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Indledning

Den oprindelige mening med gudstjenesten er at gøre det guddom-
melige nærværende og at forene det guddommelige med det menne-
skelige. Det er også meningen med at holde gudstjeneste i dag. Det er 
imidlertid blevet et stort problem for os at gøre det forståeligt, hvad 
det vil sige at blive forenet med det guddommelige, og at det kan ske i 
gudstjenesten. Det skyldes, at vi i dag forstår vores placering i verden 
som den, at vi er et subjekt, der står over for et objekt. Denne forståelse 
af vores placering i verden er i nyere tid i vores del af verden især blevet 
underbygget af, at naturvidenskaben er blevet bestemmende for vores 
verdensanskuelse. Vi forstår os selv som adskilte fra verden, og i for-
længelse af denne verdensanskuelse forstår vi det guddommelige som 
noget, vi er adskilte fra og derfor ikke kan forenes med.

I protestantisk kristendom har man i vid udstrækning accepteret 
subjekt/objekt-filosofien og har forsøgt at forstå gudstjenestens mening 
ud fra den forudsætning. Man hævder her, at meningen med guds-
tjenesten ikke er, at vi skal forenes med det guddommelige, den er 
derimod, at Guds ord skal forkyndes. Gud, der er helt forskellig fra 
mennesket og adskilt fra det, har talt til mennesket. Det, Gud har sagt, 
er nedfældet i Bibelen. Gudstjenesten skal derfor bestå i at læse stykker 
op fra Bibelen og prædike over dem. Prædiken er det centrale i guds-
tjenesten. De andre elementer i gudstjenesten som dåb og nadver og 
salmesang skal også forstås som prædiken. De er blot andre måder at 
forkynde Guds ord på end den måde, man forkynder Guds ord på fra 
prædikestolen. I gudstjenesten lyder Guds ord, og menigheden svarer 
med lovsang og bøn.

Resultatet af denne opfattelse af gudstjenesten har været, at den 
egentlige mening med gudstjenesten er blevet fortrængt. Vi har ikke 
længere nogen klar bevidsthed om den. Den banebrydende tyske ritu-
alforsker Manfred Josuttis mener derfor, at gudstjenesten skal genop-
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dages. Gudstjenestens oprindelige mening skal afdækkes, for at guds-
tjenesten fortsat kan være levende og vedkommende for os. Josuttis 
mener videre, at vi ikke kan genopdage denne mening ved hjælp af 
teologiens dogmatiske begreber. De er for teoretiske og for langt væk 
fra gudstjenesten som fænomen. Hvis vi skal genopdage meningen og 
målet med gudstjenesten, skal vi tæt på gudstjenesten igen som fæno-
men. Vi skal se på, hvordan de, der fejrer gudstjenesten, forholder sig 
konkret kropsligt. Den teologiske begrebslighed er uegnet til det. Vi 
må bruge andre tilgange. Josuttis’ tilgang til gudstjenesten er adfærds-
videnskabelig. Han bruger indsigter fra etnologi, etologi, socialpsy-
kologi og religionsfænomenologi til at genopdage gudstjenesten med. 
“Man lærer først at udforske den kultiske virkeligheds dybdedimen-
sion, hvis man lægger den teologiske rationalitet bag sig og begynder 
at lægge mærke til, hvordan de, der fejrer gudstjenesten, optræder … 
Netop en teologisk ubrugt begrebslighed kan hjælpe til at genopdage 
såvel gudstjenestens vitalitet som hemmelighed” (Josuttis 1991, 9).

Bestræbelsen i denne bog ligger i forlængelse af Josuttis’ og andre ny-
ere ritualforskeres opfattelse af, at gudstjenestens oprindelige mening 
er blevet tildækket og skal genopdages, og at vi kun kan genopdage 
den ved at fokusere på gudstjenesten, som den umiddelbart fremtræder 
for os. Der er i den praktiske teologi i dag bred enighed om, at guds-
tjenesten grundlæggende har en rituel karakter, som antropologi og 
socialvidenskab kan bidrage til at klargøre.1 Bidraget til at genopdage 
gudstjenesten og afdække dens oprindelige mening består i denne bog 
i at undersøge gudstjenesten ud fra en fænomenologisk tilgang.2 

Ser vi på, hvad vi umiddelbart erfarer, når vi deltager i gudstjenesten, 
hvilket er fænomenologiens udgangspunkt, afdækkes det i vores umid-
delbare erfaring, at gudstjenestens mening og mål faktisk er det gud-
dommeliges nærvær og menneskets forening med det. Det forholder 
sig nemlig sådan, at gudstjenesten umiddelbart opleves som et kunst-
værk, og kunstværkets mening og mål er at fylde den, der er involveret 
i oplevelsen af kunstværket, med den følelse, der bliver artikuleret i 
det. Gudstjenesten er fænomenologisk set et kunstværk, der udtryk-
ker følelsen af det hellige, og denne følelse kan fylde dem, der deltager 

1. Jf. Nielsen 2004.
2. Josuttis henviser faktisk også til religionsfænomenologien i Hermann Schmitz’ ud-
gave i sin bog, men udnytter kun indsigterne herfra i meget ringe omfang.
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i gudstjenesten. At blive fyldt med følelsen af det hellige er at blive 
forenet med det guddommelige, fordi følelsen er en manifestation af 
det guddommelige. Følelser er fænomenologisk set atmosfærer, der er 
udgydt i rummet. Vi erfarer følelser ved, at de griber os kropsligt. De 
er ikke blot indre tilstande i subjektet, som subjekt/objekt-filosofien 
hævder. Følelser er adgange til noget uden for subjektet, som vi er 
umiddelbart forbundet med.

Fænomenologiens forståelse af vores placering i verden adskiller sig 
fra subjekt/objekt-filosofiens ved, at her beskrives mennesket som en 
krop, der overvældes af følelser. Mennesket kan forholde sig til de fø-
lelser, det er grebet af, men det er altid i og omfattet af et følelsesrum. 
Det er aldrig uden for og står over for følelsesrummet, og derfor er vi 
ikke adskilte fra verden, men er ét med den i sansninger og følelser. I 
forlængelse af denne verdensanskuelse kan vi forstå det guddomme-
lige som noget, vi lever i. “For i ham lever vi, ånder vi og er vi” (ApG 
17,28). Med fænomenologien som forståelseshorisont kan den oprinde-
lige mening med gudstjenesten igen blive forståelig for os.

Gudstjenesten blev oprindeligt opfattet som et ritual, der realiserede 
en myte. Dens mening var mytologisk begrundet. Gudstjenesten var 
et kultdrama, hvor myterne eller dele af myter, der berettede om urti-
dens skabende begivenheder, blev genopført. De kultiske ritualer blev 
opfattet som det, der gjorde urtidens begivenheder nutidige og dermed 
gjorde det guddommelige nutidigt og nærværende. Gudstjenestens ri-
tualer havde en magisk virkning, idet verden blev genskabt, fornyet og 
opretholdt gennem de rituelle handlinger. Uden dem ville verden falde 
sammen.3 I jødedommens påskeritualer genopføres og generindres for-
tællingerne om de afgørende begivenheder, der i fortiden skabte folket, 
nemlig udfrielsen fra Egypten. I kristendommens nadverritual genop-
føres og generindres myten om, at guden ofrede sin søn for at forsone 
sig med mennesket. En sådan mytologisk forståelse af gudstjenesten 
kan vi ikke overtage i dag. Vi må afmytologisere denne forståelse af 
gudstjenesten, hvis den skal være forpligtende for os. Den fænomeno-
logiske forståelse af gudstjenesten som et kunstværk, der kultiverer en 
følelse, er en afmytologiseret forståelse af gudstjenesten som et kult-
drama, der på magisk vis realiserer myten. Vi har mistet den mytiske 
sans, men vi har stadigvæk en æstetisk sans, som gudstjenesten kan 

3. Jf. Eliade 1977
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tale til, og hvorigennem mytens sag, det guddommeliges nærvær, kan 
formidles.

Den lutherske kritik af den katolske forståelse af gudstjenesten som et 
magisk offer kommer den fænomenologiske forståelse af gudstjenesten 
i møde. Gudstjenesten er ikke et menneskeligt offer, der skal tvinge det 
guddommelige, men en påkaldelse af følelsen af det guddommelige. 
Gudstjenesten er ikke en teknik, hvormed vi kan manipulere med det 
guddommelige. Den er en invitation til det guddommelige, som vi er 
afmægtige i forhold til. Den fænomenologiske forståelse kommer deri-
mod ikke den nyprotestantiske hævdelse af, at gudstjenesten slet ikke 
er en kult, men en ordgudstjeneste, hvor prædikenen er det centrale, 
i møde.

At genopdage gudstjenesten et at genopdage den som ritual og kult. 
Gudstjenesten er ikke en metafysisk, magisk kult, men en kult i form 
af et kunstværk, der dyrker en bestemt følelse.

I bogens første afsnit begrundes det, hvordan gudstjenesten kan op-
fattes som et kunstværk. Det kan den, fordi den umiddelbart ligner et 
kunstværk. Gudstjenesten ligner et kunstværk ved at bestå af kunst-
neriske elementer som musik, litteratur og teater. Den er et kunstværk 
i sin egen art, som indeholder elementer fra flere kunstarter. Som et 
kunstværk artikulerer den en erkendelse, der ikke kan formuleres i et 
begrebsligt sprog. Det, gudstjenesten som kunstværk vil udtrykke, kan 
ikke opfattes af intellektet alene, men opfattes grundlæggende gennem 
følelsen. Gudstjenesten vil udtrykke det hellige eller det guddomme-
lige, som kun kan opfattes gennem følelsen. 

Det klargøres herefter, hvad følelsen af det guddommelige består i. 
Det er en sammensat følelse, der består af en enhed af modsatrettede 
følelser. Følelsen er en enhed af ærefrygt og fascination. Da følelser ofte 
anses for udelukkende at være subjektive, redegøres der videre for den 
fænomenologiske analyse af følelserne, der viser, at følelser er verdens-
åbnende og manifesterer en realitet uden for subjektet.

I andet afsnit udvikles det videre, at alle led i gudstjenesten har et 
prægnant kunstnerisk præg ved at være gennemsigtige for følelsen af 
det guddommelige. De forskellige dele i gudstjenesten er ikke forkla-
rende, men poetiske i betydningen, at de er stemte udtryk, der åbner 
for en kosmisk atmosfære, som de er gennemsigtige for. Man kan kalde 
gudstjenestens kunstform for minimalistisk, da ritualerne er så lako-
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niske, og gudstjenesten som helhed er så forholdsvis kort. Det forhold 
intensiverer gudstjenestens præg af at være et æstetisk udtryk.

Tredje afsnit indleder beskrivelsen af gudstjenesten ved at fremhæve 
nadveren som gudstjenestens centrum. Den kristne gudstjeneste er 
fra begyndelsen bygget op omkring nadveren som den helt centrale 
kulthandling. Nadveren er det led i gudstjenesten, der mest eksplicit 
udtrykker, at formålet med gudstjenesten er at blive forenet med det 
guddommelige. Det udtrykkes på mange forskellige måder i ord og 
billedhandlinger. Mest bombastisk udtrykkes det ved, at man spiser 
guddommen. Man spiser brødet og drikker vinen, som er Kristi le-
geme og blod. Nadveren påkalder i særlig grad følelsen af det guddom-
melige og udtrykker klart det modsætningsfyldte træk ved følelsen. 
Den indeholder forfærdelsen i form af det blodige offer, svigt og skyld, 
og fascinationen i form af det guddommeliges selvhengivelse i kærlig-
hed og tilgivelse.

Nadverens omgivelser og gudstjenesten som samlet helhed beskri-
ves i fjerde afsnit. Gudstjenesten er en helhed ved at være et samlet 
forløb, der er bundet sammen af musikken i gudstjenesten, og den er 
en helhed ved, at de enkelte led i gudstjenesten udtrykker det samme 
på varieret vis. Alle dele påkalder den guddommelige følelse, men på 
varieret vis. Det er det forhold, der skaber den dybe sammenhæng i 
gudstjenesten. Man kan kalde det for en analog sammenhæng. Det, 
der gør, at man kan læse Bibelen, der består af mange forskellige bø-
ger, der tilmed repræsenterer flere forskellige litterære genrer, som et 
samlet kunstværk, er den analoge sammenhæng mellem skrifterne. De 
forskellige skifter indeholder billeder og typer, der ligner hinanden og 
uddyber hinanden ved at varieres og modstilles. På samme måde er det 
den analoge sammenhæng i gudstjenesten, der gør, at man kan se den 
som et kunstværk.

I femte afsnit uddybes den tanke, at følelser er en oplysende ana-
logi til Helligånden, som den er beskrevet i urkristendommen. Denne 
analogi giver os en nutidig forståelsesadgang til fænomenet Helligånd. 
Ligheden mellem følelser fænomenologisk forstået og Helligånden er, 
at begge fænomener kan beskrives som atmosfærer, der er udgydt i 
rummet, og de rammer og bevæger os kropsligt. Nærmere bestemt er 
det følelser som glæde, kærlighed og følelsen af fred, som Paulus kalder 
Helligåndens frugt, der er analogier til Helligånden. Traditionelt be-
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skrives Guds nærvær i gudstjenesten som Helligåndens nærvær. Denne 
beskrivelse er forståelig for os i dag, når vi forstår Helligånden som 
følelsen af det guddommelige. I denne følelse er det guddommelige 
på én gang manifesteret og erfaret af os. Alt, hvad der sker i gudstje-
nesten, bliver vedkommende for os, hvis vi rammes af denne følelse. 
Gudstjenestens formål er primært en formning af følelseslivet og ikke 
en dogmatisk eller moralsk belæring.

Denne opfattelse af gudstjenestens formål leder i afsnit seks over 
til en stillingtagen til forskellige former for kultkritik, idet kulten op 
igennem historien er blevet beskyldt for at ignorere det moralske krav 
til mennesket til fordel for offertanken. Svaret på den kritik er for det 
første, at det offer, som kulten omhandler, rigtigt forstået ikke er men-
neskets offer til Gud, men Guds offer til mennesket i form af, at det 
guddommelige kommer mennesket i møde med forsonende tilgivel-
se. For det andet er svaret, at den kultiske dyrkelse af følelsen af det 
guddommelige ikke står i modsætning til det moralske krav. Kult og 
moralsk belæring er ikke et enten-eller, men et forhold mellem noget 
primært og noget sekundært. Der tages også her stilling til den kritik 
af kulten, at den er udtryk for et primitivt, uvidenskabeligt verdens-
billede, der ikke giver nogen mening i dag. Svaret på den kritik er, at 
kulten er udtryk for den menneskelige livsverden, hvis sandhed ikke 
anfægtes af naturvidenskaben, som fænomenologien viser.

Det, at gudstjenesten kun lykkes, hvis det guddommeliges atmo-
sfære indfinder sig, udfoldes nærmere i afsnit syv. Vi har ikke selv magt 
over, om det sker, men kan kun bede om, at det vil ske. Gudstjenestens 
ritualer kan ikke tvinge det guddommelige til noget, men kan kun 
invitere det til at komme. Troen på det guddommelige er opbevaret i 
gudstjenesten, men for at troen skal blive levende, kræves det, at det 
guddommeliges atmosfære bemægtiger sig os. Man kan skelne mellem 
troen som en mening og som en vished, man er grebet af. Troens ind-
hold er kun meningsfuldt, hvis det angår os ubetinget, hvilket det gør, 
når vi er grebet af følelsen af det guddommelige.

Forudsætningen for, at gudstjenesten ikke blot er en fantasifuld il-
lusion i verden, er, at den korresponderer med verden. Det påvises i af-
snit otte, at det gør den. For at påvise, at gudstjenesten korresponderer 
med verden, er det nødvendigt at gøre op med den herskende subjekt/
objekts-filosofis menneske- og verdenssyn, da det syn udelukker en 
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sådan korrespondance. Opgøret sker ved at henvise til det fænome-
nologiske menneske- og verdenssyn, der er blevet til i et opgør med 
subjekt/objekt-filosofien. Forholdet mellem gudstjenesten og verden er, 
at gudstjenesten er et mikrokosmos, der er en intensiveret udgave af 
makrokosmos. Det vises ved tre forhold. Det ene er, at både i gudstje-
nesten og i verden er det guddommelige og det menneskelige forenet. 
Det andet er, at både i gudstjenesten og i verden taler det guddom-
melige til os. Det tredje er, at ikke kun i gudstjenesten er musikken 
et grundlæggende fænomen, det er den også i verden i form af, at den 
udtrykker og korresponderer med verdens analoge orden. Som verden 
består af helheder, der er inkarneret i tiden, gør musikken det også.

Afslutningen er et udblik til kirkens og gudstjenestens betydning for 
samfundet. Kirken og gudstjenesten har en væsentlig betydning for 
samfundet ved at fremhæve den kosmiske lighed. Den kosmiske lig-
hed udspringer af, at vi alle er lige over for det guddommelige. Ethvert 
menneske er helligt og har en ubetinget værdi, der ikke kan relativeres 
af den enkeltes værdi for samfundet. Menneskeindividets ubetingede 
værdi er ikke et resultat af demokratiet, men en forudsætning for det. 
Der udgår et væsentligt bidrag til sammenhængskraften i samfundet 
fra kirken og gudstjenesten ved, at her fremhæves og dyrkes erfaringen 
af det, vi for alvor er fælles om, nemlig ligheden over for det guddom-
melige og vores fælles afmagt over for tilværelsens grundvilkår.

Gudstjenesten – Fænomenologisk set er sidste del af en trilogi, hvis før-
ste del er bogen Det guddommelige – Fænomenologisk set og anden del 
bogen Krop og atmosfærer – Hermann Schmitz’ nye fænomenologi. De 
tre bøger belyser og uddyber gensidigt hinanden. De fænomenologiske 
indsigter omkring, hvad følelser er, og hvad følelsen af det hellige er, 
der anvendes i denne bog til at beskrive og forstå gudstjenesten med, er 
udfoldet langt mere detaljeret i de to første bøger.




