Stiftsprastfor
indeligt sogende
"Iegforsogerat byggebro mellem den
alternativeverdenog den kristne urkilde,
somjeg er optagetaf at tolke
Abentog nutidigt."
Mod en anderledes
prest.
Iefledret 201| blev Jetle Daht.ns.t
i Fibe Sllft I lolkeklrkens lorste og
lorel6bi9 eneste sriltng som
stlflsprest lor endeligts6gende.

I Ribe Stift gtu der en helt
speciel prast rundt. leite
Dahl har hverken sondagspredik€nea dAb eller be$avels pa programmet, men
derimod meditationskurset
stilhedsretreter, pilgiims
vanddnger og personlige
samtaler med endeligt sogI april for€stod hun et aku(f€lleskirkeligt)
menisk
weekendariangenent hvor
musikeen Peter Bastian del
te ud af sine erfarirger med
meditation i dialoS ned zenbuddhisten Denko John
Mortensen og JetteDahl selv
som representant for kri- Vi lever egentlig i en
endslos kultur men der er en
stigende 6ndelig lengsel hos
mange menneskei Disse
spendende og intelligenie
nemesker noder jeg nu pa
m helt mden mAde, end da
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teg var sognepr€st. De gtu
forbi folkekirkea og dei er
argerligt, for kirken har meget at tilbyde/ siger Jette
Dahl.
Der skal nemlig ikke vere
nogen tvivl om, at hm er kristen. Men ogs5, at hu gerne
ser kirken tage en anden
plads i smtundet. lette Dahl
vd helt almindelig sogneprast i 25 & men i 2004sag
- Jeg havde brus for mere
tid til stilhe4 bzn og til at
opdage, hvad det vil sige ai
meditere; havde brug fo! ai
vere pE$ pa min egen
- sa jes besav ni8 ud pa
min €gen vedJhg og havde
i syv ar en "sj€lesorgsbuiik"
som freelancepr:est. Det var
sp€ndende og l?ercrigi.
- Men sa kom denne stillinS sm stiftsprest foi andeligt sogende og jeg synes,
jeg hrrer hjeme i foikekirken, sA ieg kllme ikle lade
vere med at soge den, forteller JetteDahl.
Stillingm blev sleet op af
biskop over Ribe Stift Elisabeth Dons Chrisienss.
- Det var en gledeLig overraskelse for mig. leg havde
ille troet, at kirken ville na

dertil, siger Jette Danl, der
ser flere teg! p5, at kirken er
- Mange pr€sier folsoger
ai ga nye veje i dag, heldigvir men kirken er jo som en
supertanker, den drejer langsomt. Og tersklen ind til kir
ken er hoj. Mmge giver den
en chmce men de er dogmeog traditionstr:eite og Lenges efter noget andet end
sondagsgudstjenesten.De
kan ikke accepiere "hele
paklcn", som kirken formid
ler den i dag, siger lette Dahl,
der ogsa peger pa, at prestemes personlige autenticitet er helt afgor€nde.
' Udefra kan prester se
ud, som om de foretter deres geinin8 uden inderlighed. Det er en udfoidrinS,
for folk vil have agthed og
inderlighed i dag, siger hun.
Kraften i mrdet
Jetle Dahl merkender faren
for at lesultatet kan vere
meget usammennengende
og sammenflikket nar det
enkelte menneske skal have
plads til sine helt egne tra
dei at omgas det Andelige
pa. Men kirken skal abne sig
i@dekomende
imod den

- Jeg tlor pA modet. Tror
pa, at vi som kirke skal
mode, dele 08 icpirere uden
at diskuiere, hvem de! har
ret. Vi skal holde fast i vores
kJistne urkilde, men i stedet
for at sige nej, skal vi lytte og
spsrge til, hvordan Gud mon
ei pA feide i det enkelte
- leg vi1 geme se mi8 selv
son en "medvandre/', der
ikke s€tter dagsordenen,
men er eben for, at der er
manSe veje til Gud, siger Jet
te Dahl.
Kirken har, ifolge Jette
Dahl, ikke magtei at mode
sogende memesker pa den
gtigemade.
De flesteer rcelt uviden'
de om den kristne urkilde.
Det er til dels kirkens egen
skyld. Det er 500 ar side4 at
Lulher refomerede den. leg
er sikkerpe, at hd ville vere
klar med en ny rcformation,
hvis han dukkede op i dag,
Hun ser iser 6t punkt som
helt afgsrende: Kiiken skal
bere Gud ind i det enkelte
memeske ikke kun formidle troen som nogei ydre.
Dei sur utallige gangej
Det ny Testamente,
at "Gud
er i os". Det skal vi Sore
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plads til. Det beqder ikke,
at vi pludselig er Gud, det
vis€r vores liv vist 1Et godt
men det betydei, at Cud
bAde er en iboende kiaft og
en virkelighed omkrnrS os,

Den tomme trone
Jette Dahl mener at Cud er
starre end alle religioner og
at Kristus er sione end kisiendommen. Med dei mener hurr ai der ef hojt lil lof
tel hvor Gud er, og at hd
har mange veje til det enlelte
menneske, afhenEiSt at

du selv satter dig pa trcnen i
dit 1iv eller om du hd tillid
til Guds iboende kaft og vir'
kelighed. Tror du, at alt afhen8er af dig selv,og hvad
du gsr eller ikle g6r, er der
en alvorlig fare for, at du b1iver "kvalt i dig selv". Det er
maske den storste hindring i
at fa kontakt til Gud.
- Ta8er du derimod troen
pa den guddommelige, ska
bende kraft alvo.ligt og be
gynder at kommunikere

- Jeg tror, at der inde i ethvert memeske er et sj€lerum, hvor din sande identitet udspringerfra. Det er dit
helle, dit enderum, dit stille
rum, som du kanbevege di8
ud af og ind i, sa ofte du hd
lyst. Her henter du sammenhangskaft til at vare dig.
- Du km lade dig fylde af
det i din hverda& helt jordEri og meget konkrct. Her
er din verdighe4 som ingen
kan tagefra dl& sigerhun og
opfordA os alle til at bruge

med den i dit indl€, aflasies
du mentalt. Du vil med tiden
opleve en indre frihed og
hvile, som ikke kommer fra
dig selv men fra Gud i dig.
Det er verd al dbejde me4
siger leit€ Dati.l.
Hun poiniercr, at vi behover hinand€n som medvan'
drcre pe den andelige ferd.
Og at vi har brug fot erfane
mennesker, der kan give
kontJete redskaber og andelis vejlednins undetrejs.

' Det er udfordringen, vi
skal tage op som kirke og
som Andeligt sagende men
nesker,siger hun.
O
lorlaf
Bo Hgimann
er journallsl,
rer og arbeldermed edelsesog orsanisalionspsyko
ogi. Henu:
llf, 20 83 85 88, wlvw.boherna
Henv:Jelts Dahl,Treenigh€dskikr,
Gddybel 23, 6700
Esblerg,lli. 29 16 67 31, s/W.

- Gud er bAdeen lboende klalt
og en vlrkellghedomking os,

Vi er ved at kore af sporct,
fordi vi selvoptagne har gjort
"je8, mig og mif' til det vi8
tigste i vores liv D6n plads
skal rcse.verestil Cud.
I dette indre rum star der
en irone. Den skal v-re iom.
Intet memeske ma saiie sig
pa den, heller ikke dig selv
- Det kan imidle.hd ikke
undgar at & din partner el
Lerkollegaafog til sattei sig
der og saledesoverskider
din urorlighedszone.Dei vil
goredig tung og modlos.
- Bed da Gud tagevarc pa
vedkommende, og lad dig
atter rylde af din indrE g1rd
domnelige kraft. SA er der
balanc€,og du har fodfesie i
dig selv Det kan vare nodvendigt jevnligt ai rensesit
- leg erfarer det som en
vidunderlig frihed at l€gge
det, der er for neget, over til
Gud, sAjeg rar god energi ti1
del jeg skal tage ansvar fot
- Derer for mig at seen algorendeforskel mellem,om

NYTASPEKT
& GU DENluli-saplember
2012

25

