
Vær hos de andre - om at blive gift 
med sig selv

af  Isak Krab Koed
Kan man være gift med sig selv? Spørgsmålet forekommer formentlig de fleste en kende
absurd. I flere lande praktiseres sådanne selvvielser ikke desto mindre allerede, og så sent
som  i  2013  foretog  en  dansk  præst  den  første  selvvielse  herhjemme.  Et  sådant
selvvielsesritual er ikke juridisk gyldigt, men påberåber sig til gengæld Kristi autoritet, når
det  udføres  i  Kristi  kirke  –  og  det  er  dén  påstand,  der  skal  underkastes  nærmere
undersøgelse i det følgende.

Det kan virke oplagt at affærdige selvvielsen med udgangspunkt i skriftsteder, der udgør
grundlaget for den kristelige ægteskabsordning. Jesu samtale med farisæiske skriftkloge om
vilkårene  for  skilsmisse  i  Matt.  19  rummer  for  eksempel  den  vel  nok  mest  håndfaste
definition af  et ægteskab, idet han siger om dem, der indgår i det, at ”de to skal blive ét
kød” (Matt 19,6). Et menneske er nu engang kun ét, hvad enten det vil det eller ej – og man
bliver hverken mere eller mindre ét kød, end man var det i forvejen, når der ikke er noget at
sammenføje. Den betragtning er i øvrigt lige gyldig, uanset om formuleringen om at blive ét
kød annammes i kødelig eller åndelig forstand. Ganske vist kan man være i syv sind, men
man kan dog kun være det i sit eget ene.

Det er med andre ord tydeligt, at selvvielsen teologisk set ikke kan opfattes som et egentligt
ægteskab. Af  den konstatering følger imidlertid ikke et svar på, om praksissen (under et
andet og mindre misvisende navn) kan finde sted i en evangelisk-luthersk folkekirke, hvori
mangt og meget som bekendt foregår, uden at det har specifikt skriftbelæg - hvad der i
øvrigt ikke strider mod reformationens ånd, idet Luthers højre hånd, Philip Melanchton, i
Confessio Augustana art. VII klart understregede, at man ved kristendommens udbredelse
udmærket  kunne oppebære lokale  ritualer  og højtider,  for så  vidt  som disse ikke stod i
modstrid med evangeliet: ”Til sand kirkelig enhed er det nok at være enige om evangeliets
lære og forvaltningen af  sakramenterne. Det er ikke nødvendigt, at de samme menneskelige
traditioner, ritualer eller ceremonier, der er indstiftet af  mennesker, findes overalt.” Kan en
sådan modstrid ikke konstateres, er der altså ikke noget i vejen for, at praksissen opretholdes
– heller ikke som del af  et sjælesørgerisk forløb i kirkeligt regi, sådan som den optrådte i
Gethsemane Kirke på Vesterbro i København tilbage i 2013.

Det  videre  spørgsmål  må  derfor  være,  om  ideen  som  sådan  er  uevangelisk?  Til  en
begyndelse:  Ja,  hvad er idéen? Ved en vielse siger brud og gom ja til  hinanden. Ved en
selvvielse siger brud eller gom ja til sig selv. Det kan lyde ganske uskyldigt. Hvilken tåbe ville
dog finde på at gøre det modsatte – altså sige nej til sig selv, til sin egen eksistens? Den
skæbne at være sig selv kan vel kun undflys ved dødens mellemkomst?



Det problematiske i disse bemærkninger er den uudsagte præmis, hvorpå de bygger, nemlig
den, at et menneske selv vælger livet. Ethvert menneske er jo fra moders liv unægtelig svøbt
i  sit  eget  skind og har  ikke haft  spor med sagen at  skaffe.  Det er  ude af  spædbarnets
hænder,  om det fødes eller  ikke. Livet gives os som en gave. Ikke som et spørgsmål til
personlig afgørelse: Vil du leve eller ej?

Når nu denne afgørelse er truffet for os, bliver selvvielsens ja et udtryk for andet og mere
end et tilvalg af  selve det at leve.  Det bliver en hensigtserklæring om, hvordan man vil
bringe sin gave i anvendelse, ja, i grunden ligefrem et løfte om troskab mod denne hensigt.
Jaet bliver – som terapeut og psykolog Mette Holm formulerede det i Kristeligt Dagblad 31.
marts 2015 – ”den ultimative manifestation af, at man vælger sig selv.”

Hvad kan man kristeligt set sige om dét valg? I en tilværelse, hvor man ikke kommer til
andet end kort, er det let at forstå behovet for at sige god for sig selv, simpelthen meddele
sin omverden, at man er god nok – både for og i sig selv. Når man således gør sig selv til sin
egen dommer, glemmer man imidlertid rent, hvorfra man fik det liv, over hvilket dommen
står. Kan man tillade sig at gøre hvad som helst med den livets gave, man uforskyldt er
blevet betroet? Har man overhovedet den lyst, når man tænker oprigtigt efter?

I den lille bog Kristendommens Oprindelse fra 1963 giver kirkehistorikeren Hal Koch en god
begrundelse for, at svaret er nej: ”For den, der uden grund og rimelighed har modtaget alt,
er det en selvfølgelig ting at elske og tilgive. [...] Guds godkendelse; den har han som gave,
men netop derfor tilhører hans gerninger næsten. Selv har han ikke brug for dem.” Hvilken
tåbe ville nemlig finde på at sige nej til sig selv for vores skyld? Hvilken tåbe var uden skyld,
men tog den skyldiges straf ? Det var Kristus selv, som sagde: ”Fader, tilgiv dem, for de ved
ikke, hvad de gør” (Luk 23,34). Og hvad skulle vi – således tilgivne – selv have brug for vore
gerninger til?

Over den kristnes liv hviler altså allerede Guds ja – og da livet er en Guds gave og ikke
menneskets egen fortjeneste, er også den kristnes gerninger Guds ejendom. Når Kristus
taler om det dobbelte kærlighedsbud, er det i grunden slet ikke en formaning eller et lønligt
håb om vores livsførelses art, vi hører. Det er en ordre! ”Men vil du gå ind til livet, så hold
budene!” (Matt 19,17). Budet er, hvad Gud Herren byder os at gøre med det liv, som er
hans, disse talenter, han har betroet os: Vær hos de andre. Det er ikke bare, hvad vi skal med
livet. Det er livet i sig selv.

Derfor kan Luther i Et kristenmenneskes frihed sige: ”Et kristenmenneske lever [ikke] i sig selv,
men i Kristus og i sin næste, i Kristus gennem troen, i næsten gennem kærlighed. Gennem
troen føres han op over sig selv til Gud, fra Gud føres han igen ned under sig selv gennem
kærligheden.” Siger man sig fri af  forpligtelsen på sin næste, siger man sig selve livet fra.
Siger man ja til sig selv, siger man Kristus nej. For ”den, der vil frelse sit liv, skal miste det;
men den, der mister sit liv på grund af  mig, skal frelse det” (Luk 9,24). Vier man livet til sig
selv, har man slet intet liv at leve.
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