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Bibelteksterne er svære at forstå ikke bare for konfirmander, men også for voksne. Deres

lixtal overgår den almindelige læsers formåen, påstår et indlæg i KD den 11. april.

Det  er  sandt,  at  bibelteksterne  ikke  kan  tilgås  uden  forudsætninger.  Det  kan

gudstjenesten  i  øvrigt  heller  ikke.  Men  det  har  nu  heller  aldrig  været  meningen.

Fromhedspraksis i hjemmene har altid været en forudsætning for at forstå det, der skete,

når man samledes den første dag i ugen. Det har selvfølgelig svigtet i perioder, men det

var faktisk noget, f.eks. Martin Luther forsøgte at råde bod på med sin katekismus, som

jo var tænkt som hjælp til  den husfader,  der skulle lede fromhedslivet i  familien,  så

familien når den kom hen i kirken kunne forstå, hvad det var, præsten talte om. På

samme måder var mange af Luthers salmer egentlig ikke tænkt til kirkebrug, men til

brug i hjemmene. Til oplæring og indføring i den kristne tro.

Under vækkelserne var det netop også ved bibellæsning og salmesang i private hjem, at

folk blev bevidste om deres tros indhold og det var det, der gav dem myndighed til at

danne frie  skoler og menigheder.  Her,  i  de vaktes  forsamlinger,  var  kvinderne også

forkyndere, og jævne bondekoner kunne sagtens læse Luther og Kingo. Den almindelige

læser er dermed blevet meget ringere end for 150 år siden, da disse bondekoner med få

års skolegang sad og læste Luthers skrifter, Kingos salmer og bibelen i deres hjem, da de

gudelige  vækkelser  prægede  det  danske  land,  men  lad  det  ligge,  det  er  en  anden

diskussion.

Da en husstand dengang bestod af også de ansatte på gårdene, blev jo ganske mange

mennesker draget ind i denne fromhedspraksis med salmesang og bibellæsning – og de

ansatte fulgte ikke sjældent deres husbond i kirke om søndagen. Oplæring og praksis i

hjemmet  blev  naturligvis  suppleret  ved  skolen.  I  de  første  frie  skoler  var  der

bibelfortælling og salmesang hver dag. Og i statens skole var der som bekendt salmevers

og morgensang med fadervor langt de fleste steder indtil 1975, da skole og kirke blev

skilt.

Langt  ind  i  forrige  århundrede  har  hjemmet  og  skolens  oplæring  altså  været  en

forudsætning for at forstå, hvad der skete ved gudstjenesten om søndagen. Jeg møder

stadig mennesker fra ca. 60 år og opefter, der er vokset op i grundtvigske familier, hvor



sang og bibelfortælling var en del af hverdagen. I dag er det vist kun missionsfolkene,

der har sådan en praksis. Forsvandt det fra de grundtvigske kredse i forbindelse med 68?

Det ved jeg faktisk ikke.

Pointen er, at udbytte af gudstjenesten om søndagen afhænger af fromhedspraksis og

oplæring i skole og hjem.

Nu  om dage  er  hele  opgaven  med  fromhedspraksis  og  oplæring  i  den  kristne  tro

overladt  til  kirkens  ansatte.  Og de gør et  kæmpe arbejde for  at  oplære og indføre:

babysalmesang, minikonfirmand, konfirmationsforberedelse, børnegudstjenester, kurser

for voksne, og folkekirken har endda en skoletjeneste, der hjælper folkeskolelærere med

at oplyse børn om kristendommen. Der bliver udgivet andagtslitteratur, mundrette og

letlæselige bibeloversættelser,  bedekranse, gendigtninger af bibelen, osv, osv. Jeg tror

aldrig, der har været bedre mulighed for at finde information og hjælp, og så har jeg

ikke engang berørt hvad der findes på det oceaniske internet.

Spørgsmålet er dog, hvordan man får fremmet praksis med oplæring m.m. i hjemmet?

Det har jeg ikke svaret på, men jeg er ret sikker på, at det er en vigtig komponent, hvis

gudstjenesten om søndagen skal give mening.
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