
Fornyelse i kirken

af  Knud Nyboe Rasmussen
Vi lever i dag i et informations- og mediesamfund, hvor nyheder vælter ind over os døgnet
rundt. Hver dag, ja, hver time, bringer sine nyheder, der knap er bragt til torvs, før de er
glemt og afløst af  endnu nyere nyheder.

Derfor  er  intet  så  uvedkommende  som  gamle  nyheder.  Kun  det  nyeste  nye  fanger
opmærksomheden - et kort øjeblik.

Når landet ligger sådan, så kan det ikke undre, at kirken ustandseligt møder opfordringer til
at forny sig og dermed følge tiden, så der også i kirken sker noget nyt, som kan tilfredsstille
et nyhedsforvænt publikum.

Men opfordringen til - eller kravet om - fornyelse i kirken er ikke så ligetil at imødekomme.
Der er ganske vist mange præster og kirkelige kredse, der prøver på at skabe fornyelse i
kirken, men resultatet er sjældent særlig nyt. Oftest er der tale om "bøf  på en anden måde",
altså om opkog af  noget gammelt og i andre sammenhænge for længst prøvet. Så nogen
voldsom fornyelse i ordets egentlige forstand er der sjældent tale om.

Naturligvis kan og skal man i kirken løbende tage nye kommunikationsformer og medier i
anvendelse. Undertiden også nye gudstjenesteformer og musik. Det siger sig selv.  Men det
er ikke den fornyelse, vi her taler om.

For der er det mærkelige ved kirken, at skal der her skabes fornyelse, virkelig og egentlig
fornyelse, så sker det aldrig ved, at man finder på noget nyt og ikke før set og hørt. Det kan
der måske nok komme en vis forandring og afveksling ud af, måske af  og til også afsporing
fra det egentlige, men der kommer aldrig ægte og saglig fornyelse ud af  det.

Al historisk erfaring viser nemlig, at virkelig fornyelse i kirken faktisk kun sker ved, at kirken
på ny vender sig til det gamle, det vil her sige: til det oprindelige - altså til det, som kirken fra
begyndelsen var henvist til og anlagt på. 

Og det er måske ikke kun i kirken, det forholder sig sådan. Jeg tænker f.eks. på den gamle
progressive venstrefløjsmusiker Benny Holsts sang ”Julies sprog”, som er kommet med i
højskolesangbogen. Sangen er et opgør med et moderne forfladigende og manipulerende
sprog, og de to sidste linjer, der rummer en slags konklusion, lyder: ”det sprog vi har talt
trænger til at fornyes / vi må lære det gamle igen”. En tankevækkende folkelig parallel.

Ellers er den lutherske reformation jo skoleeksemplet på, at fornyelse i kirken ikke er at
opfinde nye ting. Det var jo præcis det,  paven og pavekirken havde gjort middelalderen
igennem, men som reformationen gjorde op med - netop ved at vende sig til den gamle af
skriften bevidnede, og det vil sige: den oprindelige kristendom. Sådan blev reformationen



en afgørende fornyelse af  kirken - eller rettere: den blev, som ordet siger, en gen-dannelse –
en re-formation - af  kirken til at være det, som den var i begyndelsen.

Det samme kunne med stor ret også siges om Grundtvigs såkaldte "mageløse opdagelse" af,
at kirken er en historisk virkelighed, der bæres - ikke af  menneskers ideer og kundskaber
eller oplevelser og stemninger, men af  et levende ord, der har lydt ved dåb og nadver lige
siden kirkens begyndelse.  Den gennemgribende grundtvigske fornyelse af  rationalismens
kirke var altså på ingen måde en opfindelse af  et nyt kirkesyn,  et  særligt ”grundtvigsk”
kirkesyn. Nej, den var - netop - en frugtbar genopdagelse af  og dermed tilbagevenden til det
gamle - det oprindelige - det, som har båret kirken igennem historien - og som stadig bærer
den, hvor den er Jesu Kristi kirke - og ikke en anstalt for menneskets egen opfindsomme
religiøsitet eller spiritualitet.

Kristeligt set er det gamle, som bærer kirken, også det radikalt og til alle tider nye. Egentlig
det eneste virkeligt nye, som findes under solen. Og hvad er dette nye? Det er det, som
overvinder  det  i  negativ  forstand  gamle:  synden,  døden,  djævelen  –  og  dermed  også
menneskets dybeste nød og håbløshed, alt det, som forvrænger og ødelægger livet.

Dette virkeligt nye delagtiggøres et menneske i gennem dåben, hvor det får livsfællesskab
med ham, som i egen person er overvindelsen af  det gamle: ”Er nogen i Kristus, er han en
ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til.” (2. Kor 5,17). Eller som Paulus
udtrykker  det  samme i  Romerbrevet  kap.  6.  hvor  han  taler  om dåben  som det  gamle
menneskes død og begravelse med Kristus, ”for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst
fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv” – eller som der egentlig står i den
græske tekst: for at vi skal vandre (leve) i ”livets ny-hed” (en kainoteti zåes).

Denne ”ny-hed”, det er det eneste virkeligt nye, ikke kun i kirken, men også i verden. For
denne ny-heds skyld er den kristne kirke til.

Al  ægte fornyelse i  kirken, det er derfor – på ny og på ny – at vende tilbage til  denne
”gamle” ny-hed, som aldrig bliver gammel.
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