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Det er nu om stunder ikke voldsomt i kurs at tro på nogen eller på noget udenfor sig selv,
fx at tro på Gud eller at tro på Kristus. Det moderne trosbegreb er i vid udstrækning
koncentreret om mennesket selv, ja, indskrænket til mennesket selv.

For moderne mennesker, der vil følge med tiden og fremskridtet, gælder det mere end
noget andet om at tro på sig selv. Eller hvad der er det samme: Det gælder om at have
selv-tilliden i orden, ja, formelig strutte af selvtillid, og dét i en grad, så det (hvis man
skal tro reklamerne) ligefrem kan aflæses på personens hele fremtræden, lige fra det
kækt  svajende og glansfulde hår  over  den perfekte barbering til  den korrekte,  tilpas
skødesløse  påklædning  i  de  rette  mærker,  forstås.  Ikke  så  mærkeligt,  at
"personlighedsudvikling"  og  "selvudvikling"  er  efterspurgte  varer  på  det  florerende
kursus- og terapimarked.

Ej heller kan det undre, at harmonisk hvilen i sig selv og i sin egen indre og robuste
sjælsstyrke er tidens religiøse ideal. Den nye religiøsitet oser af det moderne menneskes
optagethed af sig selv og sit eget interessante sjæleliv med dertilhørende fornemmelser:
hvordan man føler og i det hele taget har det - med sig selv.

Her kan kristendommen og kirken slet ikke være med, selv om dele af den moderne
kirkelighed  gerne  så,  at  det  var  tilfældet.  Men  det  er  det  jo  ikke.  Kirken  halter
uhjælpeligt  bagefter,  når  det  gælder  om  at  tilfredsstille  det  moderne  menneskes
umættelige selvoptagethed - hvorfor størstedelen af tidens religiøse søgen da også "går
kirkens  dør  forbi"  (som det  jævnligt  udtrykkes,  ikke  uden  en  vis  fortrydelighed  fra
kirkeligt hold).

Men heller ikke dét kan undre, især ikke, når man ser på, hvordan det kristne evangelium
taler om tro og om troens menneske. I kristendommen er det jo nemlig ikke mennesket
selv,  der  er  i  centrum,  ikke  menneskets  egen  psykiske  styrke  eller  selvtillid,  der  er
afgørende - heller ikke menneskets harmoniske tryghed eller sikre hvilen i sig selv.

Nej, i evangeliet hører hverken selv-sikkerheden eller den trygge ro til troens fremmeste
kendetegn. Det gør langt snarere uroen og tvivlens og forargelsens stadige fristelse, ja,
som vi hører i en af sommerens prædiketekster (Luk. 5, 1-11): rædslen over det, der kan
ske, når et menneske kaldes til at tro - på trods af sig selv og sin egen sikre viden.

Og at det forholder sig sådan med troen i evangeliet, det skyldes, at tro her aldrig forstås
som noget, et menneske har i sig selv, altså en iboende evne eller egenskab, som man
kan hvile i. Nej, tro er i evangeliet altid noget, som kaldes frem i et menneske af et ord,
som udefra lyder til os.



Om denne frem-kaldte tro gælder det, at den som regel ligger i strid med det, som et
menneske på forhånd véd og kan sige sig selv, ud fra sin fornuft og sine erfaringer.
Derfor er troen altid udfordrende og anstødelig. Den er i ordets bogstavelige forstand
ikke blot pro-vokeret, men også pro-vokerende, dvs. den kalder os ud af vores gamle og
vante forståelse af os selv og livet, idet den byder os at forlade os på noget andet end os
selv  og  vort  eget,  altså  noget  andet  end  det,  som vi  kender  og  hænger  ved.  Troen
forankrer således et menneske i en virkelighed udenfor det selv.

I evangeliet om "Peters fiskedræt", som vi her kredser om, møder vi eksemplarisk klart
det forhold, at tro bliver til ved et udefra-kommende ord, der taler til et menneske og
anfægter det i dets egen hidtidige selvforståelse, idet ordet kalder mennesket frem, pro-
vokerer det, til at gøre noget, som det ud fra sin egen viden, erfaring og fornuft ikke selv
ville gøre og derfor ikke gør, ja, ikke selv kan gøre.

Det var jo det, der skete med fiskeren Peter, da Jesu ord lød til ham og befalede ham og
hans arbejdskammerater at lægge ud på dybet og kaste garnene ud til en fangst. Denne
besked blev modsagt af alt, hvad Peter selv vidste og var hjemme i. Erfaringen stod klart
ordet imod.

Alligevel bøjede Peter sig for Jesu ord. Idet han gav afkald på at følge sin egen sikre
viden,  gjorde  han,  som  ordet  befalede:  "På  dit  ord  vil  jeg  kaste  garnene  ud."
Sådan troede Peter. Og sådan bliver kristen-tro altid til. Det sker, når et menneske - sig
selv og sin viden til trods - bliver overvundet af evangeliets myndige tale, så det forlader
sig på Jesu ord og magt.

Da bliver troen til. Ikke troen som menneskets egen udrustning og faste besiddelse -
hvad Peters senere historie jo til overflod skulle demonstrere. Nej, i mødet med Jesu ord
bliver den tro til, som altid er tro på, dvs. den tro, som forlader sin egen sikkerhed og i
stedet giver sig evangeliet i vold og stoler på det mere end på noget andet.

Men præcis derfor er troen en "urolig ting", som Luther sagde, en ting, der ledsages af
stadig tvivl og anfægtelse. For det er som bekendt ikke så ligetil en sag at opgive sit eget
og i stedet overgive sig til et udefra kommende ord og helt og fuldt stole på det.

Men det er netop, hvad troen kræver - måske skulle man ved nærmere eftertanke snarere
sige: hvad troen tilbyder og skænker. For dybest set er det en gave og en befrielse at
hvile i  noget andet  end sig selv og sit  eget,  men det  er en befriende gave, som det
imidlertid ikke er så let for et selvrådigt menneske at tage imod. Derfor kan denne tro
aldrig blive identisk med nogen harmonisk og sikker tryghed. Den er jo - som Grundtvig
synger - "den snævre port for sjælen, / for det i os, som siger `jeg`, / hvis ære med den
dybe  knælen  /  indlysende  forliges  ej;  /  skønt  intet  værd  er,  hvad  vi  mister,  /  os
egenkærlighed dog frister / til på `os selv` at holde fast” (DDS 307).



Derfor  må  der  intet  mindre  end  et  under  til,  hvis  et  selvrådigt  og  selvhævdende
menneske skal bringes til at tro i evangeliets forstand. Der må et under så stort til, at kun
Guds skaberånd er i stand til at udrette det.

Det vidste en mand som Grundtvig bedre end de fleste. Det var uden tvivl grunden til, at
han skrev så mange Helligåndssalmer, som han gjorde. Og det vil jo sige salmer, der på
én gang rummer en erkendelse og bekendelse af menneskets afmagt og en bøn til Gud
Helligånd om at forbarme sig over os og hjælpe os til at tro.

Den samme indsigt var Luther 300 år tidligere kommet til. I sin lille katekismus forklarer
han  som  bekendt  om  troen  på  Helligånden,  at  denne  tro  er  ensbetydende  med
erkendelsen af, ”at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min
Herre,  eller  komme til  ham,  men Helligånden har  kaldet  mig  til  det  ved evangeliet,
oplyst  mig  med  sine  gaver,  helliget  og  bevaret  mig  i  den  sande  tro…”.
Det er fordi troen altid hænger sammen med afkald på det kendte og sikre, altså med en
form for selvfornægtelse, at den ikke er og ikke kan være identisk med sikker og rolig
tryghed i vores forstand af ordet. Uroen og tvivlen og anfægtelsen følger med.

Som det rammende er blevet sagt: ”Der er en stor glæde i troens øjeblik, stor glæde i den
udsigt, ordet åbner, men der er også ængstelse, fordi troens lys altid fremmer tvivlens
skygge, som rammer det, jeg ellers stoler på” (Helge Elbek).

Epilog: Kaster vi til sidst et hurtigt blik på en af tidens væsentlige debatter med Svend
Brinkmann som den helt  centrale skikkelse,  så kunne man ønske, at  den sympatiske
ålborgensiske  psykologiprofessor  som  led  i  sit  opgør  med  tidens  tyranniske
selvudviklingskultur også ville besinde sig på, hvad der her er antydet om troens væsen.
Og videre, at han i forlængelse af en sådan besindelse ville springe op og falde ned på
sin påståede ”religiøse umusikalitet”. Troen er jo som påpeget netop ikke en medfødt
evne eller et medfødt anlæg i mennesket, som musikalitet er det.

Hvis Brinkmann derfor ville føre sit opgør med selvcentreringen helt igennem, så skulle
han glemme alt om sin egen manglende religiøse mavefornemmelse og bevæge sig ud i
det åbne filosofiske og teologiske rum, hvor han hos store tænkere som fx Kierkegaard,
Løgstrup, Dostojevskij  og jo i  høj  grad Luther kan møde en tale om tro som det at
forlade sig (selv) på en livsmagt og ydre instans, som for alvor forankrer et menneskes
liv og virkelighed i noget,  som er udenfor det selv – en instans, som derfor radikalt
befrier mennesket fra sig selv og dermed giver det frihed til at være sig selv (jf. hertil
den anerkendende og kritiske artikel om ”Svend Brinkmann og Luther” i min bog ORD
TIL TIDEN. Essays om kristendom og menneskeliv (Hovedland 2019)).

Knud Nyboe Rasmussen er cand. theol og tidl. sognepræst


	Tro er at forlade sig (selv) på
	af Knud Nyboe Rasmussen


