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Hvorfor holder jeg på den gamle indgangsbøn?

Svaret er meget enkelt. Det er, fordi den klart udtrykker det gudstjenestesyn, at det centrale i
gudstjenesten  er  Guds  ord.  I  gudstjenesten  taler  Gud  til  os.  Jeg  holder  på  den  gamle
indgangsbøn, ikke fordi der ikke må laves noget om, men fordi den er bedst.

Den gamle indgangsbøn er den, der, som de fleste husker, begynder: "Herre, jeg er kommet
ind i dette dit hus for at høre, hvad du, Gud … vil tale til mig". At høre, hvad Gud vil tale til
mig, er det første og det sidste. Det er det, en evangelisk gudstjeneste er til for.

Denne  indgangsbøn  er  stadig  ritualbogens  og  alterbogens  første  valg.
I mange kirker benytter man imidlertid nu en indgangsbøn fra Tillæg til Alterbogen 1993.
Den er skrevet af  Anna Sophie Seidelin, om hvem der i øvrigt kan siges meget godt. Men
der er det problem i hendes indgangsbøn, at den rykker os og vores bøn frem på den plads,
der alene tilkommer Gud og hans ord.

Indledningssætningen lyder:

Herre vor Gud,
hør os, som er samlede her
i det hus, vi har bygget for dit navn.

Her er det Gud, der skal høre på os, ikke os, der skal høre på Gud. Vægten er forskubbet fra
forkyndelsen af  Guds ord til vores bøn.

Jeg vil ikke foretage en sammenlignende analyse af  de to indgangsbønner. Det ser jeg ikke
som min opgave,  selv  om det  kunne være nyttigt  nok.  Nej,  det  er  bare de to bønners
indledende sætning, der i denne omgang interesserer mig.

Sagen er den, at det er de første ord, der lyder i gudstjenesten, og derfor har de stor vægt.
De kan sammenlignes med optakten til et musikstykke. Optakten skal være i samklang med
musikstykkets  helhed.  Den  skal  på  relevant  vis  lægge  op  til  det  musikstykke,  der  nu
begynder. De omtalte sætninger "giver tonen an" til hele gudstjenesten. Derfor må vi spørge
om, hvad en evangelisk-luthersk gudstjeneste er.

Her kan vi med fordel tage Luther til hjælp. I slotskirken i Wittenberg fangede en malet
indskrift lige indenfor indgangsdøren for nogle år siden mit blik. Det var et citat af  Martin
Luther med følgende ordlyd (i min oversættelse): "Det, der skal ske i dette gudshus, er, at
vor kære Herre selv vil tale til os gennem sit hellige ord, og vi på vor side skal tale med ham
gennem bøn og lovsang." (Jeg bringer også lige citatet på tysk, så læseren kan kontrollere:
"In diesem Gotteshause soll es geschehen, dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch



sein heiliges Wort und wir wiederum mit ihm reden durch Gebet und Lobgesang.")

Citatet  på  væggen  i  Wittenberg  Slotskirke  er  i  øvrigt  beskåret.  I  den  oprindelige
sammenhæng opfordrer Luther indtrængende sine tilhørere til sammen med ham at sørge
for, at "intet andet foregår i dette hus, end at vor kære Herre selv vil tale til os" osv. Det kan
vi så lige tænke lidt over.

Sammenhængen, som citatet stammer fra, er den indvielsestale, Luther den 5. oktober 1544
holdt ved indvielsen af  den interessante kirke i Schloss Hartenfels i Torgau. Talen har haft
overordentlig stor betydning for luthersk gudstjenesteforståelse. Luthers syn er kort fortalt,
at gudstjenesten består af  Guds tiltale og menighedens svar.

Det er lidt ligesom med Fadervor. Herrens bøn begynder med Guds dagsorden, helliget
vorde dit navn, komme dit rige, ske din vilje, og først derefter kommer vor dagsorden, giv
os i dag vort daglige brød osv. Gudstjenesten skal også begynde med Guds dagsorden, og
først derefter kommer vor dagsorden, der bør underordnes Guds dagsorden. Gudstjenesten
er kommunikation, nærmere bestemt tiltale og svar. På tysk: Wort und Antwort. På tysk
kommer det tydeligere frem end på dansk, at der er en korrelation mellem tiltale og svar, og
at tiltalen kommer før svaret.

Det er netop det,  der går galt  i  Seidelin-bønnen.  Den sætter  vores bøn i  spidsen.  Men
hvordan kan menigheden svare på en tiltale, der endnu ikke har lydt? Jeg skal ikke udtale
mig om afdøde fru Seidelins teologi generelt, det har jeg ingen forudsætning for, men denne
formulering er i hvert fald i god overensstemmelse med den stigende religiøsitet, vi kan
konstatere i disse år.

Vi lever i en meget religiøs tid. Religionsforskerne kan fortælle, hvad vi i øvrigt ikke kan
være  uvidende  om,  hvis  vi  lever  med  i  vores  tid,  at  mennesker  vel  at  mærke  selv  vil
sammensætte deres tro af  elementer fra forskellige religiøse traditioner. Det kan ikke nægtes,
at det betyder, at mennesket sætter sig selv i centrum, hvor kristendommen sætter Gud i
centrum. I dag vil mennesker have spiritualitet og religiøse oplevelser, ser det ud til. Og i
Folkekirken er mange parate til at levere, hvad tiden efterspørger.

Hvem har i  dag lyst til  at  høre et nyskabende,  befriende, frelsende, ord fra Gud til  alle
mennesker? Jeg kan ikke besvare spørgsmålet,  men erfaringen gennem et par tusinde år
synes at vise, at der altid er nogle, der vil. Og i øvrigt må vi med stor frimodighed henholde
os til  ordene i  Esajasbogen: "sådan er mit [Herrens]  ord, som udgår af  min mund; det
vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde." (Kap.
55, v. 11).

Jo, det store opgør med den religiøse idealisme og moralisme, der begyndte i 1920erne og
kom til at bestemme dagsordenen gennem det meste af  det 20. århundrede, har fået fornyet
aktualitet.  Opgøret  havde  et  ægte  reformatorisk  ærinde.  Det  vil  i  virkeligheden  sige  et
sjælesørgerisk ærinde. Det er en overraskende trøst og stor glæde, at "vor kære Herre vil tale
til os…"



Et af  de vigtige spørgsmål var: Er religiøsitet at forstå som en søgen efter Gud eller som en
flugt fra Gud? Det korte svar må i dag være: Den er sikkert begge dele. Religiøsitet er en
tvetydig størrelse. Hvad gudstjenesten angår, skal den ikke dyrke religiøsiteten. Fokus skal
ikke være på spiritualitet og moral, men på Guds ord til tugt af  de hovmodige og til trøst for
de fortrykte.

Hvis religiøsitet, som meget tyder på, er et menneskeligt vilkår, medbringer vi vore religiøse
spørgsmål,  eller  skal  vi  sige  eksistentielle  spørgsmål,  når  vi  kommer  til  kirke.  Vi,  også
præsten, kommer til kirke som mennesker med menneskelige erfaringer, smerter, længsler
og kommen til kort. Dette behøver ikke ekspliceres mere, end gudstjenestens bibeltekster og
dåbens og nadverens ord lægger op til.  Tages teksterne alvorligt,  kan gudstjenesten ikke
undgå at blive et møde mellem mennesket og evangeliet. Men der bør ikke rejses tvivl om,
at essensen i gudstjenesten er evangeliet. Vi skal høre Guds ord.

Mindre væsentligt, men ikke helt uden betydning, er det, at Seidelins bøn er i vi-form, hvor
den gamle var i jeg-form. Jeg-formen dækker over, at indgangsbønnen er et særligt dansk
fænomen, der har sin helt egen historie. Egentlig er den, som formen viser, tænkt som den
enkeltes personlige bøn før den fælles gudstjeneste.

Seidelins indgangsbøn derimod fremtræder som endnu en gudstjeneste-kollekt (fælles-bøn).
Men jeg vil mene, at vi har bønner nok i gudstjenesten. Ikke at jeg har noget imod bønner,
naturligvis ikke, men der skal være en vis balance. Derfor vil jeg sige: Hvis man endelig ikke
vil bruge den gamle, så afskaf  hellere indgangsbønnen som sådan, selv om jeg vil mene, at
det ville være et tab, fordi den klassiske bøn både er sprogligt smuk og udtrykker gedigen
kristendom. Men jeg vil kunne leve bedre helt uden indgangsbøn end med en bøn, der,
placeret på dette meget vigtige sted i spidsen af  gudstjenesten, forrykker hele perspektivet.

Til sidst en bemærkning om en markant sproglig forandring, man kan iagttage i medierne.
Man støder af  og til på den sprogbrug, at de kristne om søndagen samles til bøn. Det er
noget nyt, som vidner om en betydelig uvidenhed om kristendom. Gad vidst, om det er en
afsmitning  fra  den  muslimske  sprogbrug.  Journalisterne  ved,  at  muslimerne  samles  til
fredagsbøn, og så tænker de, at kristne vel også mødes til bøn, blot om søndagen. Men det
er en forkert slutning, der, som sagt, vidner om uvidenhed. Bøn er muligvis en dækkende
samlet betegnelse for muslimernes fredagssamling. Men kristne mødes nu engang i Guds
hus for at høre, hvad Gud vil tale til os. Det skal være det, der fra første begyndelse slår
tonen an til hele gudstjenesten. "Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre, hvad
du, Gud … vil tale til mig."
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