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ION: SØR
E N M O S DA
L

”Kom, Helligånd, og forny jordens skik‑
kelse!”. Helligånden er nemlig fornyel‑
sens, overraskelsens og mangfoldighe‑
dens ånd, der rusker og ruster kirken til
nyt liv. Den er ikke en ånd, der splitter
og nedbryder, men som tværtimod for‑
ener og forbinder Guds kirke og os i den.
I Danmark har vi verdens laveste kir‑
kegang, og kristendommen betyder alt
for lidt for alt for mange af de døbte. Vi
har brug for fornyelse, og en sådan for‑
nyelse kommer ikke uden en kratig re‑
habilitering og bevidstgørelse om det al‑
mene præstedømme. Det bør derfor un‑
derstreges, at pinsen er dette præste‑
dømmes fest, og at vi i konirmationen
netop markerer den gave og opgave,
som dette er og indebærer:
J
Veni Sancte Spiritus!

SIDEN JUL og frem til for få
uger siden har det ikke væ‑
re tilladt for os at synge
sammen i kirkerne. Kirke‑
koret eller en enkelt sanger har sun‑
get salmer, og orglet og prædikenen
har fået mere plads. Selvom det var
godt som menighed at kunne samles
i kirken, tror jeg, de leste har hat
en følelse af, at der har manglet no‑
get helt essentielt ved gudstjene‑
sten. Der har manglet en del af den
ånd, der får os til at føle os som et
hele, når vi går i kirke sammen. Når
vi synger sammen, trækker vi vejret
i takt, og netop det giver os en for‑
bundenhed og et fællesskab i troen.
I den fælles bekendelse gennem sal‑
merne oplever vi helt konkret, hvad
det er, ånden skaber.
Pinsedag fejrer vi, at Helligånden
sendes til os, og heldigvis kan vi få
lov til gennem vores sang i kirkerne
landet over at takke for det. Ånden
forbinder os med hinanden og med
Gud. Den er Guds åndedræt i os, og
den gør troen til en lamme af håb og
liv hos den enkelte. I Johannesevan‑
geliets beskrivelse af Helligånden
har Ånden også rollen som læreme‑
ster i vores liv. Jesus siger:
”Men Talsmanden, Helligånden,
som faderen vil sende i mit navn,
han skal lære jer alt og minde jer om
alt, hvad jeg har sagt til jer.”
Helligånden er altså vores vejleder
og retningsgiver, den oplyser sand‑
heden og fører os, som med et kraf‑
tigt vindstød, i den rigtige retning.
Men hvordan?
Det er i hvert fald det første
spørgsmål, der melder sig for mig.
Hvordan bliver Helligånden ret‑
ningsgiver, og hvordan kan jeg være
sikker på, at det er Guds ånd, der
vejleder? Det spørgsmål må vi blive
ved med at stille os selv, fordi det får
os til hele tiden at vende tilbage til
Bibelen, til Jesu ord, og det han lær‑
te os med sit liv. Om vi er på rette
vej, inder vi kun ud af ved at lade os
vejlede af Guds Ord, og når vi gør
det, er vi blevet lovet, at Helligån‑
den vil hjælpe os på vej. Jesus lærte
os meget med sit liv. Først og frem‑
mest lærte han os, at individualitet
og egoisme ikke er en vej til glæde
og fred. Fællesskabet har vi derimod
brug for som kristne, derfor skal vi
gå til gudstjeneste sammen, synge
J
sammen og glæde os sammen.

I L L U ST R AT

DEN LANGE, glade
og gule påsketid nær‑
mer sig sin ende, for i
morgen er det pinse!
Pinsen er her hos os en
sommerbebuder og falder
sammen med glæden over lyse atner,
varmere dage, udeliv, grillmad og rosé‑
vin.
Pinsen er også kirkens fødselsdag og
en tilbagevendende anledning til, at vi
hver især på ny lader os overstrømme af
evangeliets glæde. I gudstjenestens læs‑
ninger i morgen hører vi, hvordan de
første kristne på denne dag blev over‑
vældet af Helligånden, talte i tunger og
var så glade, at de virkede berusede. En‑
delig blev de i stand til at fortælle om‑
verdenen om frelsen i Kristus. På alver‑
dens sprog endda. Det fejres hvert år på‑
ny.
Pinsen kan derfor med rette betegnes
som festen for det almene præstedøm‑
me, hvor vi almindelige troende bliver
udrustede til i glæde at tjene Gud og i
ord og gerning at bære vidnesbyrd om
vores tro. I forlængelse heraf giver det
også god mening forståelsesmæssigt at
knytte konirmationen tættere sammen
med både pinsen og tanken om det al‑
mene præstedømme. Mere herom ne‑
denfor, først tilbage til morgendagens
højtid.
Som de leste andre danskere har jeg
nok lidt sværere ved at forholde mig til
pinsen end til de andre store højtider,
jul og påske. Den er mere uhåndgribelig
og taler ikke julekrybbens eller korsfæ‑
stelsens tydelige sprog. I Danmark
mangler pinsen krop, mad og traditio‑
ner, og Jan Lindhardts idé om at knytte
festen sammen med spisning af en sær‑
lig pinseisk var derfor et hæderligt for‑
søg på at rodfæste højtiden i kirkefolket.
Men det lykkedes ikke at knytte isk og
pinsebevidsthed sammen.
Og for at være helt ærlig: En berusen‑
de åndsbåret glæde, der giver sig udslag
i tungetale, er stadig noget fremmed for
mig, særligt det med tungerne. Selvom
jeg har bedrevet feltarbejde blandt pin‑
sefolk og karismatiske katolikker i La‑
tinamerika og dermed har mistet min in‑
stinktive berøringsangst over for eksta‑
tisk højoktan kristendom med alt, hvad
det indebærer af dæmonuddrivelser,
tungetale og åndshenrivelser, så forbli‑
ver jeg et køligt nordisk gemyt, med
hang til højkirkelige liturgier, gregori‑
ansk sang og danske salmer.
Ikke desto mindre er pinsevækkelsen
en vigtig påmindelse til både protestan‑
ter og katolikker om, at vi i den vestlige
kirke og teologi i modsætning til i den
ortodokse kirke igennem århundreder
har negligeret Helligånden og i for høj
grad har fokuseret helt eksklusivt på
korsteologien.
I de seneste halvtreds år har vi endvi‑
dere bekymret gransket kirkens væsen,
rolle og relevans i et stadigt mere seku‑

Pinsedag
Johannesevangeliet 14, 22-31
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lariseret samfund, der helst vil glemme
kristendommen eller nøjes med at bruge
den som en kulturel identitetsmarkør el‑
ler et uforpligtende rum for individuel
eksistentiel releksion.
Heroverfor repræsenterer pinsens hel‑
ligåndsfest en ukontrollerbar, men sam‑
lende og opbyggelig vildskab, der, hvis
vi lytter og giver den lov, rusker op i os
som enkeltindivider og institutioner og
glædeligt minder os om det væsentlige:
at Guds frelsesvæk med Kristi opstan‑
delse netop nu er i fuld udfoldelse og at
vi alle er kaldede til at deltage heri.
Det er derfor, jeg mener, at vi med for‑
del og på tværs af kirkesamfund kan fej‑
re pinsen som det almene præstedøm‑
mes fest og i forlængelse heraf se konir‑
mationen som den højtidelige marke‑
ring af samme. I en pietistisk tradition
blev konirmationen ote forstået som
det unge menneskes personlige bekræf‑
telse af dåbsforholdet, hvilket kunne
lægge et vist pres på konirmanden: Tro‑
ede man nu virkelig nok? Men også i

konirmationen er vi, ligesom i kirkens
sakramenter, i en modtagende rolle.
Den er en tilsigelse af Guds nåde, der ik‑
ke beror på vores egen præstation. Det
må næsten betragtes som et udtryk for
forsynet, at konirmationer i Danmark
traditionelt er blevet fejret i den sene
påsketid og omkring pinse. Det gør det
oplagt også forståelsesmæssigt at knytte
dem tættere til hinanden.
I min egen katolske kirke er irmelsen
(konirmationen) et selvstændigt sakra‑
mente og har – hvis man kigger nærme‑
re eter – en slående lighed med præste‑
vielsen. Ved brug af olie besegles man
endnu en gang med Helligånden og ind‑
vies dermed, om man så må sige, til det
almene præstedømmes tjeneste. Hvor
dåben er den personlige påske, bliver
konirmationen den personlige pinse,
der ruster os til myndigt kristenliv. Det
er et aspekt, som med fordel kunne un‑
derstreges mere og stærkere.
Pinsen er en velvalgt anledning til, at
alle kristne tilslutter sig den gamle bøn:

pinsekronik | Et sted at lære at være kirke på pinselig vis er på plejehjemmet blandt mennesker, som i forskellig grad er ramt

af demens. At fejre gudstjeneste med dem er som at spille musik, og det minder os om, at ånden blæser, hvorhen den vil
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”JEG HAR KØBT BALLONER,” udbrød
jeg i telefonen. ”Til børnegudstjenes‑
ten!”. ”Hvad skal I bruge dem til?”,
spurgte den gamle præst, som jeg ote
vender det ene og det andet med.
”Til at puste dem op – til at fortælle og
vise børnene, at luten – altså ånden –
er usynlig, men når noget bliver fyldt af
ånden – altså luten – kan vi godt se, at
det er fyldt af lut – altså ånd,” forklare‑
de jeg.
”Men hvad så, hvis luten siver ud af
dem?”, spurgte den gamle præst. ”Lige‑
som i Peter Plys‑fortællingen, hvor Gris‑
ling får en ballon at gå afsted med, men
da de når frem, er den som en slatten
karklud?”.
Ja, hvad så egentlig, hvis luten – altså
ånden – siver ud af det hele? Det er må‑
ske det lidt omvendte, lidt Æsel‑agtige
spørgsmål at stille her til pinse, hvor alt
gerne skal strutte af fremtidstro og vir‑
kelyst og en fornemmelse af, at alt åbner
sig. Et lidt nedslående spørgsmål til den
begejstrede, unge præst, der har fundet
en snurrig måde at fænge børnenes fore‑
stillingsevne og legelyst på. Men det er
ikke desto mindre et godt spørgsmål –
for hvis kirken kan fyldes af ånd, kan
den vel også tømmes for den? Eller bare
måske sive lidt?
ET STED AT LÆRE at være kirke på pin‑
selig vis er på plejehjemmet. Der, hvor
der bor mennesker, som i forskellig grad
er ramt af demenssygdomme. At fejre
gudstjeneste dér, med dem, er som at
spille musik.
Dagene med en demenssygdom kan
være så forskellige. Og det udvikler sig
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fra måned til måned – hvem der kan
hvad, hvem der deltager, hvem der lytter
stille, hvem der ikke har lyst til at være
med – hvem der har. Det er et åbent
rum, fordi ingen helt på forhånd ved,
hvad der skal ske. Nok er rammerne sat
– salmer, tekstvalg, udvalgte ord, noget
at se på eller sanse – men nogle gange
må det hele kastes overbord undervejs,
fordi hele samspillet af de forsamlede
mennesker i plejehjemmets dagligstue
vil en anden vej.
Det er svært at sætte præcise ord på,
hvad der sker, for det er ikke lærebogs‑
agtigt, at når dét sker, må man gøre dét.
Det er heller ikke den enkelte persons
ageren, der afgør det. Er det noget ”in‑
terpersonelt”, mellem de forsamlede, i
relation til hinanden? Eller er det sim‑
pelthen noget i mellemrummene, noget,
der bevæger sig mellem os, som vi ikke
– virkelig ikke – er herrer over? Altså:
ånden?
At fejre gudstjeneste der på plejehjem‑
met er som at spille musik, fordi der
nogle gange skal fares frem i dynamik
og tempo, og nogle gange skal det gå
ganske tyst – men altid skal der lyttes og
ses. Til de andre og til dirigenten.
På et andet plejehjem fejrer vi slet ikke
gudstjeneste, ikke i nogen umiddelbart
genkendelig form, i hvert fald. Der åbner
vi bare rum. En salmebog, en genstand
taget med fra præsteværelset. En samta‑
le, der måske er helt banal eller slet og
ret stille. Det er famlende og ikke på en
overskudsagtig, falsk beskeden måde,
for det føles ote som at fejle: ikke at
kunne nok, ikke at kunne give nok an‑
det end bare at sidde.

Der er folk, der kommer og går, om
sommeren er det i rygeskuret, om vinte‑
ren i dagligstuen eller i lejlighederne –
og så prøver jeg at inde et brudstykke af
en liturgi – vi synger altid et par salmer,
men oven i det: et Fadervor eller en vel‑
signelse eller et bibelord. Med tryk på
”eller”, fordi det hele ikke skal komme
væltende oven i hinanden, men må
skubbe sig umærkeligt ind i sammen‑
hængen som et vindpust eller et ånde‑
drag. Altid indledt af et spørgsmål om
åndeligt samtykke: Skal vi? Vil du?
Det er kirke, fuld af ånd, fordi vi bevæ‑
ges, både i betydningen at blive skubbet
til og at blive rørt. Når der bliver åbnet
rum, når vi træder tilbage og frasiger os
styringen eller i hvert fald ainder os
med at sidde i et slags orkester, får ån‑
den friest spil. Og så alligevel må man
vide, hvilket slags instrument man spil‑
ler – det er ikke bare åben intethed. Der
må bag det åbne ligge en tillid til liturgi‑
en, sakramenterne, salmernes og bøn‑
nens krat i mennesker.
For der er noget, som er svært ved
ånd, og som kirken da også har kæmpet
med siden den første pinsedag: Hvordan
ved vi, at det er dén ånd og ikke en an‑
den? Den hellige ånd, ikke en eller an‑
den naturkrat eller min egen vilje eller
tidens esprit – eller en beruselse, som
disciplenes fremmedsprogstalende ånd‑
fuldhed blev misforstået som.
Kirkens første forsøg på svar på
spørgsmålet om Helligånden dukker op
lere gange i de bibelske breve: Helligån‑
den er den ånd, der bekender – den
ånd, der får os til at kalde Gud for far og
Jesus for frelser.

Det er hele kirkens kit, klisteret i mel‑
lemrummene, der får det til at hænge
sammen: at der bekendes det absolut
mærkværdige, at Gud skulle kunne være
far. At det i øvrigt kan og skal siges højt
på alle menneskehedens sprog – det må
oversættes, både til tid og sted, men det
må siges. Og hvis den ikke falder let, be‑
kendelsen, hvis man ikke lige synes, Ån‑
den er over én, så må man bede om or‑
dene eller sågar bede om at kunne bede
om ordene. Vente, ligesom apostlene
gjorde det i Jerusalem.
Det er bekendelsen – Åndens beken‑
delse i os, som mennesker og som kirke
– vi som fællesskab med et godt, gam‑
melt ord må forlade os på. Og når vi har
konstateret, at kirken bekender Gud
som Fader og Kristus som frelser og der‑
med er en sand, kristen kirke, så er ve‑
jen åbnet for, at vi kan trække os tilbage
og give Ånden sit råderum. At vi kan la‑
de rum åbne sig, være stille, puste ballo‑
ner op og lade dem gå til vejrs.
Måske må der gives nogle pinselige
håb for folkekirken. For at kirken ikke
bare skal være en slatten karklud eller
en lad ballon, men skal være fyldt og
ledt af Ånden.
FØRST OG FREMMEST må kirken med
Åndens bekendelse huske sig selv på, at
den er kirke. Det må blæse gennem alle
led – gennem alt der, der ligner verden,
men sådan set ikke er verden: menig‑
hedsrådsmøder, kontorer med hæve‑
sænke‑borde, it‑supportere, arbejds‑
pladsvurderinger, fagforeningsjargoner,
budgetlægninger. Langtidssygemeldin‑
ger, arbejdsprøvninger, berammede

samtaler om alt muligt. Vi må som kirke,
altså som fællesskabet af døbte, huske
os på, at vi låner nogle organisations‑
strukturer fra verden omkring os, men
at kirkens sande væsen og dermed vores
identitet som kristne ligger i søndags‑
galskaben, i alt det, der er anderledes
end verden, fordi kirken med nåden
som fortegn må bevæge sig som fri
agent på kryds og tværs af strukturer og
systemer, med et strejf af Åndens anar‑
ki. Ånden, der altså blæser, hvorhen den
vil.
Håbet må være, at vi vover at løte
hænderne af værket – vover at træde til‑
bage, vover at vente stille, vover at læg‑
ge alle vores gode planer til side et øje‑
blik. Det er et tillidsspørgsmål, ligesom i
gudstjenesterne på plejehjemmet. Der
må være en kirkelig tillid til, at selvom
vi tier og står stille, så er der noget an‑
det, der bevæger sig. Vi må på en eller
anden måde vove at stole på, at ballo‑
nen er pustet op, selv når vi ikke står og
pruster.
Søndagen er helliget – sat til side – til
åndelige formål, til gudstjenestefejring.
Dér er forsamlingen af kristne (og måske
andre nysgerrige) som et orkester, der
sammen spiller liturgiens åndelige mu‑
sik – nogle lytter stille, venter, nogle
brager ud med stor frimodighed. Men
det sidste pinselige håb må være, at vi
også alle mulige andre steder og andre
dage må åbne sprækker og lade døre stå
åbne, så Ånden kan få sit frie løb der.
Det er kirkens kendetegn siden den før‑
ste pinse: At Ånden bekender i os, og at
vi træder tilbage, for at den kan få sit
spillerum til at bevæge mennesker.
J.

