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Invitation fra Gud 
 
 

Indblik og fordybelse 
Af Louise K. Rasmussen 
 
 
I forordet i det lille teksthæfte, der følger med DVD’en formulerer 
instruktøren Marie Louise Lefévre formålet med filmen: ”En 
væsentlig grund til at lave denne film har for mig været at lade 
andre få indblik i den indsigt, Thomas Keating repræsenterer. Jeg 
har bestræbt mig på at lave en film, der i form og indhold viser 
en side af kristen spiritualitet, som mange ikke kender til”. 
 
Det er lykkedes fint. Filmen giver et glimrende indblik i Keatings 
fortolkning af kristen spiritualitet, og følelsen af, at det er 
interessant, og at Keating har noget at byde, er ikke til at komme 

uden om. Forståelsen stødes dog ofte på meget lange og indholdsmættede sætninger som f.eks.: 
”Nåden virker i kraft af Kristi inkarnation og forløsende virke, men behøver ikke at manifesteres i en 
bestemt trosretning eller religion. Kristus er større end kristendommen og hans legeme er på sin vis 
hele universet – også det materielle univers – men det er frem for alt hele menneskefamilien til alle 
tider”. En sætning, der kræver en vis teologisk ballast for at kunne følge med.  
 
De otte små ekstra filmsekvenser gør deres til at uddybe og forklare de forskellige begreber, men man 
bliver sandsynligvis nødt til at se filmen og de ekstra filmsekvenser en del gange for at forstå den 
centrerende bøn, som det er Keatings hovedanliggende at forklare og illustrere. Den centrerende bøn 
er en måde at komme nærmere Gud og tager udgangspunkt i Mattæus 6,6: ”Men når du vil bede, så 
gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det 
skjulte, skal lønne dig”. Det skurer dog altid i ørerne, når der skal hives og strækkes i de græske ord 
for at få grundlaget på plads. Således bliver ”kammer” forstået som et indre kammer i en selv, og 
”dør” skal som følge deraf forstås i overført betydning. Men når det er sagt, kan filmen og de små 
ekstra filmsekvenser varmt anbefales som en fin introduktion til en kristen spiritualitet.  
 
 
 
Filmfakta 
Danmark 2007 – Produceret af Lise Lense-Møller og Magic Hour Films for Danmarks Kirkelige 
Mediecenter – Instr. og manus: Marie Louise Lefèvre - 29 min. – Udlejning: Danmarks Kirkelige 
Mediecenter  
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