjenesten i Korinth blev altid af-

holdt om søndagen og afsluttet med det eukaristiske måltid. Ved den lejlighed

fandt også forkyndelsen sted. Den bestod i tungetale, profetier, udlægning af

disse og dertil almindelig undervisning. Tilrejsende apostle havde også mu-

lighed for at tale til menigheden ved søndagsgudstjenesterne. 

En række forhold tilsiger det praktiske i, at gudstjenesten foregår inden-

dørs, i et hus. Man skal spise, hvilket man ikke gør udendørs i de varme lande.

Man skal holde skole, uden at alle andre kommer forbi og blander sig – og

gerne uden at hunde kommer op at slås midt i det hele. Selv om man muligvis

ikke har haft noget skrift, har det været lettest og mest bekvemt med gudstje-

neste i et rum – på helt almindelig jødisk vis. Jesus havde delt sin sidste nad-

ver med sine elever et sted indendørs, må man regne med. Ånden kom over

disciplene og Maria, da de sad indendørs i pinsen. Den reformjødedom, der

blev til kristendom, indrettede sig fysisk langt hen på konventionelle jødiske

måder.

Pastoralbrevene gør os lidt klogere på den kirkelige organisation med me-

nighedsforstandere, presbytere, der efterhånden synes at få prædiken som de-

res ansvarsområde. De skulle med al kraft undervise menighedens medlem-

mer, jf. 1 Tim 5,17. Andetsteds, 1 Tim 4,13 hedder det, at de kristne skal lægge

vægt på at læse højt af skrifterne og undervise. Hvilken type prædiken, der er

tale om, er svært at sige, men man må antage, at prædiken allerede i løbet af

det første århundrede knyttes tæt sammen med skriftlæsning. Skriftlæsning

er fortrinsvis en indendørs syssel.

Fokus på prædikenen som et særligt element i gudstjenesten skyldes, at

enhver jo både kan og skal prædike, på apostolisk vis bringe budskabet videre.

Det almindelige præstedømme omfatter belæring på gader og stræder, på

kroen og i børneværelset hos den romerske patricierfamile. Bekendelsen un-

der forfølgelse og nød er ikke er bundet til en stationær bygning af en særlig

karakter. Den enkelte kristne er endvidere et åndens tempel. Det jødiske tem-

pel i Jerusalem havde Jesus ofte nok lovet at rive ned og genopbygge på en ny

måde. Af levende sten.
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Oldkirken

I de første kristne århundreder var der som nævnt ingen faste grænser for,

hvem der måtte prædike.1 Ifølge Paulus var der folk med særlige nådegaver,

som var særlig godt udrustede til at prædike, men det er ikke let at vide, hvor-

dan forholdet mellem sådanne prædikanter og de særlige embedsbærere i

menighederne har været. Origenes hævdede, at prædikeembedet ikke var for-

beholdt særlige embedsbærere såsom biskopper. Ved kirkemødet i Ancyra i

314 lød bestemmelsen, at frafaldne men genoptagne præster og diakoner,

apostater, aldrig i evighed atter måtte prædike. Men derved siges også, at de,

der har denne ret, nok mest er præster og diakoner. Midt i 400-tallet kunne

pave Leo (440-461) minde om, at lægmænd ikke havde ret til at undervise in-

den for kirkens rammer. De kirkelige statutter for det sydlige Gallien fra an-

den del af 400-tallet hævder dog lægfolks ret til at prædike, endog i præsters

nærvær. I statutterne lægges stor vægt på prædikenen, så meget, at det hed-

der, at den, der forlader kirken under en prædiken, skal ekskommunikeres.

Med munkevæsenets opkomst i øst skabtes det problem, at munkene opfatte-

de sig som en slags præster og begyndte at prædike. Denne uorden søgte kir-

kemødet i Kalcedon i 451 at råde bod på ved at regulere munkenes liv –

blandt andet ved at hævde tavshed som en monastisk dyd!

Kvinder mistede i 400-tallet endeligt retten til at ytre sig i kirkelige for-

samlinger. Dog måtte de i den vestlige kirke, hvis de var lærde nok, undervise

andre kvinder, der ønskede undervisning forud for dåben.

Da kirken kom op fra undergrunden, altså da den blev en tilladt religion

og siden statsreligion, havde den måttet organisere sig for at modstå den ro-

merske statsmagts forfølgelser. Den havde holdt til i titulikirkerne, rigmands-

boliger, hvor de kristne kun med besvær kunne rammes af lovens lange arm.

Kristendommen var så at sige gået indendørs, havde forlagt sin virksomhed

fra det offentlige til det mere private rum, fra templum til domus. Den nu til-

ladte kristendom havde fået et væsentligt præg i den proces. Således lagdes

prædikenvirksomheden som en ret og et ansvar på de nye ledere, biskopper-

ne. Disse måtte dog så nødvendigvis uddelegere prædiken til betroede mænd

i menighederne. I løbet af de næste århundreder reguleredes prædiketjene-

sten i stifterne, og den skulle nu varetages af de præster, der lod sig undervise

af bisperne. Lægmandsprædiken forbødes specifikt i Vesten i 692. Ikke nok
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med det; lægfolk måtte slet ikke ytre sig offentligt i religiøse spørgsmål men

rette sig efter den ordning, som Herren havde skabt for sin kirke.

Gudstjenesten udvikles betydeligt i karolingisk tid og igennem den tidlige

middelalder, men for prædikenens vedkommende blev det nærmest ødelæg-

gende for dens udvikling i det kirkelige rum, at man siden 1200-tallet etable-

rede og dogmatiserede en transsubstantiationslære, der lagde vægten på mes-

seunderet, på skuen fremfor hørelse. På den anden side kan man sige, at præ-

dikenen sattes fri. Den blev ligegyldig i messesammenhæng, men overtoges i

stedet af de stadig flere munke, der også var præsteviede. Det store skred skete

med dannelsen af dominikaner- og franciskanerordenerne i 1200-tallet. Med

disse prædikeordener ophævedes kravet om, at munkene skulle underkaste

sig stabilitas loci, altså leve i et bestemt kloster. Derimod skulle ordensfolkene

underkaste sig de radikale fattigdomsidealer gennem tiggeri og vandring fra

sted til sted, idet de, hvor de kom frem, skulle prædike evangeliet. Dette skete

ikke nødvendigvis i kirkerne, men uden for kirkerne, på pladser, hvor folk

kom og gik. Tiggerbrødrene måtte i nogen grad lystre forordninger om kun at

prædike omvendelse – som Johannes Døberen – og afholde sig fra at berøre

kristne læresætninger. Deres popularitet var imidlertid stor, fordi de var

vandrende folk, der kunne bringe nyt, fordi de havde udsyn og horisont. Der-

med blev de prædikende munke konkurrenter til den ordinære gejstlighed.

Sagen ordnedes dog ved, at tiggermunkene fik lov til at prædike i egne kirker

og i det offentlige rum – vel at mærke uden for almindelig kirketid. Tigger-

munkenes prædiken var ikke en sjælesørgerisk gerning som den ordinære

gejstligheds var. Til gengæld blev deres prædikenvirksomhed anerkendt som

virksomt middel mod de kætterbevægelser, der skød op i tiden omkring

Korstogene.

For at høres og ses måtte en prædikant udsøge sig en høj eller skaffe sig en

kasse at stå på. Sådanne kasser udvikledes snart til transportable genstande,

som prædikanten kunne bringe med sig rundt. De kunne slås sammen og bæ-

res i en rem. De kunne såmænd også tages med ind i kirkerne, hvor de faktisk

blev til vore dages prædikestole. Det er sådanne bærbare prædikestole, Peder

Palladius kritiserer i sin Visitatsbog fra 1500-tallets midte, altså en simpel kas-

selignende stol, som prædikanten kunne sidde eller stå i. Han ville have na-

gelfaste prædikestole i kirkerne.
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Med den nye prædikens popularitet skabtes der efterhånden nye prædi-

kenkirker med store rum uden adskillelse af skib og højkor; rum hvori prædi-

kestolen var det vigtigste og centrale inventarstykke. Da der ikke fandtes sto-

lestader, diffunderede det lyttende publikum derhen, hvor prædikestolen stod

– og gik derpå til messen ved alteret. I den sidste del af middelalderen, da kir-

ketjenesterne specialiseredes, udskiltes på ny et højprofessionelt præsteskab,

hvis medlemmer var eksperter i at prædike og udlægge katekismen på mo-

dersmålet. Efterhånden vandt også salmer og messeled på modersmålet ind-

pas. Udviklingen gik nu mod en sammenknytning af messen med prædike-

nen, således at prædikestolene opstilledes nær ved kirkernes altre.

I perioder med vækkelse, med frygt for krig, pest og anden ulykke, udlø-

stes fromhedsbehov, der ikke kunne tilgodeses inde i kirkerne, men prædike-

stolene rykkede da ud på kirkernes ydermure eller etableredes som huller,

hvorfra præsten inde fra kirken kunne tale til masserne udenfor. Under be-

sættelsen af Danmark i 1940-45 tog man helt symbolsk atter sådanne uden-

dørs middelalderlige prædikestole i brug. Kirken greb vækkelsen, sprængte

sine grænser og kom folket i møde i nødens og ufredens tid.

En talerstol i det fri – for de frie

Det åbne rum var og blev en mulighed, hvis man ville råbe op, formulere sig

og ændre noget i samfundet. Biskoppernes jurisdiktion over ordensfolkene

var ofte uklar eller hæmmet af lokale overenskomster. Reformationstidens

biblicisme slog igennem i de mange flyveskrifter og flyveblade, der henviste til

den revolutionære praksis, Jesus havde anvendt i sin tid, da han talte jøderne

og ypperstepræsterne midt imod. Jesus talte ifølge den danske reformator

Hans Tausen den menige almues sprog, og han talte biskopperne midt imod.

Jesus er for Tausen en ægte vandreprædikant, der genskaber de oprindelige,

gode sociale bånd, skaber ret og fred i samfundet. En mand, der ikke kender

forskel, men som tålmodigt sætter sig og taler med folk, hver de nu engang er,

en mand, der også kritiserer den høje magt. Reformatorerne kendte så ud-

mærket de strategier, som tiggermunkene havde brugt. Nu overtog de dem,

men fyldte dem med nyt indhold..
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kaldte Donauskoles kunst. Den er repræsenteret ved brødrene Altdorfer, Cra-

nach og Albrecht Dürer med deres nytestamentlige scener i de dybe tyske nåle-

træsskove.3 Lucas Cranach den Yngres maleri af Johannes Døberens prædiken

for folket (Museet i Braunschweig) foregår ude i skoven ved en prædikestol,

der er dannet som en naturlig forhøjning, nemlig en træstub, omgivet af nogle

grene og rafter. Her prædiker han for hof- og krigsfolk, medens slottet med sit

kapel ligger i baggrunden.4 Johannes var om nogen prædikanten i og fra det

øde. Han var ikke sølet ind i kultur- og civilisationslag. Hans forkyndelse lød

dengang ikke i kirkens rum, men i naturens. Han prædiker det, enhver kan be-

gribe – det der ikke beror på kirkelige læresætninger. Sådan var det for øvrigt

også med de oprørske bønder og deres krav. De var naturlige, rettigheder be-

grundet i en skabelsens orden, som end ikke Luther ganske kunne afvise.

Denne civilisationskritik mødes i nederlandsk kunst, hos Brueghel – men

også allerede i senmiddelalderen – dog med et andet fortegn. Da den store

flamske maler Rogier van der Weyden i 1445-50 skulle male sin trefløjede al-

tertavle med sakramenterne, nu i Det kongelige Kunstmuseum i Antwerpen,

flyttede han hele den dramatiske Golgatascene ind i det gotiske kirkerum.

Hvad der her skulle blive til sakramente, er en fysisk scene på et bjerg, noget,

som kirken i egentligste forstand må domesticere.

Omkring 1500 møder vi en vidtgående kirkekritik, der vender sig mod ri-

tualer og ceremonier i kirken. Gud mødes, hedder det, så meget lettere og

bedre udendørs. Ikke i det hvide kirkerum, måske end ikke i naturen, men i

det røde hjerte. Således fremfører den tyske humanist Celtus sit ærinde i en

stor tale.5 Synspunktet peger frem mod pietismens, at Gud altid er og kan

mødes, hvor den kristne er. Ikke kun i den udvortes, men særligt i den ind-

vortes gudstjeneste.

Lucas Cranach den Ældre og den Yngre er begge patentlutheranere, der

gerne viser nytestamentlige scener som Jesu dåb ude i en tysk flod neden for

Dessau eller Torgau under overværelse af knælende kurfyrster og deres fami-

lier. Man træder ud af det katolske kirkerum og ud i den naturs realpræsens,

hvori Jesus virkede.6 Altså anno 1530 den tyske natur!

Luther prædikede ved indvielsen af Slotskapellet i Torgau i 1544. Indvielsen

sker ikke med røgelse og besprængelse, men ved at Gud taler til os og ved at vi

taler med ham gennem bøn og lovsang. For Luther er det afgørende, at krist-
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ne ikke er bundet af særlige tider og steder. Vi kan vælge at holde sabbat om

mandagen og ideelt set kan vi have kirke hvor som helst. Alle er præster, hvor-

for prædikestolen til enhver tid står der, hvor den kristne er og forkynder kri-

stendom for andre. Luthers krav til gudstjenesten er, at den skal være offentlig

og ordentlig. Dog, kan den ikke foregå under tag, så må den forlægges til åben

himmel, som i Ny Testamente. Man skal ikke fastholde et bestemt sted som

nødvendigt for gudstjenesten og heller ikke opsøge hemmelige steder for den,

hvor man så kan skjule sig, som gendøberne gør det. Slotskapellet er såmænd

ikke noget bedre hus end alle andre – og skulle man af nød ikke kunne bruge

det, så kan man lige så gerne prædike udenfor ved brønden – eller hvor som

helst ellers. Luthers største anfægtelse er det hierarki, som slotskapellet ska-

ber. At herskabet sidder oppe på de øvre etager, mens bonden og borgeren må

sidde på gulvet. For troen er der ingen forskel, men standssamfundet er nu

del af den givne samfundsorden. Således er kirken med dens upstairs-down-

stairs acceptabel. Men dermed kristeligt set også ret ligegyldig. Luther må

lægge sig i selen for at argumentere for nye kirkerum. Han er drevet af frygt

for sværmere og deres uregerlige evangelisme.7

Den lutherske ortodoksi var således ikke oplagt til friheder, men søgte af

al magt at domesticere gudstjenesten og tillægge den funktion som scene for

kirkens jurisdiktionelle ret, udøvelsen af tugt gennem skriftemål og bod.

Der er ikke tvivl om, at Trediveårskrigen (1618-1648) var et tidehverv i

tidlig moderne historie. Feltpræster og feltgudstjenester kom på dagsordenen,

såvel på kejserlig som på evangelisk side. Det er en påfaldende følgevirkning,

når Enevold Evald i sit tidsregister skriver følgende:

I Schlesien begyndte en Deel Børn an. 1707. i Oct. M. at holde

dagligen 2 eller 3 gange Bede-Timer paa Marken med en be-

synderlig Andagt, hvilket foretagende inden 2 Maaneders Tiid

udbredte sig næsten igiennem heele Landet. An 1708. gav M.

Scharff en Præst i Sölschau et Skrift ud, hvori han undersøgte,

og tillige gav Efterretning om denne Børnenes Andagt, og dens

Omstændigheder og Aarsager. An 1709. i Febr. M. begyndte

Børnene i Breslau paa samme Maade at holde Bøn med hver-

andre, hvorover Casp. Neumann skrev: Unvorgreifliches Gut-

achten über die in Schlesien betende Kinder. Dette gav Anled-
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ning til fleere Skrifter, som D. Petersen, Neumeister, og andre

skreve om disse Bevægelser, hvilke nogle forsvarede, men an-

dre lastede og forkastede.8

Baggrunden var svenskernes pres på Østrig, efter at kejser Josef havde tilegnet

sig Schlesien og søgt at genkatolicere det. Den svenske intervention under

Karl XII førte til overenskomsten i Alt Ranstädt i 1709, hvorved der blev sikret

lige ret for katolikker og protestanter. Mange præster var bange for det udslag

af entusiasteri og pietisme, børneandagterne kunne opfattes som. I virkelig-

heden var børnenes andagt en kopihandling, gennem hvilken de har mimet

de svenske hæres feltgudstjenester under åben himmel. For straks at under-

trykke sådant spontant oprør og lyst til ukontrolleret, udendørs gudstjeneste,

grundlagdes efter overenskomsten de såkaldt schlesiske “Gnadenkirchen”,

mægtige kirker med plads til op til 3500 mennesker, der var samlet foran en

prædikestol – indendørs!

Metodismen var den kristendomstype, der imidlertid skulle få simple,

udendørs massegudstjenester som sit kendemærke i 1700-tallet. Den adskilte

sig netop fra den etablerede anglikanisme ved sin mobilitet. Den kom masser-

ne i møde, hvor de boede og arbejdede, hvilket var i de store kulminedistrik-

ter i Midtengland, hvor den kirkelige betjening ikke orkede at følge med og

organisere sig. De samme strategier gjorde sig gældende under Den store

vækkelse i Amerika i årene frem mod 1800. 

Vilhelm Beck skriver i sine erindringer om, hvorledes de hellige fortrak til

skovene for at holde møder med prædiken der, når de ikke kunne få lov til at

holde deres møder og gudstjenester i sognekirkerne. Motivet er kendt i Anna

Anchers fine maleri af missionsmødet i klitten ved Fyrbakken på Skagen fra

1903.

Gudstjeneste med prædiken i det fri er noget, der vælges af nød eller af

mangel. Guds folk, de hellige, kan være menighed og have kirke, hvor ordet

lyder. Kirkelige handlinger, kasualier, finder imidlertid sjældent sted uden-

dørs, hvorfor det da også var stærkt provokerende da provoen og pigtrådsmu-

sikeren Peter Belli valgte at lade sig vie ude i skoven. Det var selvfølgelig en

kritik af “det bestående” samfund og dets normer. Man var vel et blomster-

barn – før jungleblomsterne i overensstemmelse med en ny mode skulle gen-

nembryde asfalten i 90’ernes sorte storbyrock.
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Fra naturens bog til den hellige 
natur

Klaus P. Mortensen

Artiklen foretager et stykke litteraturhistorisk arkæologisk arbejde angåen-
de menneskets naturoplevelse. I middelalder og renæssance er naturen
Guds billedbog. Med romantikken indtræder sekulariseringen, hvorved den
klassiske tanke om naturens både grusomme og skønne udtryk forskydes i
retning af at se naturen som det tabte paradis. Endvidere finder en distance-
ring mellem naturen selv og den sansende sted. I den kunstneriske og filoso-
fiske forestilling om det sublime og det pittoreske forskydes det religiøse fra
naturen selv til oplevelsen af den. Naturen som genstand for gudstro er ble-
vet afløst af naturen som selviscenesættelsens sted, hvor den er genstand for
sentimentalitet.

En stor, en hellig Aand usynlig vanker

I al Naturens vidtudstrakte Egne

Adam Oehlenschläger 

Kirken San Clemente i Rom fra ca. 1100 er ikke blot en af byens smukkeste,

den rummer også et enestående historisk vidnesbyrd. Under middelalderkir-

ken har man a flere omgange siden midten af 1800-tallet afdækket rester af

hele tre underliggende bygningsværker: nederst en bygning ødelagt under

Roms brand 64 e.Kr., oven på den et palazzo fra slutningen af det 1. århund-

rede (og over for dette en bygning med et Mithras-tempel), og oven på dette

igen en kristen kirke fra 300-tallet. Det bemærkelsesværdige er, at disse fire

bygninger i det store og hele følger samme grundplan, så når man besøger

San Clemente i dag, træder man uafvidende ind i et rum, hvis dimensioner
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afspejler en bogstaveligt talt underliggende historie, der strækker sig 2000 år

tilbage.

Dette stykke bygningshistorie kan anskueliggøre et forhold af bevidst-

hedshistorisk art, nemlig at vores verdensopfattelse rummer en art arkæolo-

gisk dimension. Vi mennesker tager i vid udstrækning – og af gode grunde –

den verden af vanemæssige betydninger og tydninger, som vi er opvokset i,

for givet. Vi glemmer eller aner ikke, at når vi tænker og tror, så gentager vi

ofte forestillings- og handlingsmønstre, som andre har fulgt før os, og som på

et tidspunkt var skelsættende nye. I den forstand rummer vores bevidsthed

lag, der er langt ældre end vi selv. De følgende sider forsøger at etablere en be-

vidsthedshistorisk søgegrøft, der kan antyde sider af, men ikke på nogen

måde fuldt ud afdække den komplekse og omfattende historie, som – in casu

– er indeholdt i forestillingerne om den frie natur som et særligt rum, hvor

den religiøse følelse eller stemthed kan udfolde sig på en anden måde end i

kirkens. 

***

I Goethes Faust (1808) beskriver titelpersonen, hvordan man fejrer Jesu op-

standelsesdag ved at søge væk fra civilisationens “trykkende stuer”, “snævre

gyder” og “kirkers ærværdige skakt” og ud i naturen:

Ich höre des Dorfs Getümmel,

Hier ist des Volkes wahrer Himmel,

Zufrieden jauchzet gro  und klein.

Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.

En lignende bevægelse ud i den frie natur skildrer Oehlenschläger i et af den

danske romantiks tidligste og mest centrale værker Sanct Hansaften-Spil

(1803), hvor folk begiver sig ud “fra Byens dorske Tage” og “Lumre Gader” til

den forårsgrønne skov og Dyrehavsbakken:

En stor, en hellig Aand usynlig vanker

I al Naturens vidtudstrakte Egne.
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Denne romantiske forestilling om naturen som ikke blot et fristed, men en

helligsfære, er formet over et forestillingsmønster, som på den ene side lever

sit stort set ubemærkede videreliv i nutidens naturdyrkelse, men som på den

anden side også – via mange mellemstationer – kan spores helt tilbage til den

kristne kulturs ældste lag. I Romerbrevet 1,19-20 (o. 55) skriver Paulus: “Det

man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem [der undertrykker retfær-

digheden]; Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både

hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens ska-

belse og kendes på hans gerninger.” Fra blandt andet dette skriftsted udgår en

lang og sammensat kristen fortolkning af naturen – den naturlige teologi – der

uanset sine skiftende udtryk findes som et genkommende mønster op gen-

nem de kristne århundreder. 

Fysikoteologien

I 1500- og især 1600-tallet får den naturlige teologi en særlig udformning i

det ikke-katolske Nordeuropa med fremkomsten af den såkaldte fysikoteologi,

der anskuer den skabte verdens enkeltfænomener som billeder på Skaberen.

Den svenske teologihistoriker Bengt Arvidsson formulerer det således i sin

bog Naturlig teologi och naturteologi (Studia Theologica Lundensia 45, 1990): “

Enligt den naturlige teologin finns en skapare bakom den synliga världen.

Skapelsen är så vist inrättad, att man inte kan tänka sig den utan också tänka

sig Skaparen. Fysikoteologin går längre. Skaparen har låtit varje skapat ting få

vissa egenskaper, som på ett eller annat sätt leder tankarne till någon egen-

skap i den andlige dimensionen av tilvaron, till Guds egenskaper som sådana.

I fysikoteologin finns alltså et bildtänkande eller bildteologi. Hele skapelsen

är s a s en bild, ikon, av det gudomliga.” 

Fysikoteologien får sin udformning under indtryk af den nye naturviden-

skabs indsigter (Kopernikus, Galilei, Kepler, Newton) og kan betragtes som

svar på et mere eller mindre udtalt behov for at demonstrere disse indsigters

forenelighed med den kristne tro. Mange af tidens teologer har utvivlsomt

følt den nye naturvidenskabs indsigter som en udfordring, men en generel

skelnen og åben konflikt mellem videnskab og tro hører en senere tid til. Teo-

logi og videnskab fremstod således for mange i 1500-, 1600- (og i aftagende
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grad også i 1700- og 1800-tallet) som to sider af én og samme bestræbelse.

Det gjaldt ikke kun teologer, men også naturvidenskabens egne udøvere. I

den tale om den astronomiske videnskabs betydning og værdi, som Tycho

Brahe holdt den 24. september 1574, understregede han således, at astra re-

gunt homines, regit astra Deus – stjernerne hersker over menneskene, Gud

hersker over stjernerne. Himmellegemerne og deres konstellationer vidner

om Guds orden. 

En væsentlig grund til fysikoteologiens fremvækst som særlig disciplin ef-

ter 1500 må søges i netop astronomiens opdagelser, først og fremmest den

kopernikanske revolution: påvisningen af, at Jorden ikke er universets cen-

trum, og at dette univers er underlagt uforanderlige naturlove: “Es war das te-

leologische und physikotheologische Argument, das es möglich machte, sich

von dem 'Kopernikanischen Schock' zu befreien und eine Brücke zu schlagen

über den Abgrund, der aufgegangen war zwischen dem Schöpfer und einer

durch immanente unabänderliche Gesetze beherrschten Welt. Mit seiner Hil-

fe konnte man eine Antwort finden auf die Furcht vor dem Schweigen des

grenzenlosen Raumes, um Pascals Sprache zu reden”. (Herbert Dieckmann

“Religiöse und metaphysische Elemente im Denken der Aufklärung” i: Wort

und Text. hrsg. H. Meier (1963)). Hvor middelaldermennesket så ind i et ord-

net kosmos af lys, fylde, toner, dér ser det moderne menneske ud i et lydløst,

tomt og dødsenskoldt mørke: “Nothing is more deeply impressed on the cos-

mic imaginings of a modern than the idea that the heavenly bodies move in a

pitch-black and dead-cold vacuity” (C.S. Lewis The Discarded Image (1964)).

Frygten for dette uendelige tomrum manifesterer sig blandt andet som en in-

tens optagethed af Guds skjulthed og en deraf afledt afsøgning af verden efter

mulige vidnesbyrd om hans eksistens. 

Naturens bog

Den resulterende billedhunger har i Nordeuropa imidlertid også en anden år-

sag end naturvidenskabens nye verdensbillede. Som bekendt betød reformati-

onen en radikal omvæltning af gudsforholdet. Fra at være indlejret i en vidt-

forgrenet institution blev det i princippet en personlig relation mellem det

enkelte individ og Gud, og den fysikoteologiske naturinteresse kan ses som et
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svar på den enkeltes behov for at opleve Gud som konkret nærværende i sit

skaberværk, ikke som en fjern og tilbagetrukket, usynlig instans. Ligesom or-

todoksien blandt andet er en reaktion på det disciplineringsbehov, der opstod

med nedbrydningen af den katolske kirkes institutioner, sådan er den frem-

brydende billedglæde i 1600-tallets fysikoteologisk orienterede digtning en

reaktion på reformationens latente, sine steder manifeste ikonoklasme. 

På den baggrund skal man opfatte det, når teologen og digteren Anders

Arrebo i sin prædikensamling – Ossa rediviva (de genoplivede knogler), sand-

synligvis udarbejdet o. 1616-18 – fremhæver, at selv om Gud har åbenbaret

sig i sit ord, “saa er hand dog i saa meget for os oc voris daarlige Fornufft saa-

dan en skiult oc forborgen Gud, som vi udi et oc andet icke kand forstaa, fatte

eller begribe.” Men for Arrebo er denne skjulthed ikke absolut, og han peger

på “adskillige naturlige Tingester saasom tiendes Prædicker om Opstandel-

sen.” Til disse tavse vidnesbyrd fra naturens side hører årstidernes vekslen.

Foråret med planternes frembrud er – med et billede, der går igen hos mange

af tidens tænkere og digtere – “et skiønt Billede, Figur oc Gemelde, ved

hvilcke de Dødis Opstandelse paa det lifligste af Contrafeys.” Naturen er bog-

staveligt talt et billede, ja et maleri (Gemelde), der fremstiller troens og Bibe-

lens sandheder, sådan at mennesket kan få øjnene op for den allestedsnærvæ-

rende meningsfylde. Gud fremstilles blandt andet som maler og hans værk

lignes ved et kunstværk, og i sit ufuldendte, store digt om dette skabelsen, He-

xaëmeron (affattet o. 1631-37), hævder Arrebo om Gud i skildringen af den

anden skabelsesdag: “Dit Ord er Land oc Vand, Dit Ord er Løf oc Greene, Dit

Ord er Bierg oc Dal, ja Sølf oc eddel Steene.”

Naturen lader sig altså afkode som et maleri eller en bog, der rummer de

samme sandheder som Skriften. Arrebos søn, Christen Andersøn Arøboe, gi-

ver meget passende udtryk for den vidt udbredte forestilling om naturens bog

i sin fortale (Dedicatio) fra 1661 til faderens efterladte værk: “Denne Materia

hafver Gud med egen Finger skrevet os saaledes for i Naturens Bog (...) den er

Blad for Blad oplat, udsperret oc udspiilet for alles Øjne, thi Bladene er ickun

tre, dog store nok, nemlig Himmelen, Jorden oc Hafvet.” Naturens ytringer –

fra de største til de mindste – er sansbare og aflæselige tegn på Guds skaber-

magt og hensigter. Det fysiske naturrum er derfor fuldt af betydning, som

imødegår den meningsløshed, der truer fra det uoverskueligt store univers.

Ved siden af den hellige skrift har mennesket naturens bog, der lader sig læse
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som et mangfoldigt vidnesbyrd om Skaberens visdom og godhed, sådan som

det sker i Ambrosius Stubs forårsdigt, “Den kiedsom Vinter” (senest 1758),

hvor digtets jeg sammenfatter sin rundvandring i forårsnaturen således:

Saa er da Himmel, Jord og Vand

Opmuntret ved min Skabermand

Jeg gik omkring 

Blant tusind Ting,

Guds Forsyn spores ved enhver Især.

Bekymret Siel, saa seer du dog,

At alting staaer i Herrens Bog.

Følger man denne umådeligt indflydelsesrige og produktive forestilling op

gennem 16- og 1700-tallets digtning, er det muligt at se, hvordan den gradvis

antager nye skikkelser i takt med den tiltagende subjektivering og sekularise-

ring af den kristne forestillingsverden. Denne proces er genstand for Marjorie

Hope Nicolsons bog, Mountain Gloom and Mountain Glory (1959), der

afdækker, hvordan naturforestillingen i dette tidsrum forskydes fra den Ska-

ber, som har skabt naturen, til naturen selv: “Awe, compounded of mingled

terror and exultation, once reserved for God, passed over in the seventeenth

century first to an expanded cosmos, then from the macrocosm to the great-

est objects in the geocosm – mountains, ocean, desert.” 

Naturen – det jordiske paradis

Det hellige flytter så at sige ind i naturen. Det kan fx iagttages i den dansk-

norske Christian Braunman Tullins bryllupsdigt fra 1758 “En Maji-Dag”,

hvor den digtende opsøger “det Stæd hvor Friehed boer”, naturen. Derude

sætter han sig på en fjeldtop, hvorfra han betragter den omgivende natur, der

for hans blik åbenbarer sig som et geometrisk ordnet kosmos: et vidnesbyrd

om den plan, Gud har fulgt ved skabelsen og dermed om Guds forsyn. Iagtta-

gelsen af forårets rige liv, hvor fuglene parrer sig, får i digtets slutning digte-

rens sjæl til selv at flyve “Med hellig Ild i hver en Ævne,/Hen til – hvordan

maae jeg dig nævne?/Navnløse Væsen! Store Du!”: 
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Uskabte Skaber, naadig, vis,

Hvis Kierlighed er uden Ende,

Som har, paa det man Dig skal kiende,

Skabt for hver Sands et Paradiis,

Du som er alt og alt i Dig!

Hvis Fodspor vises alle vegne,

Hvis Væsens Skygge tydelig

Det allermindste Kræ kan tegne.

Versene er i pagt med den fysikoteologiske tænkemåde, men med en lille,

men væsentlig drejning: Den udyrkede, jordiske natur fremstår som et den-

nesidigt paradis. Det skyldes, at naturen ikke uden videre er en falden verden,

men opdelt i to: byen, “dette melancholske Fængsel”, hvis fordærvede, men-

neskeskabte natur jeget forlader, og så den uspolerede natur, der fremstår som

før syndefaldet. Netop denne skelnen mellem den fordærvede og den ufor-

dærvede natur er forudsætningen for den naturopfattelse, som senere gør sig

gældende hos en Goethe og en Oehlenschläger; og den har sin socialhistoriske

oprindelse i menneskets udflytning fra den umiddelbare omgang med natu-

ren. I denne langstrakte og komplicerede proces bliver naturen for byborge-

ren til det tabte paradis, som mennesket eller rettere, det enkelte individ, har

forladt og nu søger tilbage til for at finde sit sande selv, sådan som det sker for

digterjeget i “En Maji-Dag”.

Men denne fundamentale ændring af synet på naturen som en ikke læn-

gere falden natur implicerer samtidig styrkelsen af en synergistisk tendens.

For idet mennesket søger fra den menneskeskabte by ud i den gudskabte na-

tur, befrier det sig fra sin egen syndighed og sætter dermed sin udødelige sjæl

fri til erkendende at nærme sig Skaberen ved egen kraft. Nicolsons beskrivelse

af det helliges forskydning fra Gud til den ophøjede natur i det ovenstående

citat indebærer således en anden men mindst lige så væsentlig ændring, hvor

opmærksomheden gradvis flyttes fra den oplevede sublime natur til selve det

handlende subjekt, som oplever den. Hos Tullin foregår denne subjektivering

næsten umærkeligt. 
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Den sublime naturoplevelse

Denne drejning fra naturoplevelsen til det oplevende jeg antog imidlertid

mere ekstreme former i europæisk tænkning, digtning og billedkunst op gen-

nem det sene 1700-tal. På dansk grund kan Erik Pauelsens olieskitse til Sarp-

fossen (1789, Vestsjællands Kunstmuseum) og dele af Jens Baggesens Laby-

rinthen (1792-93) samt en række af hans bjergdigte nævnes. I “Tordenen paa

Toppen af Grimsel” (1789?), som er arketypisk for dyrkelsen af den sublime

natur, befinder digterjeget sig ligesom Tullin på en bjergtop. “Høit opløftet

over Jordens Tuer” skuer han ned i dybet – og svimler. I denne svimlen, som

er det nye i forhold til Tullin, og som er et genkommende træk ved oplevelsen

af det sublime, forsvinder alle individets normale faste forankringspunkter.

Jeget kastes ud i en konflikt, hvor sansningen af naturens frygtindgydende

storhed spændes op mod åndens evne til at hæve sig frydefuldt reflekterende

over den truende fysiske undergang:

(…) hvor Sandserne kun Rædsler ændse, 

Hvor Naturens Skabning ligger Lig, 

Her, paa Livets og paa Dødens Grændse, 

Blotte Støv! Ophøiet over dig,

Føler jeg mig tryg i Skrækkens Svimmel,

Drømmer jeg mig ind i evig Himmel;

Thi jeg er udødelig!” 

Denne ekstatisk-sublime naturoplevelse er religionsfænomenologisk set en

variant af den basale erfaringsform, som Rudolph Otto i Das Heilige (1917)

benævnte den numiøse. Ifølge Rudolph er den numinøse erfaring karakteri-

seret ved sin modsætningsfylde: “Der qualitative Gehalt des Numinosen (an

den das Mysteriosum die Form gibt), ist einerseits das schon ausgeführte ab-

drängende Moment des tremendum mit der ‘majestas’. Anderseits aber ist er

offenbar zugleich etwas eigentümlich Anziehendes, Bestrickendes, Faszinie-

rendes, da nun mit dem abdrängenden Momente des tremendum in eine selt-

same Kontrast-Harmonie tritt.” 

Baggesens kontrastfyldte oplevelse af den sublime natur følger tydeligvis

dette religionsfænomenologiske grundmønster, men i oplevelsen slår samti-
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dig også tidens filosofiske beskæftigelse med det sublime og numinøse klart

igennem. For det sublimes største teoretiker i tiden, Immanuel Kant (som

Jens Baggesen var dybt betaget og influeret af) er selve menneskets evne til at

hæve sig tænkende op over sin sansning og over naturens livstruende sider et

vidnesbyrd om, at mennesket ikke blot er støv. I Kritik der Urteilskraft hævder

Kant således: “Erhaben ist, was auch nur denken zu können ein Vermögen

des Gemüts beweiset, das jeden Ma stab der Sinne übertrifft.” I denne for-

mulering bliver forskydningen fra den sansede natur til den sansende tydelig:

Det er ikke den ydre genstand, men selve denne sindsstemning (“Geistesstim-

mung”), der er sublim ifølge Kant.

Idet Baggesen kunstnerisk tilegner sig denne filosofiske og psykologiske

indsigt, bliver hans erfaring af det numinøse ved den storslåede, faretruende

natur afsæt for en indre opstigning, en potensering af det individuelle jegs er-

kendelses- og skaberevne, der er foregrebet, men endnu ikke fuldt udfoldet

hos Tullin. Den mentale forudsætning for denne opstigning er den lettelse,

som opstår, idet det faretruende ved naturen suspenderes, og den i stedet la-

der sig opleve på sikker afstand. “When danger or pain press too nearly, they

are incapable of giving any delight, and are simply terrible; but at certain di-

stances, and with certain modifications, they may be, and they are delightful.”

(Edmund Burke A Philosophical Enquiry…(1757). Denne afstand er forud-

sætningen for, at der kan digtes på naturoplevelsen, altså for en æstetisk na-

turholdning. 

Anskuet i et åndshistorisk perspektiv er holdningen i Baggesens digt da

omvæltende, fordi det stiller den individuelle erfaring af det numinøse i cen-

trum og dermed løsriver oplevelsen af det guddommelige i naturen fra dens

oprindelige institutionelle og konfessionelle forankring. I denne løsrivelse

forandres den numinøse erfaring grundlæggende: Kunstnerjeget bliver det

optimale udtryk for menneskets formåen: en selvberoende skaber, hvis sind –

og det værk, det afsætter – i sig selv er en manifestation af det sublime. I en

sådan frisættelse grundlægges digtningens og kunstnerens centrale rolle i kul-

turen fra det sene 1700-tal og et godt stykke op i 1900-tallet.
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Dyrkelsen af det pittoreske

Dyrkelsen af det sublime går nok til følelsesmæssige – og retoriske – yderlig-

heder, men selve æsteticeringen af naturen i 1700-tallet er udtryk for en langt

bredere bevægelse med mere afdæmpede udtryk, ikke mindst i tidens ud-

bredte interesse for det pittoreske, dvs. “den slags naturskønhed, der vil tage

sig godt ud på et maleri.” Ordene er formuleret omkring 1700-tallets midte af

den pittoreske strømnings hovedskikkelse William Gilpin. Interessen for det

pittoreske kan opfattes som et kompromis mellem et ældre, klassisk land-

skabs- og skønhedsideal, der skatter den harmoniske kompositions rene,

ubrudte linjer og så det sublimes voldsomme, regeltrodsende udtryk. I det

pittoreske fastholdes naturens rå, uregelmæssige former, men i en klart be-

hersket og velafgrænset skikkelse. I det pittoreske er det grænsesprængende

subjektive behersket og tvunget ind i en overskuelig form, og de metafysiske

aspekter er tilsvarende nedtonet, men ikke forsvundet hos Gilpin, for hvem

naturen ligesom for Arrebo er “the great book of God”: “The truths, which

nature teaches (…) are the truths of relevation also. It is written in both of

these books, that, that power, which revives the tree, will revive thee also, like

it, with increasing perfection.” Det fysikoteologiske tankemønster overlever i

dyrkelsen af det pittoreske. 

Som vi har set hos Tullin forvandler naturen sig til et paradis for den, som

har frigjort sig fra sin umiddelbare afhængighed af den. I dette krydsfelt mel-

lem bort- og tilbagesøgen opstår det pittoreske som et metafysisk-æstetisk

mønster, kulturmennesket i løbet af 1700-tallets sidste halvdel lægger ned

over naturen, og som på én og samme tid indebærer distance og fortrolighed.

Netop denne dobbelthed kendetegner den pittoreske naturholdning, der jo

gør den kunstneriske (pittoreske) gengivelse eller omskabelse af naturen til

bærer af menneskets søgen efter en oprindelig, meningsfuld sammenhæng

hinsides det forgængelige. I den genopstandelse af det ellers tabte, som finder

sted i kunstværket, overlever det metafysiske håb. En sådan holdning er kon-

stituerende for en betydelig del af guldaldermalernes naturskildringer og i en

litterær sammenhæng for blandt andet Henrik Hertz’ store læredigt om Na-

turen og Kunsten (1831-1832):
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Naturens Liv gaaer ud

I al sin Endeligheds-Form fra Gud,

(…) i ham den skal, ved Kunstens Bud,

Forherliges og atter fødes.

Naturen maa gaae under; den maa fattes

I al sin Mangfoldighed; den maa staae

For vor Betragtning ubestemt og raa,

Og ved dens Vexling maa vort Øie mattes,

For at den gienfødt ud fra Gud kan gaae

Og i sin Endelighed luttret stige

Fornyet, omskabt i Naturens Rige.

Det kunstneriske synspunkt på den fysiske verden sikrer en begrænsning og

filtrering af den umiddelbare naturoplevelse, som ikke blot muliggør den

æstetiske nydelse, men også en dybere indsigt end den umiddelbare naturi-

agttagelse tilbyder. Kunsten er for Hertz og de samtidige kunstnere en særlig

erkendelsesform, som gør det muligt for mennesket at overskride sansningen

og trænge ind til naturens umiddelbart usynlige guddommelige væsen. 

Fascinationen af den pittoreske natur er da dybest set udslag af menne-

skets behov for i det forgængelige at opspore en mulig evighedsdimension.

Når Arrebo, Stub, Tullin, Baggesen, Oehlenschläger og Hertz opsøger den

hellige natur, er bevæggrunden for så vidt én og den samme: ønsket om at få

bekræftet det fundamentale menneskelige håb om at udsætte tilintetgørelsen

eller ligefrem overskride den. Men, som de foregående sider viser, så er det

svar, deres forhåbning får, ikke af samme art. Hvor de ældre digtere i forårs-

naturen finder et vidnesbyrd om opstandelsens mirakel, der rykkes udødelig-

hedshåbet – med Baggesens absolutering af den individuelle erfaring – ud af

den eksplicit konfessionelle kontekst og ind i en subjektiv, æstetisk. Idet kun-

sten på denne måde bliver individets mulighed for at transcendere erstattes

opstandelsen af løftelsen i det salige moment, hvor (digter)jeget ekspanderer

og omskaber – og i den forstand overskrider – det givne. Men med verdslig-

gørelsen af denne oprindelig religiøse erfaring bindes den til det flygtige og

den ubønhørlige nedtur – og til de stadig mere futile og trivielle forsøg på at

gentage den grænsesprængende oplevelse. 



Klaus P. Mortensen

46

Man kunne derfor stille det spørgsmål, om ikke nutidens naturdyrkelse i

vid udstrækning bygger på et erfaringsmønster, hvis underliggende, oversete

lag er en langlivet kristen, tradition for opfattelsen af naturen. En tradition,

som er blevet hjemløs og nu lever videre som æstetisk selviscenesættelse og

natursentimentalitet.

Note

Ovenstående grovskitse bygger på forfatterens udgivelser: Himmelstormerne.

En linje i dansk naturdigtning (1993), Spejlinger (2000) og Det pittoreske øje

(2011). Hovedværker i denne sammenhæng i øvrigt er Thomas Bredsdorffs

disputats Digternes natur (1975) og Erik A. Nielsens storværk Kristendom-

mens retorik (2009).

Klaus P. Mortensen, professor, forfatter

E-mail: kpmortensen@gmail.dk
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Gadegudstjenesten

Iben Munkgaard Davids

Prædikenen holdes fra et træ, nadveren sker samtidig med, at der bliver
solgt brændte mandler et par meter væk, Guds velsignelse rammer midt i ju-
legaveindkøbene.

Hvilken iscenesættelse af fromhedslivet er gangbar ude på gaden men ville
ikke gå inde i kirkerummet eller derhjemme?

“Hvorfor står du og holder gudstjeneste herude på gaden, når du kunne stå

inde i kirken lige der?”, spurgte den ældre herre og pegede over på Aarhus

Domkirke.” Når man ser sådan en sort præstekjole herude, tror man jo, at der

er én, der er død,” fortsatte han.

På opfordring af hans umiddelbare måde, svarede jeg ham med samme

umiddelbarhed:

“Hvis jeg havde stået inde i kirken,” havde jeg jo ikke mødt dig her. Det

svar tog han straks til efterretning. Det var tydeligt, at han anerkendte det fak-

tum. 

Gud og guldkorn

I 5 år var jeg gadepræst for unge i Aarhus og tilknyttet Aarhus Domkirke og

Vor Frue Kirke. I den forbindelse var vi, jeg som gadepræst og en gruppe fri-

villige heriblandt musikere og praktiske hjælpere, i gang med en gadegudstje-

neste på Bispetorv i Aarhus, da dette møde med den ældre herre fandt sted. Vi

var inviteret til det årlige høstmarked i Aarhus midtby, et marked med stande

lige fra Læsøsalt til indhegninger med får og store landbrugsmaskiner. Her

skulle vi, midt i mylderet, lave en gadegudstjeneste med temaet “Gud og
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Guldkorn”; om taknemmeligheden over høstens gaver, og respekten for net-

op naturens frembringelser. Som præst holdt jeg en kort prædiken over tema-

et. Musikerne spillede til salmesang og gav et par numre om sensommer. De

praktiske medhjælpere delte guldkorn ud til gademenigheden. Bagefter var

der så plads til diverse samtaler med menigheden, lige fra de umiddelbare

spørgsmål fra den ældre herre, til forældre, der ville snakke om deres teenage-

res overvejelser om døden, til dem, der bare var lidt forbavsede over at have

mødt kirken på denne måde.

Mit svar til den ældre herre: “Hvis jeg havde stået i kirken, havde jeg ikke

mødt dig her,” skal tages meget positivt. Det er meningen med at lave en ga-

degudstjeneste og have et gadepræsteembede i Den danske Folkekirke. Det

med at møde folk i øjenhøjde, bliver sagt meget i disse dage, som et ideal for

forkyndelsen. At være der hvor folk er! At prædikenen bliver nærværende for

den enkelte og for fællesskabet mellem mennesker. I gadegudstjenesten bliver

sætningen, “i øjenhøjde”, helt konkret. Man står ansigt til ansigt med det an-

det menneske, både som præst, og som menighed. Det skaber også en vis sår-

barhed. Nok har man som præst, “kjolen” på, men man står der på brostene-

ne, tit med våde sko, og der er ikke et alter eller en prædikestol, at læne sig

ved, og få beskyttelse af.

At holde gudstjeneste på gaden forfladiger på ingen måde alvoren i for-

kyndelsen eller rammen om den. Tværtimod bliver rammen, som er virkelig-

heden, helt nærværende, da den ikke bare bliver omtalt i ord og salmer, men

er tydeligt til stede. Man står midt i den. Menigheden er på en eller anden

måde mere hudløs på gaden, end i kirkerummet. Hverdagens facader danner

kirkerummet på dagen. 

Lad mig eksemplificere, både den alvorlige og den mere humoristiske ende af

skalaen for gadegudstjenester:

”Based on a true story” – en gadegudstjeneste ved Aarhus’ Kulturnat 2007
Tekst: “Kvinden, der blev grebet i ægteskabsbrud”, Johannesevangeliet 8, 1-11

Gudstjenestens liturgi så således ud:

Musik v/ ungdomsbandet Daisimaniac: “Come Together” (Beatles).

Velkomst og intro til gudstjenesten v/ gadepræsten.

Kort bøn v/ frivillig.
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Salme 260 i DDS: Du satte dig selv i de nederstes sted – bandet spiller til.

Genfortælling og drama over teksten v/ gadepræst og 2 skuespillere.

Musik v/ Daisimaniac: “Don’t speak” (No Doubt).

Digt v/ frivillig.

Kort prædiken v/ gadepræst (bl.a. om sangeren Paul Potts, et lille stykke kul,

der bliver til en diamant, den grimme ælling, der ender som den smukkeste

svane og slutter med introduktion til at male alterbillede samt bøn).

Bøn.

Menigheden maler et stort alterbillede.

Der bliver lagt nogle plader frem og maling, som menigheden kan male på og

med. Det er meningen, at de skal tage udgangspunkt i teksten og andre tanker

de måtte have om det ikke at dømme.

Mens de maler, ca. 7-10 minutter, spiller Daisimaniac ca. to numre: “Help”

(Beatles) og “Would you mind” (Daisimaniac).

Salme 413 i DDS: Vi kommer Herre til dig ind – bandet spiller til.

Velsignelse v/ gadepræst.

Intro til uddeling af små røde filthjerter, som man kan have på sit tøj ud i kul-

turnatten. 

(Frivillige i gadepræsteprojektet deler ud).

Herunder spilles ved bandet, som postludium: “Shackles” (Mary Mary).

Denne gudstjeneste blev meget nærværende der på gaden. Det bliver intenst,

når dramaet om kvinden grebet i ægteskabsbrud, opføres der midt på gaden,

og mange forskellige mennesker danner menighed og står der og betragter

“kvinden”, der ligger på brostenene, soldaten, der skubber rundt med hende,

og Jesus der knæler, og skriver med sin finger i jorden og sjappet på de selv

samme brosten. Meget taler for sig selv. 

Det billede, som gademenigheden endte med at kreere, blev et visuelt ud-

tryk for menighedens tanker om det, de havde været vidne til.

Gadegudstjenesten viste med al sin hudløshed, sårbarheden hos menne-

sker, men også håbet om en langt mere favnende virkelighed i evangeliets

ramme.
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“Gud og brændte mandler” – en julegudstjeneste

Fra det alvorlige emne, vil jeg nu bevæge mig over i den lette genre, hvor ga-

degudstjenesten har sin egen evne til at blive en tand mere humoristisk end

det ofte er tilfældet ved den “indendørs” gudstjeneste. Selvom en gadeguds-

tjeneste, som netop beskrevet, sagtens kan være højtidelig, alvorlig og meget

intens, så skaber den ofte et dejligt befriende rum for uhøjtidelighed, som

sagtens også kan være meget forkyndende.

Gudstjenesten fandt sted på Lilletorv, midt i Aarhus, fredagen op til 1. søndag

i advent, om aftenen. Byen var Open by Night. Vi havde valgt at kalde guds-

tjenesten “Carols by Candlelight”, fra den engelske tradition af samme navn.

Liturgien så således ud:
Intro v/ band.

Velkomst v/ gadepræst.

Salme DDS 74: “Vær Velkommen Herrens år.”

Derefter fællessangen “Marys Boychild.”

Genfortælling af historien “Den hellige nat” v/ gadepræst.

Salme DDS 120: Glade jul, dejlige jul.

Derefter fællessangen “Away in a manger.”

Genfortælling “ Om Lyset, der skinner i mørket” v/gadepræst.

Fællessang: O Come all ye Faithful.

Fællessang: White Christmas.

Velsignelse v/gadepræst.

Salme DDS 121: Dejlig er jorden.

Farvel og tak: Glædelig adventstid v/ gadepræst.

Slutnummer v/ band.

Menigheden fik udleveret sangark samt tændte lys i holdere, som de stod med

under gudstjenesten.

Hvad der ideelt set skulle have været en stjerneklar aften, blev i god dansk stil

til en aften med sileregn, lige nok til at det ikke var så sjovt i starten.
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Trods vejret stoppede folk flittigt op, tog imod sangark og stearinlys, og

sang med. Lige over for “gudstjeneste standen”, havde manden, der solgte

brændte mandler, placeret sig. Gudstjenesten gik i gang, og det gjorde han og-

så. Ikke for at provokere, men af hensyn til sin forretning, råbte han midt un-

der salmesang, evangelium og julefred: “Brændte mandler, brændte mandler,

kun 20 kr.” 

Det var ikke forstyrrende eller generende for gudstjenesten. Tværtimod

gav det den en ekstra autenticitet, at den fandt sted midt i julestemningen, der

hvor kirkegængerne var, nemlig i julehandelen og på gaden. 

“Det glædelige budskab” fik en ny vinkel, på den sjove og gode måde.

Det skal gøres ordentligt

Gadegudstjenester henvender sig til folk, der er på gaden, og det er alle! Det

skal man tænke med hver gang.

Det er uhyre vigtigt, at der tænkes meget over kvaliteten. Det kræver no-

get at være på gaden. Der skal altid være et godt band og nogle gode garvede

lydfolk. Derudover skal der være styr på de øvrige praktiske ting. Det kræver

en del at stable en gadegudstjeneste på benene, når det skal gøres ordentligt.

Jeg holdt meget af samarbejdet med forskellige grupper, FDF, KFUM og

KFUK m.fl., og oplevede mange frivillige som yderst engagerede og professio-

nelle. De har ofte en stor erfaring med netop det at være udendørs og plan-

lægge events udendørs.

Det teologiske forarbejde skal også gøres ordentligt. Prædikenen skal være

klar og tydelig, og aldrig for lang. Der skal gå et godt og reflekteret teologisk

arbejde forud for enhver gadegudstjeneste. (Det skal der selvfølgelig forud for

enhver gudstjeneste). På gaden kan man ikke “ hive noget op af lommen”. Det

gennemskues hurtigt. Prædikenen fungerer sjældent via manuskript på gade-

plan, men derfor kan man sagtens skrive manuskript og lære det udenad eller

bruge gennemarbejdede stikord. Prædikenen skal være levende og engageren-

de, med klare pointer, gerne i et fortællende sprog. Derfor kan emnet godt,

som før nævnt, være alvorligt. Man skal have øjenkontakt med menigheden.

Det er vigtigt, at man ikke kun tænker i, at gudstjenesten skal tiltrække folk
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vha. af smarte effekter. De, der ikke står lige der, hvor gudstjenesten er, hører

måske salmerne, bønnen eller prædikenen fra den anden ende af gaden.

Gadegudstjenesten – den jordnære forkyndelse

“Er det ikke grænseoverskridende at holde gudstjeneste på gaden?”

Som nævnt tidligere, så står man lige der, hvor folk er, uden prædikestol

og fysisk kirkebygning. Man er som præst på ingen måder urørlig eller ophø-

jet, tværtimod. Som menighed er man mangfoldig på en anden måde end i

kirkerummet. Der er ingen, der falder udenfor. Det kan der være en tendens

til i kirkerummet, hvor man ikke altid er gode til at integrere hinanden (fx at

se dåbsgæster som andet end gæster). På gaden er alle lige meget med. Der er

ikke plads til indforståethed, eller “kirkeslang” (ord som vi siger og tager for

givet, uden at forklare dem).

Det er dog ikke det samme som at sige, at gadegudstjenesten bliver banal.

Den kan have meget at byde på, også for den garvede kirkegænger.

Forkyndelse gennem de forskellige liturgiske led skal være klar og virkelig

i gadegudstjenesten. Præsten skal have præstekjole på, så menigheden ved, at

det er kirken på gaden. Det er trygt og godt.

De ting, der foregår ved en gadegudstjeneste skulle gerne alle kunne fore-

gå ved en gudstjeneste i kirkerummet, og dog ...

Til gadegudstjenesterne i Aarhus havde vi gerne en ung til at bede en bøn,

som vedkommende selv havde skrevet. Ved en lejlighed lød noget af bønnen:

“Tak Gud, at du vil være med os, også når livet er røv og nøgler!” Var det gået

til en højmesse? På gaden kunne det ikke være anderledes.

Ved en anden gadegudstjeneste var en del af prædikenen en ung, der sad

oppe i et træ (der tilfældigvis står på Klostertorv i Aarhus) og snakkede om sit

liv. Og så var der taxaen med reklame-streameren “PitStop”, der kørte forbi

netop som vi var ved at uddele nadver. Det sker ikke lige inden døre i kirke-

rummet.

I den udendørs gudstjeneste sker tit det uforudsigelige, trods en nøje

planlægning. Alene vejrets uforudsigelighed gør en stor forskel. Ved den in-

dendørs gudstjeneste er tingene oftest ganske forudsigelige.
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Gadegudstjenesten udfolder sig som et samspil mellem præst og menig-

hed om evangeliet. Menigheden er hele tiden konkrete medspillere, ellers går

det ikke. 

Den indendørs gudstjeneste kan godt gennemføres i et samspil mellem

præst og organist uden om menigheden, hvis det skal være. Selvom det be-

stemt ikke er meningen.

Indendørs bliver det meget tydeligt, hvis man kommer for sent eller bare

ønsker alene at modtage velsignelsen til sidst. På gaden er det næsten et must,

at man ikke er med til det hele, og at man kommer og går som man vil. Det

kan sagtens lade sig gøre. Vi oplevede tit ved gadegudstjenesterne i Aarhus, at

folk stoppede op, og alene fik prædikenen, en salme eller velsignelsen med.

Derfor skal liturgien ude være enkel. Den skal hænge sammen, men sam-

tidig skal det være muligt kun at deltage i enkelte led. 

Den iscenesættelse af fromhedsliv, der finder sted ved en gadegudstjene-

ste, bør også kunne rummes i kirkerummet. Men gadegudstjenestens råhed

og virkelighed ville ikke kunne erfares på samme måde i kirkerummets ram-

mer, som det sker på gaden. 

Iben Munkgaard Davids, sognepræst i Brændkjær sogn, Kolding, tidligere

gadepræst i Aarhus

E-mail: imd@km.dk
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Kirken under åben himmel

Anette Foged Schultz

Ud ad vejen og ind i kapellet. Forholdet mellem Guds himmel og det stedlige
rum. Pilgrimsfærden.

Baggrund og bevæggrund 

Pilgrimsvandringen er igennem de seneste 15-20 år genopstået i Norden og i

Europa som en græsrodsbevægelse. Mennesker er igen begyndt at bryde op

og begive sig på vandring mod gamle kristne pilgrimsmål. Man vandrer nu

som pilgrimme i protestantisk sammenhæng. 

Jeg ser bevægelsen som et udtryk for, at man i vores præstationsorientere-

de samfund har manglet – og stadig mangler – åndehuller. Pauser hvori man

kan ånde frit og “komme hjem til sig selv”.

Pilgrimsvandringen er blevet en modstandsbevægelse imod en overfla-

disk, materialistisk forbrugermentalitet, hvor tempoet er umenneskeligt højt.

Hvor ingen rigtig kan følge med – i det mindste ikke i længden. Et samfund

hvori man placerer dem, der ikke er produktions- og præstationsdygtige, i in-

stitutioner. Mens de, der stadig kan, producerer og præsterer. 

På længere sigt er faren den, at man mister sig selv. Kontakten til sig selv.

Det kan opleves sådan, at man altid er på flugt. Altid i gang med et eller an-

det, som forhindrer én i at mærke sig selv. Smerten, sorgen eller trætheden,

som man bærer med sig. Glæden og lysten. 

Der er en stor travlhed i tiden. Mon man forsøger at være i dette høje

tempo for at undgå at mærke sig selv – f.eks. smerte og sorg, som det kan

være ubehageligt eller direkte skræmmende at mærke – eller om man intui-

tivt undgår at mærke efter, fordi man godt ved, at det ville sætte tempoet og
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præstationsevnen ned? Måske er der tale om at ville “styre uden om” alt dét,

der muligvis ville kunne forhindre den enkelte i at manifestere sig som et

værdifuldt medlem af samfundet? Jeg tror, at begge dele gør sig gældende. Jeg

tror, at det handler om, at vi lever i en tid og i et samfund, hvori vi i høj grad

finder selvværd og værdi i gøren – ikke i væren. 

At komme hjem til sig selv. At identificere sig med sin livshistorie (fortid)

og sin længsel (fremtid). At tage bolig i sig selv. I den krop og det sind, der er

ens eget. At være, dér hvor man er – det hjælper pilgrimsvandringen én til.

Den er netop blevet sådan et åndehul for det moderne menneske, hvor lang-

somheden, enkelheden og stilheden giver “sjælen mulighed for at indhente

kroppen” og det enkelte menneske mulighed for at komme til sig selv. Være

dér, hvor man er. Være levende. Leve her og nu.

Pilgrimsvandring som kirkegang

En pilgrim er et menneske, der vandrer imod et helligsted. Sådan lyder defini-

tionen, og bestemmer dermed pilgrimsvandring som kirkegang. Man van-

drer som pilgrim imod en kirke. Imod kirkens lyse rum, hvori evangeliet ly-

der og menneskelivet ses som helligt. Herinde fortælles det enkelte menneske

større, end det kan fortælle sig selv. Herinde værnes livet imod dom og for-

dømmelse. Herindefra kan man gå velsignet ud i verden og leve livet, som

man får givet. I kirkens rum sætter kærligheden den enkelte fri til at leve i ver-

den, som den han er. På den måde kan man sige, at pilgrimsvandring “i en

nøddeskal” er kirkegang: Den er opbruddet fra morgenkaffen søndag mor-

gen. Den er gangen til kirken. Den er mødet med Guds frisættende kærlighed

i gudstjenesten. Den er gangen hjem igen til det sted, hvor livet bliver levet.

Det er pilgrimsvandringen i miniature. Opbrud. Bevægelse mod helligstedet.

Frisættelsen i mødet med evangeliet. Hjemvendelse. At man så, med flere da-

ges vandring, kommer ind i en rytme, mærker stilhedens og langsomhedens

helbredende virkning, som åbner sind og sanser for livet, som det kommer til

én, det er noget, der kommer til, og som det er værd at gå efter på den længere

pilgrimsvandring. Men kort sagt kan pilgrimsvandring siges at være kirke-

gang.
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Helligstedet som møde

Undervejs på mine vandringer har jeg oplevet det – for mig – betydningsful-

de, at helligstedet ikke udelukkende findes inden for kirkens mure. At hellig-

stedet ikke er statisk og bundet til en bygning af sten, men at det kan opstå i

øjeblikket – i mødet med den anden. Gud og/eller medmennesket. Mødet,

der er bestemt af den kærlighed, der vil og kan rumme den, man er. Det mø-

de, der sætter den enkelte fri til at være i verden, som sig selv. Dér opstår kir-

ken. Den, der er bygget af Grundtvigs levende stene.

Derfor er spørgsmålet for mig slet ikke: Ude eller inde? Spørgsmålet er,

hvordan det nyskabende møde kommer i stand? Hvordan og hvor det opstår?

Det er klart, at gudstjenesten er et forsøg på at skabe rammer og indhold, så-

dan at et møde mellem Gud og menneske kan opstå. Og det kan ske både ude

og inde. Sker det ude, så lægger vind og vejr og manglende mure til at give or-

det genklang, så det kan høres, op til, at liturgien forenkles og mængden af

ord reduceres i forhold til højmessens mange ord og læsninger. Men grund-

læggende har ingen magt over mødet mellem Gud og menneske og heller ikke

over mødet mennesker imellem. Grundliggende har mennesket ikke magt

over kærligheden, og det er mødet med dén, der skaber helligstedet.

Hvis man godtager, at det er mødet og ikke murstenene og bygningen, der

er afgørende for om man har et helligsted, f.eks. med henvisning til Jesus’

egne ord om, at “hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, er jeg til stede” og “I

møder mig i en af disse mine mindste brødre” eller simpelthen med henvisning

til erfaringen af hvornår noget virker, så kan man begynde at se på, hvad der

er gunstigt i forhold til dét, at forsøge at skabe et helligsted: Et forløsende/be-

friende møde.

Inspiration fra pilgrimsvandringen 

For tiden lader jeg mig – når jeg står for andagter i og uden for kirkens rum –

i høj grad inspirere af enkelheden og stilheden og langsomheden man får un-

der en vandring. Desuden lader jeg mig lede og inspirere af min egen længsel

efter stilhed og rum til bare at kunne “være”. Uden for præstations-zonen.
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Da jeg for en uges tid siden begav mig på vej til søndagens gudstjeneste,

gik det op for mig, at min modstand imod at gå derhen skyldes, at gudstjene-

sten på en måde møder os mennesker med nøjagtig det samme, som vi er

omgivet af uden for kirkens rum. En lind strøm af ord og tanker, som man

som kirkegænger skal forholde sig til. Endda ord og tanker fra svært tilgænge-

lige, gamle bibelske tekster, sammen med salmer, der ofte er fyldt med ord der

hører en fjern fortid til. Tempoet i gudstjenesten er højt – naturligvis afhæn-

gigt af om præsten forstår, at skal ordet høres, så skal det have god tid. Selvom

præsten har et fint, langsomt tempo, så er der alligevel en overvældende

strøm af ord i gudstjenesten, som det er svært at få tid til at tage ind og svært

at få til at bundfælde sig i sindet. Gudstjenesten – den traditionelle højmesse

– er for mig at se hektisk og overfyldt med ord. 

Inspireret af pilgrimsvandringen i gudstjenestelig sammenhæng, mener

jeg, at langsomhed, enkelhed og stilhed skal ind i gudstjenesten. God tid til at

høre en enkelt tekst – gerne få ord, gentaget et par gange og gerne sådan at

gudstjenestedeltageren har teksten/ordene trykt på et stykke papir foran sig,

så han har mulighed for selv at vende tilbage til teksten i den stilhed, som bør

følge efter læsningen. 

Målet er – på ethvert helligsted og til enhver tid – at formidle Guds kærli-

ge, tilgivende og nyskabende nærvær i det enkelte menneskes liv.

På Guds jord – under Guds himmel – ind i Guds nærvær

På Guds jord. Under Guds himmel. Ind i Guds nærvær. Sådan lyder det over-

ordnede tema for mine retræter, hvor langsomheden, stilheden og enkelhe-

den definerer og skaber rummet for deltagerne og giver den enkelte tid til at

være uden at skulle præstere. Med dette tema vil jeg gerne formidle inkarnati-

onens virkelighed til deltagerne. Guds nærvær i dette – vores jordiske – liv.

Her og nu.

Noget af dét, der kendetegner retræten er netop, at der er god tid. God tid

til at få krop og sind ned i et langsomt tempo. God tid til hvile. God tid til at

være i bønnens og andagtens rum. God tid til at lytte til Guds ord og til ens

egen indre stemme. God tid til mødet. God tid til at skabe helligstedet. Hellig

tid. Tid med opmærksomhed på at livet er helligt.
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Ovennævnte gælder også under pilgrimsvandringen. Her har man også

god tid. Og pilgrimsvandringen lægger så yderligere krop til. At få kroppen

med ind i kirkens rum gør en forskel. Mange, mange gange i årenes løb har

jeg oplevet at sidde i kirken kun med hovedet. Både fordi den traditionelle høj-

messe er lagt intellektuelt an. Og fordi det kræver tid og ro, at komme hjem til

sig selv. Mere tid og ro, end der almindeligvis gives under søndagens kirke-

gang. 

Efter en vandring gennem flere dage kommer man fra hovedet ned i

kroppen. Sind og krop forbindes. Ja, de er jo altid forbundet, men under van-

dringen bliver man opmærksom på, hvordan kroppen påvirker sindet – og

omvendt. Man kan mærke, at man også er krop. Den er ikke til at komme

udenom. Den sender signaler om træthed og ømhed. Om styrke og lyst. Man

kan ikke under en længere vandring fortrænge kroppens betydning. Den

trænger sig på og minder om sårbarhed og porøsitet. At der er grænser for,

hvor langt man kan gå og hvor meget man kan bære.

Under vandringen åbnes sind og sanser og netop åbenheden er en væ-

sentlig faktor i forhold til mødet. Det ved man fra mødet med det andet men-

neske. At skal man mødes på et dybere plan end på den pæne facade, så må

der åbenhed til. Hvad der gælder for mødet mellem mennesker, det gælder

også for mødet med Gud. 

Inde og ude

Som ovenfor antydet har det – for mig – ikke afgørende betydning, om der

holdes gudstjeneste inde eller ude. Dét, der har betydning, og som man får

foræret under en længere pilgrimsvandring, er, at sind og sanser åbnes under

vandringen. Åbnes for mødet med den anden.

Hvordan åbnes vi for mødet med den anden? Mødet med Gud?

Ja, for det første er det afgørende, at man er nærværende og opmærksom

i forhold til den anden. At man møder op. Kommer til stede og er nærværen-

de i forhold til ham eller hende, som man gerne vil møde. I forhold til nær-

været har viljen til mødet afgørende betydning.
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Hvis man er fysisk til stede, men psykisk er et andet sted (måske i virkelig-

heden vil en helt anden) så mødes man kun på overfladen. Så kommer der

ikke et virkeligt møde i stand.

Viljen, til at åbne op for mødet med den anden, er forbundet med be-

vidstheden om, at man er afhængig af relationen. Tænker man, at man kan

leve lige så godt – eller måske endda bedre – uden ham eller hende, forsvinder

viljen og motivationen til mødet.

Erkendelse af grundlæggende livsvilkår

Under en lang pilgrimsvandring – f.eks. de 6 ugers vandring tværs over Spa-

nien ad Camino de Santiago – hvor man går alene og ikke har andet med sig,

end de få ejendele man har i rygsækken, går man ind i en erkendelsesproces.

Under sådan en vandring skæres livet helt ind til benet. 

Grundvilkårene for menneskelivet bliver tydelige. Først går det for alvor

op for én: Jeg er alene! At man kom alene ind i denne verden og at man skal

alene herfra. På vejen/livsvandringen mellem fødsel og død – som pil-

grimsvandringen bliver et billede på – er der noget, der er væsentligt og no-

get, der har mindre betydning. Noget af det, der virkelig har betydning, er at

man finder medvandrere på vejen. At man møder mennesker, som man kan

dele dagen og vejen med. 

Jeg husker f.eks. de første dage under vandringen, hvor jeg gik alene, som

“ensfarvede”. Mens de efterfølgende dage og uger, hvor jeg fandt medvandre-

re, fik farve og indhold og mening af fællesskabet med dem undervejs. Sådan

er det også med de medvandrere jeg har derhjemme. De giver mit liv indhold

og mening. Så for mig er fællesskabet afgørende for, om mit liv er menings-

fyldt. Jeg vil fællesskabet med andre mennesker, for det er i fællesskabet, jeg

finder mening i at være til. Jeg er afhængig/ mit livs mening er afhængigt af, at

jeg finder nogen at følges og dele med på vejen. 

Dén erkendelse åbner mig for mødet med den anden. 
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Grænsen og bønnen

Under en lang vandring sker der tillige det, at man kommer til sin egen græn-

se. Støder ind i den. Grænsen for hvor langt, man kan og vil gå. Og grænsen

for hvor meget, man kan bære. Fysisk mærker man, at man bliver træt ved

grænsen. Træt. Afmægtig. Og dér i trætheden og afmagten får man brug for

hjælp. Det er ganske simpelt. Helt enkelt. I afmagten må man bede om hjælp i

forhold til det, man ikke magter selv. Bønnen begynder ved grænsen for, hvor

langt man kan gå og hvor meget, man kan bære.

Herhjemme i det daglige liv opdager man ikke så let denne grænse. Man

kan så let forflygtige dét sted, hvor man står ansigt til ansigt med egen grænse.

Egen afmagt. Og fordi man har tendens til at flygte væk fra det sted, er det

svært at nå til en erkendelse af, hvem man selv er. Det er nemlig ved grænsen

– egen grænse – man bliver tydelig for sig selv og de andre. Grænsen definerer

én. Og det er i afmagten og bønnen man overgiver sig/hengiver sig til den an-

den. Til den, man følges med eller til Gud.

Vandringen gør den enkelte opmærksom på, at man som menneske er

sårbar og afhængig af at være i et fællesskab med andre. At fællesskabet er det

allervigtigste for livets indhold, mening og retning.

Sårbarheden og afhængigheden gælder desuden på et dybere plan. Den

gælder i særlig grad dét, at man ikke har magt over livet. Man bestemmer ikke

over døden. Man har ikke magt over kærligheden. Man kan ikke give sig selv

livet. Man kan ikke “tage det”. Thi intet kan du tage, alt kan du få af Gud, som

det synges i DDS 36 Befal du dine veje.

Livet afhænger af noget eller nogen, der er større end én selv. Dét, der er

større end én selv kaldes Gud og Gud kendes i Jesus Kristus. Gud kendes som

skaber og livgiver. Gud formede mennesket af ler og blæste livsånde ind i dets

næsebor. Han satte mennesket ind i verden og gav det ben at gå på. Engang

ved livsvandringens afslutning drager Gud mennesket hjem til sig igen ved sin

hellige ånd. Den verdensomspændende, livgivende ånd, som mennesket har

del i gennem åndedraget.

Livgiveren. Frelseren. Befrieren. Frisætteren. Jesus Kristus. Gud, er den

enkelte altid forbundet med, idet det er ham, der giver livet. Han, Gud, Jesus

Kristus er altid nærværende. Det siger sig selv. Det er selvfølgeligt. Uden Gud

intet liv. Uden Guds Ånd intet åndedrag. Mærkeligt, at man kan gå og glem-
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me det! Glemme afhængigheden og forbundetheden med Skaberen. Ikke des-

to mindre er det dét, man let gør: Går og glemmer Guds nærvær. Guds livgi-

vende, frisættende og nyskabende nærvær. 

Det siger sig selv og dog må det siges igen og igen. Derfor skal der holdes

gudstjeneste og ordet om Guds livgivende, frisættende og nyskabende nær-

vær må lyde, sådan at mødet – om muligt – igen kan finde sted.

Som i forholdet til den elskede

Målet er, at man igen bliver opmærksom på Guds nærvær i livet. Opmærk-

som på hans nærvær, så mødet kan komme i stand. Det kræver tid og rum.

Og det kræver den enkeltes nærvær. Som når man vil mødes med sin elskede.

Mødet fordrer af den enkelte, at man giver forholdet tid og at man kommer

til stede med krop og sind. At man har sig selv med.

Der kræves altså nøjagtig det samme, når man vil møde Gud, som når

man vil møde sin elskede eller en god ven. Det afgørende er, om man er nær-

værende, om man tager bolig i sig selv, som den norske digter Hans Børli siger

det: Et er nødvendigt/ i denne vor vanskelige verden/ af husvilde og hjemløse / At

tage bolig i dig selv / Gå ind i mørket og pudse sodet af lampen / sådan at men-

nesker på vejene / kan skimte lys i dine beboede øjne/ 

Jeg har taget digtet her til mig, som kendetegnet på dét, jeg i mødet / på

helligstedet stræber imod: At oversætte inkarnationen til nutiden. At under-

strege, at som Gud kom til os i Jesus Kristus, sådan kommer han til os i med-

mennesket. I en af disse mine mindste brødre. 

Gud tog bolig i Kristus og dermed stemplede han det jordiske liv som vel-

signet og helligt. Her i det jordiske kaldes man til at tage bolig og man kaldes

til at skabe et rum til, at medmennesket kan tage bolig i sig selv. For ingen an-

dre steder har man mulighed for at leve livet. Alle andre steder end i sig selv

bliver man husvild og hjemløs. Og Gud vil ikke have, at hans menneske skal

flakke husvildt og hjemløst rundt i verden. Derfor har han givet mennesket en

krop at være i. Kroppen er hjemmet her på jorden. Den huser sindet, tanker-

ne og følelserne. 

Gennem inkarnationen gør Gud det muligt for mennesket at være i det

jordiske: 
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Så modsætningsfyldt som det er – så stort og smukt og samtidig så gru-

somt og smerteligt, det også kan være – så ligger det jordiske liv i hans hånd

under hans velsignelse. Her kan man være, den man er. Det er virkeligheden

og det er gudstjenestens mål at gøre opmærksom på denne virkelighed. At

sætte fri til livet i Guds nærvær. Det må gøres igen og igen, for det glemmes så

let. Det kan gøres både ude og inde – dét, det afhænger af, er tid og åbenhed

for mødet med den anden.

Anette Foged Schultz, Pilgrimspræst i Viborg Stift 

E-mail: afs@km.dk
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“Og se, jeg er med jer alle vegne 
indtil verdens ende!”

Poul Erik Knudsen

KFUM-spejderne har altid fejret gudstjeneste under åben himmel. Fra Jesus
har de lært, at her skal man være. Derfor er det “grønne center” og lejr-
gudstjenesten en ganske naturlig del af scenen for kristen forkyndelse.

Friluftsgudstjenesten – ikke alle vegne et nyt fænomen

Overskriften for denne artikel er en lettere omskrivning af et citat fra en be-

tydningsfuld person inden for kristentro og kirken, som jeg vil gøre rede for

senere i denne artikel. En omskrivning, som godtgør, at det at holde gudstje-

neste der, hvor man nu tilfældigvis er, ja selv midt i naturen, bestemt ikke er

noget nyt. Ikke nok med at det har været praktiseret i det, vi kalder “de frie

kirkelige børne- og ungdomsorganisationer” gennem rigtig mange år, det kan

faktisk føre sit afsæt og sin praksis helt tilbage til Det Nye Testamente. 

En afgørende præmis: spejder-arbejdet og det kirkelige

Det er en KFUM-spejder, som skriver denne artikel. Jeg har været en del af

spejderbevægelsen uafbrudt siden mit 8. år, altså efterhånden ikke så lidt

mere end det man ofte betegner som “en menneskealder.” Gennem årene har

mange andre engagementer været inde over, bl.a. er arbejdet som sognepræst

stadig i funktion, men mere eller mindre reflekteret har “spejdereksistensen”

altid udgjort grundlaget for tilgangen til de opgaver og udfordringer, som til-
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værelsen har bragt. Det er dog muligt at man skal have været spejder eller i

øvrigt engageret i kirkeligt organisationsarbejde for til fulde at forstå den

menneskelige betydning heraf. 

Historisk set går spejderarbejdet efter at etablere sammenhænge mellem

naturen og det hele menneske. Spejderarbejdets menneskesyn og dermed

dets aktiviteter bevæger sig inden for fem hovedområder, som sigter på at

være med til at skabe hele mennesker: fysisk, socialt, følelsesmæssigt, åndeligt

og intellektuelt.

Det særlige er tillige, at områderne ikke betragtes og tages hånd om hver

for sig men altid i samvirken. Derfor er den åndelige dimension lige så cen-

tral, naturlig og væsentlig for udviklingen af det hele menneske som de andre

fire dimensioner. Og hos KFUM-spejderne er afsættet for denne åndelige di-

mension kristendommen, evangeliet om Jesus Kristus som Guds levende søn,

kommet til verden. Det ligger i det første “K” i forkortelsen KFUM, hvor “K”

står for Kristelig.

Spejderarbejdet er altså ingen steder i verden sekulært eller a-religiøst,

men heller ikke alle steder kristeligt. Dette kom bl.a. til udtryk på KFUM-

spejdernes sidste store landslejr i 2010 i Skive, hvori også deltog muslimske

spejdere fra det tunesiske spejderkorps, som KFUM-spejderne i øjeblikket

samarbejder med på venskabsbasis. Til fastholdelse af deres religiøse afsæt var

der bygget en moské på lejren, hvor de kunne mødes i de tidsrum på lejren,

som var afsat til andagt og gudstjeneste.

Den afgørende præmis er derfor det helhedssyn, hvori kristendommen

helt naturligt og uomtvisteligt indgår i samspil med tilværelsens andre kerne-

områder. Mødet med den kristne Gud i den daglige gudstjeneste er således

ikke rykket ud for sig og reserveret et særligt rum eller en særlig dag, men er

en helt integreret del af det at være til som menneske. “Se, jeg er med jer alle

vegne…”

Hos KFUM-spejderne kan man møde opmærksomheden for den åndelige di-

mension udfoldet således i en af bevægelsens arbejdsbøger:

Åndeligt kombinerer KFUM-spejderne kristendomsforkyn-

delse og spejderliv. Målet i arbejdet er at give den enkelte del-

tager en personlig forståelse for den kristne tro og kultur sam-
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Selv om denne symbolik måske ikke er en levende bevidsthed hos hvert ene-

ste medlem, så er det alligevel med til at definere grundlaget for bevægelsen

gennem tid og år. 

“Jeg har givet jer et forbillede”

Man skal da heller ikke have læst ret længe i evangeliernes beretninger om Je-

sus og disciplene for at finde eksempler på, at de ikke bare mødtes “bag lukke-

de døre,” (Matt 20,19), som de gjorde den første påskedag. Hvis vi forbliver i

tiden efter opstandelsen, så finder vi blandt andet spejderlejr-beretningen om

bål og fisk hos evangelisten Johannes kap 21,9-14. Med Peter i spidsen havde

disciplene genoptaget deres gamle erhverv som fiskere. Og som for at gribe

tilbage til deres første møde med Jesus havde de fisket forgæves en hel nat

igennem. På Jesu anvisning kastede de da endnu en gang nettet ud og det blev

fyldt med store fisk. Men inde på land havde Jesus allerede gjort et bål af træ-

kul. Her mødtes de og de så, at der var fisk og brød på bålet. Og Jesus indbød

dem til måltid og fællesskab med ordene; “”Kom og spis!” Jesus går hen, tager

brødet og giver dem det, og ligeledes fisken.” De spiste og blev mætte, og Jesus

talte ordet til dem. 

Det samme finder vi i Mattæus-evangeliets opstandelsesunivers, hvor Je-

sus og disciplene mødes under åben himmel på det bjerg i Galilæa, hvor han

havde sat dem stævne (Matt 28,16-20). Her startede de gudstjenesten med at

tilbede ham, da de så ham. Han talte ordet til dem og sagde: “Mig er givet al

magt i himlen og på jorden.” Det er en totalitetsbetragtning, vi her er vidne

til; i himlen og på jorden. Den svarer til ordene i Johannes-åbenbaringen,

både i kap 1 og 21: “Jeg er alfa og omega – begyndelsen og enden.” Det bety-

der ikke kun begyndelsen og enden, men også at alt det, som befinder sig

mellem begyndelsen og enden, er fyldt med Guds nærvær og herlighed. “Al

magt i himlen og på jorden” vidner således om, at intet i himlen eller på jor-

den er uden for Guds rækkevidde, uden for Guds sfære, Guds indflydelse og

Guds kraft. Med Jesus’ død og opstandelse er alt opfyldt og bragt i samklang

med Guds væsen. Det er nyskabelsens sandhed og under. 

Med afsæt i denne totale bestemmelse går Jesus nu videre med sit ord til

disciplene, til dem, der hører til hos ham; “Gå derfor hen og gør alle folkeslag
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til mine disciple idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens

navn! Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” Og er vi først be-

gyndt her, er der jo ingen ende på de friluftsgudstjenester, som skildres i Det

Nye Testamente. Gudstjenester, som Jesus holdt for disciplene og for alle de

mennesker han mødte. De fandt sted på byernes torve, på bjerge og sletter, i

øde egne, fra søens bred, i både ude på vandet lige så vel som de fandt sted i

synagoger og i huse hos venner og bekendte såvel som hos fjender. 

Det er muligt, at friluftsgudstjenesten i de danske folkekirkelige sogne og

menigheder er et nyere og tiltagende “fænomen”, men det er ikke et nyt “fæ-

nomen” i den forstand, at det ikke er set før. Det har været til, så længe der

har været kirke til. Kirke som betyder menneskets møde med det guddomme-

lige ord, formidlet til os gennem budskabet om Jesus Kristus. 

Det startede til pinse, på hvis anden dag så mange sogne i vore dage hol-

der gudstjenester i det fri. Disciplene var samlede inden døre, og Guds Ånd

steg ned som tunger af ild og tog bolig i dem. Og fyldte af Guds Ånd gik de ud

til alle de forsamlede uden for huset og begyndte at prædike på alle tungemål.

Til sidst træder Peter op og holder sin prædiken for dem alle. Med afsæt i

skriften prædiker han om Jesus Kristus, Guds søn, som død og opstanden. Og

dagen slutter med, at der blev føjet 3000 til (ApG 2,1-41).

Og Paulus, kirkens første og største missionær, tog straks tråden op og

prædikede der, hvor mennesker mødtes, f.eks. på Areopagoshøjen i Athen,

hvortil athenerne bragte ham, da de ønskede at vide mere om den Gud, han

forkyndte dem (ApG 17,19-21).

Mange arbejder med

Derfor er det i umiddelbar forlængelse af det nytestamentlige forlæg, at der

holdes andagter og gudstjenester når børn, unge og voksne samles i regi af de

kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. Mange steder samles man her til

møde/klubaften/træf en gang om ugen og på 2-4 weekender og sommerlejre

året igennem. 

Som på nytestamentlig tid holdes andagterne der, hvor mennesker samles.

Det være sig udenfor under åben himmel såvel som inden døre, som forhol-

dene nu byder sig til. Pointen er her ikke stedet, hvor det foregår, men at det
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foregår, at mødet med den åndelige dimension i tilværelsen er med på lige fod

med spejderarbejdets andre fire dimensioner. 

Det at arbejdet med spejderarbejdets åndelige dimension finder sted både

i forbindelse med de ugentlige møder og på weekendlejre og sommerlejre be-

tyder også, at mange forskellige mennesker er inddraget i at tage vare på for-

kyndelsen. Der er mange lægfolk, som medvirker her og solidt og bevidst ar-

bejder med denne opgave hos alle de kirkelige børne- og ungdomsorganisati-

oner. Ligesom budskabet ikke er reserveret et rum for sig selv, men er integre-

ret i helheden, således er budskabets formidlere heller ikke reserveret hos

særligt uddannede eller særligt bevidste ledere, men tænkt at skulle inddrage

hver den, der tager en lederopgave på sig. 

“Samler gnister fra Guds ord.” Et konkret eksempel

Til det ugentlige møde i ulveflokken i Lemvig Gruppe startes hver eneste

møde med et fælles “ulvehyl” efterfulgt af ulvesangen. Afhængig af forholde-

ne kan det foregå inde såvel som ude. Efter at alle har sunget ulvesangen, tæn-

des der et lys, og dagens andagt holdes. Det er skiftende aktiviteter og fortæl-

linger med afsæt i tilværelsen, årstiden, højtiden og med tilknytning til det bi-

belske univers, der hænger sammen hermed. Andagten sluttes med at synge

sangen om lyset, hvor første vers lyder således:

Nu er dagens larm forstummet 

og vi tænder lys i rummet

spejdere i syd og nord

samler gnister fra Gud ord.

Sangen er skrevet af Viggo Kaspersen på bestilling netop til andagtsbrug en-

gang i begyndelsen af 1990. 

Derefter følger dagens andre aktiviteter med afsæt i det fysiske, sociale, fø-

lelsesmæssige, åndelige og intellektuelle univers, som er børne- og ungdoms-

arbejdets grundlag. Til slut samles kredsen igen for at slutte mødet med et

fælles Fadervor og en bøn sunget på vers, idet vi tager hinandens hænder over

kors:
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Kære Far, til slut vi bede, hør mit hjertes stille bøn;

Hvor jeg er i verdens vrimmel, lad mig færdes som din søn.

Ritualet har sin styrke, det ved vi alle. Det sætter en ramme, giver et grundlag

og ståsted for at tage del i livet til hverdag og fest – ritualerne her understreger

det os givne: “Og se – jeg er med jer alle vegne indtil verdens ende.”

Til hverdag og til fest

Alle vegne og til alle tider, altså i hverdagen, finder vi i organisationerne kir-

kens budskab uden for kirkerummet. Til hverdag som nævnt til de ugentlige

møder og på weekendturen. “Festen” i vores organisationssammenhæng er,

når vi er af sted på sommerlejre en hel uge. Det være sig når den enkelte grup-

pe tager af sted såvel som når hele organisationen med års mellemrum samles

til landslejre, eksempelvis som nævnt sidste år, hvor KFUM-spejderne samle-

de omkring 16.000 deltagere til korpslejr ved Skive eller når FDF her i 2011

samler mellem 12-13.000 til landslejr på Sletten ved Julsø og Silkeborg. 

Rundt omkring i landet findes en række Spejdercentre, såkaldt “Grønne

Centre”, hvor mange spejdere samles til sommerlejre hvert eneste år. På alle

disse centre har man brugt ressourcer på at indrette fint udstyrede gudstjene-

stepladser ude under åben himmel. Ofte er pladserne placeret på et af de

smukkeste steder i centeret rent naturmæssigt. På disse grønne centre tilbydes

der i hver lejrperiode andagter og gudstjenester til deltagerne, og i de perio-

der, hvor dette foregår, er der ikke andre aktiviteter på centrene. Det er slet

ikke med nogen teologisk begrundelse, at det skal foregå i det fri og på spej-

dernes plads i stedet for at samles i de lokale kirker. Snarere er det praktisk be-

grundet, fordi kirken ofte ligger for langt væk, fordi man skal have kirken luk-

ket op, fordi det er mere enkelt og mere naturligt, at det foregår midt mellem

dagens andre aktiviteter ved dagens begyndelse og dagens afslutning. Når nu

spejderarbejdet foregår i det fri og midt i naturen, så foregår gudstjeneste og

forkyndelse også her.

Når der indbydes til de store landslejre, bliver alle sejl sat til for at gøre

forkyndelsen levende, nyskabende og engagerende. Ofte er forkyndelsens

tema og indhold afpasset til lejrens tema, og hver morgen og aften tilbydes
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der gudstjenester og andagter, ligesom man én gang på lejren samles til den

store lejrgudstjeneste. Den er ofte også meget søgt af forældre som en mulig-

hed for at besøge lejren, hvorfor her kan samles 20.000-30.000 mennesker.

Alene menighedens størrelse nødvendiggør, at det foregår i det fri.

Det er min erfaring, at det helt af sig selv giver en liturgisk frihed at rykke

gudstjenesten uden for kirkerummet. Vi sidder ikke på kirkebænke og i ræk-

ker og geled, men på jorden og hulter til bulter. Der er sjældent en ophøjet

prædikestol endsige en alterskranke. Nadveruddeling foregår ofte ved, at præ-

ster og lægfolk kommer ud blandt menigheden med brødet og vinen. 

Altid er gudstjenestepladserne markeret med et raftekors og et meget en-

kelt alterbord. Men det at der i bogstavelig forstand er højt til himlen, ingen

kirkebænke, intet orgel, ingen autoriseret salmebog gør, at gudstjenesten får

en grundstemning, der er meget ligetil og selvfølgelig. Det at gudstjenesten er

mere ligetil og selvfølgelig betyder også, at evangeliets forkyndelse næsten na-

turligt bliver mere lige og selvfølgelig. Præsten er en del af menighedens liv,

tæt på de aktiviteter og oplevelser, som spejderne deltager i, hvorfor forkyn-

delsens temaer naturligt bevæger sig inden for den erfaringskreds, som er lej-

rens.

Kirkeligt set betyder det, at den kristendom, som forkyndes på lejrene ofte

høres tættere på erfaring og hverdag end jeg tror man fra tid til anden kan op-

leve ved at deltage i søndagens højmesse i den lokale sognekirke. 

Det er ikke, fordi grundelementerne til en gudstjeneste på en lejr er an-

derledes end til højmessen. Der er plads til bøn, tekstlæsning, prædiken/sam-

tale, salmesang, trosbekendelse, fadervor, nadver og velsignelse. Men i og med

at rammerne er spejderlejrens rammer – Guds frie natur – og ikke kirkerum-

mets mure, ligger det ofte lige for at inddrage nye salmer og andre musikin-

strumenter, dialog omkring prædiken, drama, bevægelse, gruppesamtaler og

andet. 

Igen er det ikke, fordi det for nogen teologisk pris skal være anderledes,

men alene fordi rammerne nødvendiggør andre eksempelvis musikalske ud-

tryk.

På disse store lejre udføres forkyndelsen og gudstjenesterne oftest af en

række præster i folkekirken, som med “forlagt tjeneste” arbejder som præster

på lejren. Det er værdifulde erfaringer, der indhøstes på sådanne lejre om at

virke for evangeliets forkyndelse ind i nye sammenhænge, men nye mulighe-
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der og inden for nye og anderledes ydre rammer. Jeg har selv deltaget mange

gange som præst og også været med til at udarbejde materialet til brug for

forkyndelsen på disse lejre. 

Formentlig er det på baggrund af sådanne oplevelser, at der ofte frem-

kommer ønsker om andre typer af gudstjenester i sognene og i kirkerummet

fra netop de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. Den selvfølgelighed

og klangbund for evangeliet hos en menighed bestående af børn, unge og

voksne på en lejr, tænker man sig og ønsker man sig ført videre, når man

kommer hjem og deltager i gudstjenesten indenfor i vores kirker. 

Der er derfor ingen grund til panik for folkekirkens fremtid, fordi guds-

tjenester og andagter ikke finder sted i kirkerummet. Det, som er og altid skal

være det vigtigste, er, at der bliver holdt gudstjeneste, at ordet bliver forkyndt

– ordet fra vor Herre Jesus Kristus, som selv kunne have sagt: “Og se, jeg er

med jer alle vegne indtil verdens ende!”

Poul Erik Knudsen, sognepræst; Lemvig Heldum

Flokleder & gruppeleder; KFUM-spejderne Lemvig

E-mail: pekn@km.dk
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Kirke uden rum
– om emerging church og det hellige i det 
postmoderne

Lasse Åbom

Emerging church er fortrinsvis et angelsaksisk fænomen, der opererer med
et kirkebegreb, hvor kirken identificeres uden for kirkerummet. Det hellige
som et særligt område er totalt ophævet. Man fortolker inkarnationen radi-
kalt, idet det hellige er i det sekulære. Ja, det sekulære opsakraliseres. Det er
en bevægelse, der lægger vægten på ortopraxi i stedet for på ortodoksi.

For nylig arrangerede jeg en studietur til London for ungdomsledere for at

undersøge nye måder at være kirke på. I forbindelse med planlægningen

skrev jeg til en bekendt, der er teolog og forfatter og en relativt kendt person i

det kirkelige landskab i England. Ræsonnementet var, at han sikkert havde

nogle kontakter, der kunne skaffe os overnatningsmulighed på et kirkegulv, så

vi kunne spare de ellers ofte ret store udgifter til logi i den engelske hovedstad.

På mit spørgsmål om han kendte til en kirke, der kunne hjælpe os, svarede

han: “I know no church.”

Udover det var han ganske behjælpelig med vores problem. Svaret er ty-

pisk for mennesker, der identificerer sig med emerging church – en bevægelse i

engelsk og amerikansk kirkeliv, der forsøger at være kirke på postmodernite-

tens betingelser. 

Allerede med denne korte definition har jeg skabt flere problemer for mig

selv, end jeg har løst: Mange ville reagere på, at jeg omtaler det som en bevæ-

gelse, idet der er en tendens til at gøre op med alle former for konventionelle
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definitioner og beskrivelser. Således omtales emerging church typisk som en

samtale eller et venskab. Andre ville protestere over, at jeg begrænser udbre-

delsen til en angelsaksisk kontekst og indvende, at emerging church er en glo-

bal bevægelse, et paradigmeskift for hele kirken. Endelig ville endnu flere sik-

kert mene, at bevægelsen eller samtalen allerede er stendød – et afsluttet kapi-

tel, et tidstypisk døgnfluefænomen, et overfladisk bump på kirkehistoriens

krogede vej. 

Lad mig indledningsvis imødekomme disse indvendinger med at de sik-

kert alle indeholder større eller mindre grader af sandhed. Ethvert forsøg på

at beskrive et fænomen som emerging church må som udgangspunkt fejle ale-

ne på grund af stoffets uoverskuelige karakter og indbyggede modsætninger.

Derfor vil jeg i det følgende heller ikke foregive at levere en udtømmende de-

finition. I stedet vil jeg forsøge at karakterisere emerging church som en inspi-

ration, der har multipliceret sig selv i så mange retninger, at der ikke længere

er tale om én bevægelse eller samtale, men snarere et generelt udtryk for eller

reaktion på Kirkens bevægelse ud af kirken, ud af moderniteten og ud af teo-

logien – men samtidig ind i kulturen, ind i fællesskabet og ind i Kristus.

Ud af kirken

Et af de vigtigste kendetegn på emerging church er en kritik af den traditionel-

le forståelse af kirke. Det gælder både på det overordnede plan, hvor det

handler om et opgør med adskillelsen af det hellige og det sekulære rum, men

det gælder også på det mere konkrete plan, hvor emerging church har været

førende i at eksperimentere med nye fysiske rammer for kirke, nye organisati-

onsstrukturer og nye liturgiske udtryk. Det sidste vil blive uddybet i det sene-

re afsnit om fællesskab.

De første grupper, der senere er blevet identificeret som emerging, opstod

som forsøg på at plante kirke i firsernes og halvfemsernes alternative clubmil-

jøer, hvor dancemusic, techno og raveparties var centrale elementer. Man øn-

skede at inkarnere kirken i disse miljøer, bl.a. ved rent fysisk at flytte kirken og

gudstjenesten ud af den etablerede kirkebygning og ind på diskotekerne og

natklubberne. Men inkarnationen var også mere subtil, idet man søgte at ind-

optage de forskellige miljøers kulturelle udtryk som gyldige dele af forkyndel-
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sen og liturgien omtolket ind i en kristen kontekst. Denne bevægelse ud af

kirken konstituerer et opgør med en sakral forestilling om kirken som et sær-

ligt rum, som mennesket kommer til for at møde det hellige. Samtidig med-

fører en nedbrydning af muren mellem den kirkelige og den virkelige verden

en åbning over for en resakralisering af det sekulære rum, som også er et gen-

nemgående tema i talen om emerging church. Kirken skal være, hvor folk er,

og i fysisk forstand betyder det, at emerging church er rykket ud af kirkens

rum og ind på kaffebarer, diskoteker, festivaler, cafeer mv. Vel at mærke ikke

som en engangsevent, men som selve kirkens locus – dér hvor kirken er. Men

langt vigtigere er den mentale forståelse, der følger med dette opgør, nemlig

at en adskillelse af virkeligheden i en religiøs og en verdslig sfære er et falsk

skel, der har uheldige konsekvenser for kirken. 

En af inspirationskilderne til ekklesiologien i emerging church er den ana-

baptistiske amerikanske teolog John Howard Yoder, der i sit forfatterskab

(særligt Politics of Jesus og Body Politics – på dansk Kirke med Krop) viser, at

enhver handling er politisk og at den religiøse og verdslige betydning ikke kan

adskilles. For Yoder ligger det hellige ikke som en åndelig overbygning på den

fysiske virkelighed, hvor ritualet bliver reduceret til en art magiske handlinger,

der besværger en religiøs dimension. I stedet er det hellige i ritualet – og der-

med i kirken – for Yoder netop der, hvor dét realiseres, som ritualet er et sym-

bol på. For eksempel er det ikke selve den rituelle handling, der konstituerer

sakramentet i dåben, men det er dér, hvor det døbte fællesskab realiserer den

nye skabelse, den nye forsonede og genoprettede menneskehed, som dåben er

et symbol på, at sakramentet sker. Det er således i fællesskabets praksis med at

overkomme kulturelle, etniske, religiøse og andre skel mellem mennesker, at

sakramentet realiseres og kirken på den måde bliver et tegn eller et symbol på

den genoprettelse, som Gud ønsker for hele verden. Kirken for Yoder er derfor

ikke en forvalter af religiøse sakramenter i en åndelig sfære, men helt konkret

et håbets tegn foran en undrende verden. Derfor er der heller ikke dele af det

menneskelige liv, der er irrelevante i et religiøst perspektiv, men den genopret-

telse, der er på færde, gælder hele mennesket i alle dets relationer.

Det er blandt andet denne tænkning, der rydder vejen for den holistiske

forståelse af spiritualitet og den resakralisering af det sekulære rum, der er så

karakteristisk for emerging church. Den åbner for en afsøgning af hele verden

som et muligt åbenbaringsrum for Gud og giver plads til at inkorporere alle
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typer af kunstneriske og kulturelle udtryksformer som en del af gudstjeneste

og tilbedelse. Denne frisættelse af kreativ energi har åbnet for et utal af ekspe-

rimenterende udtryk, der både griber langt tilbage i kirkens tradition, men

som også giver helt nyt sprog til menneskers tale om det guddommelige. Man

kunne således forledes til at tro, at emerging church primært er et spørgsmål

om at redefinere kirken, gøre den mere trendy og up-to-date, så den finder

nye og spændende måder at kommunikere på, hvilket den da også er blevet

beskyldt for utallige gange. Men samtaleparterne i emerging church insisterer

på, at de forandringer, man søger, ikke bare er overfladiske forandringer af

kirkens udtryksformer, der handler om at få flere mennesker i kirke, men at

der er tale om kvalitative forandringer af såvel det grundlæggende paradigme

som af den deraf afledte teologi.

Ud af moderniteten

I indledningen beskrev jeg emerging church som et forsøg på at være kirke i

det postmoderne. Postmodernitet er et omdiskuteret begreb, der synes at

kunne hæftes på stort set alt, der ikke lader sig beskrive i velkendte termer.

Dette kan undertiden betyde et endog meget elastisk begreb, hvis reelle be-

tydning er tømt for indhold. Derfor skal jeg ikke her indlade mig på en større

diskussion af postmodernitet, men som arbejdsdefinition alene bruge, at det

er en kritik af det moderne. Her vil jeg fokusere på, hvordan denne kritik

kommer til udtryk i emerging church som et opgør med dualismen, en forka-

stelse af et overordnet metanarrativ og en åbning over for en pluralistisk for-

ståelse af verden. 

Som omtalt i det foregående ser emerging church opgøret med modernite-

tens dualistiske opdeling af verden i en sekulær og en religiøs sfære som et

kardinalpunkt. Alene det at tale om religion som et selvstændigt og defineret

emne marginaliserer indflydelses-sfæren, i og med at det religiøse forskubbes

til en afgrænset plads og alene ved sin benævnelse fremkalder et dualistisk

modstykke. For når man kan tale om noget som religiøst, så må man også

kunne tale om noget, der ikke er det, og som derfor må være sekulært. Der-

med er man i gang med en dualistisk opdeling af verden i modsatrettede be-

grebspar (tro og viden, det naturlige og det overnaturlige, krop og ånd etc.),
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drevet frem af modernitetens tendens til at klassificere og katalogisere alting.

Postmodernismen afviser en sådan forenklende systematisering af verden og

anerkender en større kompleksitet, der måske bedst udtrykkes med Niels

Bohrs udsagn om, at det modsatte af en stor sandhed ikke er en løgn, men en

anden stor sandhed.

Et andet karakteristisk træk ved emerging church er en skepsis over for

metanarrativer. Ikke sådan at forstå at man tvivler på menneskets tendens til

at danne og identificere sig med grundlæggende fortællinger og strukturer for

at tolke og håndtere virkeligheden, men skepsisen retter sig snarere mod

menneskets evne til at frigøre sig fra disse grundlæggende antagelser for at

kunne beskrive dem objektivt. Med andre ord kan man sige, at spørgsmålet

ikke er, om der findes store historier og grundlæggende paradigmer, der for-

mer vores verdensforståelse, men snarere hvilke de er, og om vi erkender, at

vores forståelse af virkeligheden altid er farvet og fragmenteret. Postmoderni-

tet og dermed emerging church er således båret af en skepsis, når det gælder

menneskets fornuft og evne til at erkende sandheden. Man erkender be-

grænsningerne og indretter sig med teorier og teologi, der er foreløbige og

tentative i karakter i erkendelse af menneskets begrænsninger.

Denne ydmyghed i forståelsen af den menneskelige erkendelsesevne eller

epistemologi må nødvendigvis føre til en mere pluralistisk forståelse af ver-

den. Når sandheden ikke sådan umiddelbart er håndgribelig og dermed til at

eje, må ens lydhørhed over for modsatrettede synspunkter og anderledes per-

spektiver vokse. Det har været kendetegnende for emerging church, at man

har lagt vægt på en pluralistisk tilgang, har opfordret til alsidighed og dyrket

forskellighed. Det har ført til anklager om både nihilisme og relativisme, sær-

ligt fra en mere traditionel og konservativ evangelikal kristendom, der – som

barn af modernismen – i langt højere grad søger at afgrænse sig i forhold til,

hvad der betragtes som sand lære.

Ud af teologien

Hvis postmodernitet betyder et opgør med moderniteten, må en postmoder-

ne teologi betyde et opgør med de elementer i teologien, der primært hører

moderniteten til. Således har man set en bevægelse væk fra den rationelle og
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analytiske tilgang til teologien og i stedet en omfavnelse af en mere narrativ

og poetisk beskrivelse af det hellige. Typisk for emerging church er, at teologi-

en ikke beskrives i systematisk værkform, men som personlige, halvbiografi-

ske refleksioner på de utallige blogs og podcasts, der danner udgangspunkt

for den globale samtale, og som på linje med trykpressens betydning for re-

formationen i det 16. århundrede har spillet en central rolle i udbredelsen og

fortsættelsen af samtalen. 

En af de toneangivende er den nordirske filosof og teolog Peter Rollins,

der med udgangspunkt i en række postmoderne filosoffer som Jean Luc Ma-

rion, Jacques Derridas og Slavoj Žižek har udformet et bud på en postmoder-

ne emerging teologi, der netop rummer den ydmyghed over for emnet og

uvilje mod at udtale sig for kategorisk, som er typisk for den postmoderne

samtale. Kendetegnende for bevægelsen er, at alle teologiske spørgsmål er i

spil og at svarene ikke er givet på forhånd.

På et andet plan har man også bevæget sig væk fra en traditionel forståel-

se af teologiens rolle som markør for de konfessionelle grænser mellem kir-

kerne. Således er store dele af emerging church bevidst ikke-konfessionelle,

idet de ønsker at stå frit i forhold til traditioner og strukturer og ikke vil

spændes for en bestemt dogmatisk vogn. Den newzealandske blogger Andrew

Jones formulerer konfessionen som Deep Church – nemlig en kirkeform, der

forpligter sig på at ære kirken i alle dens udtryksformer. Dog har man også set

såkaldt hyphenated emerging grupper, der deltager i samtalen med et konfessi-

onelt udgangspunkt. På samme måde er den anglikanske kirke og metodist-

kirken i England gået sammen om et initiativ for at facilitere forandring i kir-

kerne kaldet fresh expressions of church. Det er et lærings- og inspirationsnet-

værk, der arbejder på at bringe tankerne fra missional og emerging church ind

i en mere etableret kirkestruktur – et interessant studie også i forhold til en

dansk kontekst.

Ind i kulturen, ind i fællesskabet, ind i Kristus

Efter således at have beskrevet bevægelsen væk fra kirken, moderniteten og

teologien, som vi kender dem, vil jeg i det følgende kort beskrive tre andre

retninger for emerging church – nemlig ind i kulturen, ind i fællesskabet og
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ind i Kristus. En afgørende inspirationsfaktor har været den såkaldte missio-

nal church bevægelse, der med udgangspunkt i blandt andet missionsteologen

Leslie Newbigins arbejde har sat fokus på kirkens inkarnatoriske og missiona-

le natur. Emerging church er typisk inkarneret i en særlig kultur og søger at

indarbejde dens udtryksformer i sit eget liv. Det kommer til udtryk i forkyn-

delsen og liturgien, i sprogbrugen og i organisationen af kirken, der alle ty-

pisk vil være specifikke for den enkelte kirkes umiddelbare kontekst. Ned-

brydningen af det sakrale rum og resakraliseringen af det sekulære rum bety-

der således, at kirken kan identificere og redefinere de symboler og det sprog i

kulturen, der peger mod Gud, indefra.

Postmodernitetens fokusering på subjektet og den individuelle oplevelse

kunne forlede én til at tro, at emerging church alene fokuserer på den indivi-

duelle spiritualitet, og det har da også været tilfældet indimellem. Men inter-

essant nok har bevægelsen også visse steder givet anledning til et fornyet fo-

kus på livet i fællesskab, og den eksperimenterer med nye former for kirke,

hvor samhørigheden og udviklingen af en fælles praksis er central. Måske sker

dette i et opgør med modernitetens privatiserede trospraksis. Ikke mindst den

anabaptistiske tradition og den tidligere omtalte ekklesiologi, men også tradi-

tionelle ordensfællesskaber har inspireret til eksperimenter med forpligtende

og praksisorienterede fællesskaber under betegnelsen new monasticism. Hvis

kirken er et tegn på den nye skabelse, som Gud er på færde med i verden, må

det også blive synligt i fællesskabet. Man kender hinanden og deler liv, netop

fordi den personlige historie er et vigtigt element i tolkningen af og mødet

med det guddommelige. Tilgangen er eklektisk og eksperimenterende, man

låner fra de sammenhænge, der er meningsfulde, og derfor kan emerging

church se meget forskelligartet ud alt efter den kulturelle kontekst, den er for-

met i og det fællesskab, den er formet af.

Det sidste kendetegn, jeg vil identificere hos emerging church, er en stærk

identifikation med Kristus. Transformation af den enkelte, fællesskabet og

derigennem kulturen er et centralt element. Derfor vil der være et stærkt fo-

kus på ortopraxi fremfor på ortodoxi. Den rette måde at leve på udtrykkes

som discipelskab hos Kristus. Som hos alle reformbevægelser i kirkens histo-

rie er der, hvor utopisk det end kan lyde, et ønske om at genopdage en oprin-

delig kristendom befriet fra århundreders kirkehistorisk fernis. Derfor spiller

jesusforskningen og særligt fokus på at genopdage Jesus i hans jødiske kon-
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tekst en central rolle som model for et autentisk liv. Man ønsker at se og rela-

tere til personen bag fremfor den dogmatiserede skikkelse.

Ovenstående karakteristik af emerging church er langtfra endelig eller fyl-

destgørende – blot et forsøg på at beskrive generelle tendenser, der kan lægge

op til videre studier. I den følgende oversigt over litteratur og hjemmesider er

der inspiration til at fortsætte arbejdet og selv undersøge videre og om muligt

indgå i den fortsatte samtale.
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