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Tid til fordybelse
Læsninger i Søren Kierkegaards opbyggelige forfatterskab
Jeg har i min studieorlov haft mulighed for at fordybe mig i nogle af de såkaldte
”Opbyggelige Taler” og Christelige Taler”, som Kierkegaard udgav under eget navn
(løbende og parallelt med det mere kendte filosofisk/æstetiske forfatterskab, der blev udgivet
under pseudonym). Se Litteraturliste.
I mine læsninger har jeg særligt søgt efter og fået øje på hans eminente evne til at bruge
billedsprog og eksempelfortællinger fra hverdagslivet, der kan egne sig til genfortælling i
forkyndelses øjemed; til illustration heraf har jeg valgt at dele et par Prædikenudkast;
Sideløbende har jeg også læst nyere sekundærlitteratur; et lille koncentrat heraf om tro, håb
og kærlighed, fremgår af Stikord med udvalgte citater.
De primærtekster, jeg har beskæftiget mig med, er umiddelbart ret omstændelige og har
krævet masser af tid og tålmodighed at læse sig ind i, men det har været det hele værd!
Talerne er på én gang meget detaljerede og dybsindige, men fremstår ikke desto mindre med
en bemærkelsesværdig evangelisk klarhed og enkelhed i tankegangen – sådan at de, i hvert
fald på mig, én af hans mange ”kære læsere” har virket efter hensigten: til glæde og
opbyggelighed!
I selve læseprocessen opdagede jeg, at det letter tilegnelsen at læse teksten højt for sig selv!
Det råd være hermed givet videre til andre, der midt i den nærværende tids mange krav og
mere eller mindre overfladiske gøremål, kunne ha’ lyst til og brug for at fordybe sig i, hvad
evangeliet har at sige til mig/dig - ”Hiin Enklelte”.
Kierkegaard er blevet kritiseret for, at han, der ikke umiddelbart passede ind i sin tid, var
asocial og ikke havde blik for fællesskabet som en vigtig og positiv faktor i menneskers liv;
det er rigtigt, at han kritiserer og hudfletter flokmentaliteten og ”Kristeligheden” - som om
man blev kristen bare ved at tilhøre en bestemt kultur/være en i mængden.
Heroverfor insisterer Kierkegaard på, at der er mere på spil for et moderne oplyst menneske,
der ikke uden videre hverken kan eller vil overtage en given kulturel, objektiv sandhed;
derfor fokuserer han (i øvrigt ligesom Luther) på den subjektive sandhed, dvs. om og
hvordan kristendommen i praksis kan blive sandhed og til salighed for den enkelte i hans
eller hendes konkrete liv. Det er det enkelte menneske, han på denne måde ønsker at tage
alvorligt og tage udgangspunkt i.
Skønt iklædt en anden tids sprogbrug og tankegang vil jeg mene, at det spørgsmål,
Kierkegaard hver gang implicit stiller sig selv og sin læser, er lige aktuelt og nødvendigt i
dag som på hans tid: Hvad vil det sige at være menneske? Når han i det opbyggelige
forfatterskab skriver i eget navn, er hans udgangspunkt altid, at sand menneskelighed (og
hermed fællesskab) grunder sig og kun kan begrundes i troen på, at ubetinget ethvert
menneske er stillet lige overfor – Gud!
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SKS = Søren Kierkegaards Skrifter, citater fra den elektroniske udgave på www.sks.dk
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Al god og fuldkommen Gave er ovenfra (To opbyggelige Taler 1843, II)
Al god Gave og al fuldkommen Gave er ovenfra (Tre opbyggelige Taler 1843, II)
Al god Gave og al fuldkommen Gave er ovenfra (Fire opbyggelige Taler 1843, III)
At erhverve sin Sjel i Taalmodighed (Fire opbyggelige Taler 1843, IV)
At bevare sin Sjel i Taalmodighed (To opbyggelige Taler 1844, I)
Taalmod i Forventning (To opbyggelige Taler 1844, II)
At trænge til Gud er Menneskets høieste Fuldkommenhed (Fire opbyggelige Taler 1844, I)
Pælen i Kjødet (Fire opbyggelige Taler 1844, II)
Imod Feighed (Fire opbyggelige Taler 1844, III)
Den rette Bedende strider i Bønnen og seirer – derved, at Gud seirer
(Fire opbyggelige Taler 1844, IV)
SKS bind 8 – SV3 bind 11:
Hvad vi lære af Lilierne paa Marken og af Himmelens Fugle
(Opbyggelige Taler i forskjellig Aand, 2. afd 1847)
SKS bind 10 – SV3 bind 13:
Taler ved Altergangen om Fredagen I-VII (Christelige Taler 1848)
SKS bind 11 – SV3 bind 14:
Lilien på Marken og Fuglen under Himlen (Tre gudelige Taler 1849)
Ypperstepræsten (Tre Taler ved Altergangen om Fredagen 1849)
Tolderen (Tre Taler ved Altergangen om Fredagen 1849)
Synderinden (Tre Taler ved Altergangen om Fredagen 1849)
SKS bind 12 – SV3 bind 16:
Fra Høiheden vil han drage Alle til sig (Indøvelse i Christendom af Anti-Climacus 1850)

Sekundærlitteratur:
Pia Søltoft: Kierkegaards Kabinet (Akademisk forlag 2017)
Joakim Garff: Længslen er din gave (Kristeligt Dagblads Forlag 2018)
Helle Møller Jensen, Preben Kok og George Pattison: Troens Perspektiv (Eksistensen 2021)
Anders Kingo: Søren Kierkegaard og Hernhutterne (Fønix 2021)
Niels Jørgen Cappelørn: Forligelsen (Eksistensen 2021)
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Prædikenudkast 1.

Ypperstepræsten (SKS 11 - SV3, 14) Hebræerbrevet 4,15
(til 1. s. i fasten):
I dag handler det om fristelse. Og her tænker jeg selvsagt ikke på de søde
fristelser som f.eks. store uimodståelige fastelavnsboller fyldt med flødeskum,
creme eller lækkert syltetøj. Eller på fristelsen til at købe sig fattig i et par
ekstravagante støvler eller en smuk kjole, som man alligevel ikke ved, hvornår
man får lejlighed til at trække i. Nej, jeg tænker på helt andre, for eksistensen
alvorlige fristelser.
Hvad angår selve fortællingen om Jesu fristelse i ørkenen er det jo en utrolig
historie. Ja, dem er der selvfølgelig så mange af i biblen. Bare for at nævne et par
eksempler: At Jesus gjorde vand til vin, eller at han ligefrem skulle være i stand
til at gå på vandet. For ikke at tale om det allermest utrolige, at disciplene og
flere andre med egne øjne skulle ha’ set Jesus efter hans død, i en forvandlet
opstanden skikkelse.
Hvor utrolige de nævnte eksempler end kan siges at være, så er der én ting, der
adskiller dem fra historien om, hvordan det gik til, dengang Jesus blev fristet –
for her ude i ørkenen var der ingen vidner, der var ifølge evangeliet ingen andre
til stede end Jesus selv og så altså Fristeren. Vi kan ikke vide om Jesus bagefter
har fortalt om sine oplevelser til nogen - eller om det er det pure opspind. Jeg
gætter på, evangelisten selv har været bevidst om denne selvmodsigelse - men
ikke desto mindre har han altså haft en meget vigtig grund til at fortælle netop
denne historie:
Jesus skulle være helt alene. På den måde kommer det til at handle om den
tilstand, som du og jeg og altså selv Jesus kunne føle sig hensat i, når vi udmattet
og drænet for flere kræfter, føler os totalt forladt i en ørken af afgrundsdyb
ensomhed. Så kan vi føle os fristet til at opgive det hele og bogstaveligt talt give
os Fanden i vold; for alle store og smukke ord til trods, handler tilværelsen så i
bund og grund ikke bare om magt og status, og i sidste ende om simpel
overlevelse?
Det er en fristende og djævelsk tanke, der meget ofte er forbundet med vores
faste forestilling om, at når alt kommer til alt, så kan ingen - sige og skrive ingen
anden sætte sig i mit sted! Ligesom jeg dybest set ikke kan sætte mig i dit sted.
Men er det sandt? Både ja og nej:
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De fleste mennesker besidder dog en vis grad af empati; og nogen udvikler endda
en endog ganske stor evne til at leve sig ind i andre mennesker. Og bare det, at vi
kan ha’ medfølelse med et andet menneske – det er da altid noget. Og alligevel er
det sandt, at vi umuligt kan sætte os helt i hinandens sted. Det er et grundvilkår
for det at være menneske, at der ligesom er en grænse omkring hver enkelt af os,
der gør det umuligt helt at føle og tænke som den anden. Når man har det rigtig
skidt, så er det en omstændighed, der gør det hele endnu mere smertefuldt – dét
at ingen kan sætte sig ind i, hvordan jeg har det.
Om den situation skriver Søren Kierkegaard i en af sine opbyggelige taler med
titlen Ypperstepræsten. Her lader han den, der lider, sige til den, der af al magt
forsøger at trøste ham eller hende: ”Du forstår mig ikke, du sætter dig ikke i mit
Sted; var du i mit Sted eller kunne du sætte dig i mit Sted……og altså helt forstå
mig, så ville du tale anderledes. Ja, du ville tale helt anderledes og også du ville
indse, at der ingen Trøst er.” Det er altså den lidendes påstand, at den der vil
hjælpe og trøste ikke kan sætte sig i vedkommendes sted – og derfor er der ingen
trøst at finde.
Hertil siger Kierkegaard, at selvom vi kun tilnærmelsesvis kan leve os ind i
hinanden, fordi der er den her grænse mellem os, ja selvom den lidende har ret i,
at intet menneske kan sætte sig helt i en andens sted - så har den lidende uret i, at
dette så skulle betyde, at der ingen trøst er for ham. At intet menneske helt kan
forstå et andet menneske kunne, skriver han, jo i stedet for betyde, at hver
lidende skal finde trøsten i sig selv, dvs. hos Gud. (og her skal jeg måske lige
indskyde, at Kierkegaard altid taler om vores gudsforhold som en ganske bestemt
måde at forholde sig til sig selv på; men det er ikke min pointe nu.)
Pointen kommer her og med Kierkegaards egne ord: ”Det var vel slet ikke Guds
Vilje, at det ene Menneske skulle kunne finde fuldstændig Trøst hos det andet;
det er tværtimod Guds velbehagelige Vilje, at hvert Menneske skal søge den hos
Ham, at, når de Trøstegrunde, som andre byder, bliver ham for smagløs, at han så
søger til Gud.”
Og, skriver Kierkegaard videre, henvendt både til den, der lider og til den, der så
gerne vil trøste: ”Strid dog ikke den unyttige Strid med Hinanden! Du
Medlidende, vis du sand Medlidenhed, ved ikke at gøre Fordring på ganske at
kunne sætte dig i den Andens Sted; og du Lidende, vis sand Skønsomhed ved
ikke at fordre det Umulige af den Anden – (for) der er jo dog Én, der ganske kan
sætte sig i dit som i enhver Lidendes Sted: den Herre Jesus Kristus” - ham som
selv blev fristet i alle ting.
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Og som vi kan læse om i Hebr.brevet kap. 4,15: vi har ikke en ypperstepræst, der
ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i
alle ting ligesom vi, dog uden synd.
Så vidt Kierkegaard der altså udmærket er klar over, at den uerfarne og
uprøvedes medlidenhed eller medfølelse af den lidende meget let opleves som en
besværlig og direkte sårende misforståelse.
Betingelsen for sand medfølelse er, skriver han, at være prøvet i lige måde, dvs.
på samme måde. Og netop dét var Kristus i den grad. Derude i ørkenen var han
ligeså, ja vel mere alene end noget andet menneske kan være på denne jord. Han
havde lige fået at vide (i dåben) at han var noget særligt; at han var forskellig fra
alle andre og derfor kan ingen af os sætte sig ind i det, han måtte gennemleve.
Men fordi han også var et helt og sandt menneske kan Han ene af alle sætte sig
ind i, hvordan vi har det. Selv når vi vitterlig eer mutters alene. Og her vil jeg
igen citere fra Hebræerbrevet, denne gang i den nye oversættelse, hvor der står:
Vores ypperstepræst kan sætte sig i vores sted og forstå vores svagheder, for han
har været udsat for alle de samme fristelser som os, men alligevel gav han aldrig
efter for dem.
Måske nogen ville indvende, at eftersom Jesus ikke gav efter for fristelserne, så
kan vi, der er anderledes skrøbelige, ikke rigtig bruge det til noget. Men det er
lige omvendt, hvis ikke han havde gjort det, kunne Han ikke ha’ været os til
meget hjælp - men det kan Han nu, fordi Han har været der før os, derude i det
totale kaos, i ensomhedens helvede. Og derfor, fordi Han sejrede, kan og vil Han
være der sammen med os - og kæmpe for og med os, så vi ikke giver op, og gir’
fanden i det hele. Men som Han - gir’ os Gud i vold!
Og så lige til sidst: Fordi Jesus var den, han var, kunne han ikke, som vi andre
trods alt indimellem kan, hente trøst hos andre. Hans eneste trøst bestod i at
trøste andre! Og, siger Kierkegaard, det er et notabene til dig og mig, når vi føler
os prøvet og fristet så meget, at vi ikke mener, at der er noget eller nogen, der
kan trøste os. Måske skulle vi så også, i den situation søge udad mod andre og
trøste og hjælpe dér hvor vi trods alt kan gøre lidt eller meget for hinanden! Hvis
vi, i stedet for at gi’ efter for fristelsen til at blive i vores egen bekymringsboble ville vende os udad mod andre, så ville vi måske endda, forunderligt nok, selv
opleve at føle os trøstet! Amen
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Prædikenudkast 2.

Hvad vi lære af Lilierne på Marken og af Himmelens Fugle
(SKS 8 - SV3, 11) Matt. 6,24-34 (15. s.e.trinitatis.):
Til kunsten at leve er en af de største: kunsten ikke at bekymre sig. Hvor svært dét er, kan vi
vist alle sammen snakke med om. Men som Jesus siger: ”Hvem af jer kan lægge en dag til sit
liv ved at bekymre sig?”
Teksten til i dag handler altså om kunsten, ikke at bekymre sig. Og selvom biblen absolut
ikke er nogen facitliste - så taler Jesus her i bjergprædikenen ganske enkelt og direkte
forståeligt. I stedet for at komme med et lærd foredrag peger han op på fuglene, der flyver
hen over himlen.
Se, siger han, se op på himlens fugle, de er ikke bekymrede for noget. De skænker det ikke
en tanke, hvordan de skal få mad i morgen. De finder altid noget korn og lidt frø, de kan
spise. De bekymrer sig kun for i dag. Og la´r i morgen ligge.
Og derefter peger han på de vilde blomster:
Se markens liljer, læg mærke til hvordan de gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Og de
bekymrer sig ikke en døjt om, hvordan de tar´sig ud. Og dog kan intet menneske overgå
dem i skønhed.”Lær af himlens fugle og markens liljer” siger han. Lad være med at bekymre
jer, om hvad der skal komme i morgen eller hvad I gjorde forkert i går eller engang i
fortiden. ”Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det andet gives jer i tilgift.”
Så enkelt er det. Og så svært er det! Jo mere vi tænker over det, jo mere urimeligt - og naivt
forekommer det - blomster og fugle har nu engang ikke andet valg end at leve som de gør.
Som mennesker består vi trods alt af mere og andet end blot og bart instinkt. Ja, det er vel
det, der udmærker mennesker frem for dyr og planter, at vi kan tænke over og overveje
frem og tilbage, hvad vi skal sige og gøre. Kort sagt, at vi er i stand til at bekymre os – det er
vores adelsmærke – og det skal vi gøre, både for hinanden og for verdens tilstand som
sådan. Og dertil kommer, at det ikke bare er uundgåeligt, det er også tilladt og ind imellem
påkrævet at bekymre sig for sig selv.
Men - siger Jesus: Alting i den rigtige rækkefølge. For at bekymringerne ikke skal kvæle
glæden ved at leve i dag, her og nu, er der noget, jeg først skal gøre - jeg skal søge Guds
rige, før alt andet. Men hvordan gør jeg det? Hvad vil det sige?
Jeg tænker, at det Jesus mener, er at vi skal holde op med at være så bekymrede for os selv
hele tiden; bekymrede for hvordan vi skal opretholde vores høje levestandard; eller
bekymrede for hvordan vi tar´ os ud i andres øjne og hvordan vi opretholder vores åh så
højt besungne værdighed, bare for at nævne et par eksempler.
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Det vi derimod, først og sidst skal gøre – det eneste nødvendige – er at vi skal søge Guds
rige: vi skal prøve på at være til stede her og nu, så vi kan mærke den dybe glæde ved livet,
sådan som det nu engang er – netop i dette øjeblik. Mærke at det faktisk er godt – ja, alt
godt nok. Hvis vi hele tiden ønsker os noget andet, ønsker os et andet sted hen eller måske
ligefrem ønsker os et helt andet liv - så ender det med at vi går fortabt, dvs. går glip af livet.
Om denne fortabelsens mulighed har Søren Kierkegaard engang for ca. 175 år siden
skrevet, hvad han kalder for „Eventyret om den bekymrede lilje“. Og det begynder sådan
her:
„Der var engang en lilje, der stod på et afsides og ensomt beliggende sted ved siden af et
lille rindende vand.“ Den var kun kendt af nogle nælder og af et par andre småblomster der
i nærheden. Men liljen var - som evangeliet beskriver det - dejligere end selv den mægtige
kong Salomon i al sin Herlighed, og sidst men ikke mindst var den sorgløs og glad så lang
dagen var.
Men en dag skete, der så det, at der kom en lille fugl og besøgte liljen, den kom igen den
næste dag,men blev så væk i flere dage indtil den så pludselig kom igen - hvilket liljen
syntes var både besynderligt og uforklarligt, uforklarligt at fuglen ikke blev på samme sted,
ligesom blomsterne; og besynderligt at fuglen kunne være så lunefuld. Men som det så tit
går, sådan gik det også for liljen, at den forelskede sig mere og mere i fuglen - netop fordi
den var lunefuld. Denne lille fugl hørte nu imidlertid ikke til Guds bedste fugle. Den gjorde
sig vigtig ved rigtig at føle sin egen frihed - og ved at la´ liljen føle sin bundethed. Dertil kom,
at den lille fugl var uhyre snaksom. Den fortalte løst og fast, sandt og usandt om, hvordan
der på andre steder var ganske anderledes pragtfulde liljer. Og den fortalte om den fryd og
munterhed, duft, farvepragt og fuglesang, der var der, og som overgik enhver beskrivelse.
Og vores lilje følte sig forståeligt nok ret så ydmyget i sammenligning med en sådan
herlighed. Så liljen blev bekymret, jo mere den hørte på fuglen, jo mere bekymret blev den;
den sov ikke længere roligt om natten og vågnede ikke mere glad om morgenen; den følte
sig fængslet og bunden. Og den fandt vandets rislen kedsommelig og dagen lang.
Liljen begyndte nu for alvor at beskæftige sig med sig selv (med det, som Kierkegaard kalder
sit livs vilkår i selvbekymring):
„det kan jo være godt nok, sagde den til sig selv, en gang imellem, for en afvekslings skyld,
at høre på bækkens rislen, men dag ud og dag ind evig og altid at høre det samme; det er
dog alt for kedeligt. Det kan måske være behageligt nok, en gang imellem at være på et
afsides sted og være alene, men sådan hele livet igennem at være glemt, at være næsten
uden selskab eller i selskab med brændenælder; det er dog ikke et selskab for en lilje. Det
er ligefrem ikke til at holde ud. Åh, klagede den, hvorfor er jeg dog ikke blevet til på et
andet sted, under andre vilkår. Åh ja, hvorfor er jeg dog ikke blevet en kejserkrone.”
Den lille fugl havde nemlig fortalt den, hvordan kejserkronen blandt alle liljer blev anset for
den skønneste, og var genstand for alle andre liljers misundelse.
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Liljen mærkede jo nok, at bekymringen tog på den; og den prøvede virkelig at tale fornuftigt
til sig selv. Dog ikke sådan fornuftigt, at den slog bekymringen ud af hovedet, men sådan at
den overbeviste sig selv om, at bekymringen var reel: „mit ønske er jo ikke noget
ufornuftigt ønske, jeg forlanger jo ikke det umulige, at blive hvad jeg ikke er, f.eks. en fugl;
jeg ønsker bare at blive en pragtfuld lilje.“ Under alt dette fløj den lille fugl fra og til. Men
med hvert besøg og hver adskillelse blev liljen mere og mere urolig.
Til sidst betroede den sig til fuglen og fortalte den, hvordan det var fat. Og en aften aftalte
de så, at næste morgen sku´ der ske en forandring og gøres en ende på al den bekymring.
Tidlig næste morgen kom den lille fugl og med sit næb huggede den jorden væk omkring
liljens rod, så at den kunne blive fri. Så tog den liljen under sin vinge og fløj afsted.
Meningen var nemlig, at den sku´ ta´ liljen med derhen, hvor alle de pragtfulde liljer
blomstrede og plante den ned der; for om det ikke ved stedets forandring og de nye
omgivelser sku´lykkes liljen, virkelig at blive en pragtfuld lilje sammen med de mange, eller
måske endda en kejserkrone, misundt af alle de andre! Men ak, undervejs mod sine
drømmes opfyldelse visnede liljen – og døde. Sådan, og kun sådan, blev liljen endelig sine
urolige tanker og evindelige bekymring kvit!
Og Kierkegaard tilføjer:
„Havde den bekymrede lilje (derimod) villet nøjes med at være lilje, da var den ikke blevet
bekymret; var den ikke blevet bekymret, så var den blevet stående, hvor den stod - hvor
den stod i al sin dejlighed; og var den blevet stående, da havde det netop været dén lilje,
som Jesus pegede på den dag ude på bjergskråningen: ”Se til markens lilje, jeg siger jer, end
ikke Salomon i al sin herlighed var klædt som den.“ Men i stedet for at nøjes med og glædes
ved at være den, den var - blev liljen i takt med sin forgabelse i den slemme lille fugl, mere
og mere utilfreds med sig selv.
Et sted i sin udlægning kalder K. den lille ulykkesfugl for „sammenligningens urolige tanke“ og peger dermed på, at netop det at sammenligne sig selv med andre kan bli´ en
uudtømmelig kilde til bekymring og u-glæde. Men hvordan sku´vi ku´ undgå det? Spørger vi
bekymret. Og evangeliet til i dag svarer os igen enkelt men myndigt - myndigt fordi det
(som K. udtrykker det), taler med evighedens alvor: ”For at den bekymrede skal få andet at
tænke på end sine bekymringer, så må det menneske (som liljen) lære at nøjes med at være
menneske og blive stående på det sted, som blev hans eller hendes; og når et menneske
blir´ der, da er det - siger Kierkegaard - sandfærdigt sådan, at han ved at være menneske er
herligere end al Salomons herlighed.
På den måde at leve på uvishedens vilkår - ikke i frygt og endeløse bekymringer - men i det,
man ku´ kalde for troens sorgløshed. Troens sorgløshed, det er det, kirke og kristendom er
til for. For, at vi husker og blir i stand til at mærke, hvor herligt det er at være menneske!
Amen
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Stikord med udvalgte citater
(på baggrund af sekundærlitteratur)
Om Tro
Vi mennesker fødes med trangen til at tro (ingen fødes mistroiske)
Tro udspringer af længsel efter mening og sammenhæng (og får et særligt indhold gennem
kristendommen) se hertil Journaloptegnelse:
Som den øvede Skyttes Piil, når den farer fra Buestrængen, ikke under sig Hvile før
den er ved Maalet: saaledes er Mennesket skabt af Gud med sigte på Gud, og kan ikke
finde hvile før i Gud SKS 20, 340

Gud bor i længslen og i sorgen efter Gud – se hertil Christelige Taler:
i selve Længselen er det Evige, ligesom Gud er i den Sorg, som er efter ham SKS 10, 273

Hvor kommer længslen fra?
Herom skriver Kierkegaard i Christelige Taler:
Veiret blæser hvorhen det vil, Du fornemmer dets Susen, men Ingen veed, hvorfra det
kommer, eller hvor det farer hen. Saaledes ogsaa med Længselen, Længselen efter Gud
og det Evige, Længselen efter vor Frelser og Forsoner. Begribe den kan Du ikke, og det
skal Du heller ikke, ja Du tør end ikke ville forsøge derpaa – men Du skal benytte
Længselen. SKS 10,267

At benytte længslen = at give sig troen i vold, trodse mistro, meningsløshed og fortvivlelse
At tro = at gøre sig let ved hjælp af en tyngde
Se hertil fra Journaloptegnelse:
At troe er ligesom det at flyve, men man flyver netop ved Hjælp af en omvendt
virkende Tyngde, der hører en betydelig Tyngde til for at blive saa let at man kan flyve.
Naar jeg vil løfte Noget i Veiret: saa løfter jeg det ved Hjælp af en Vægt, altsaa jeg
løfter det ved Tyngden. Derfor svæver Himmelkloderne, fordi de have en yhyre
Tyngde, de svæve ved Hjælp af Tyngden. Dette er ligesom i Forhold til det Elastiske:
Høiden vindes ved Trykket. Og derfor kan man sige Troens Lethed er en uendelig
Tyngde, og dens Høide ved et uendeligt Tryk SKS 20, 56
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Tro = en dialektisk svæven
Den troende er som en linedanser mellem to poler
lige langt fra fortvivlelse og sikkerhed
(Om Frygt og Bæven overfor Vished, se SKS 20 ,381)

Tro er en sfære for sig selv
Tro er ikke en (foreløbig og usikker) viden eller en særlig inspireret form for erkendelse
Tro er ikke en lære – se hertil Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift:
Tro er saaledes ikke en Sinke-Lectie i Intellectualitetens Sphære, et Asyl for de daarlige
Hoveder. Men Tro er en Sphære for sig selv, og enhver Misforstaaelse af
Christendommen strax kjendelig paa, at den forvandler den til en Lære, og drager den
ind i Intellectualitetens Omfang. SKS 7, 298
Tro = en inderlig over-bevisning
OBS Troen ligger over beviset, den kan ikke bevises – se Journaloptegnelse SKS 20, 79 f.

Tro = forvisning om at sandheden findes (ikke som en objektiv størrelse) men som et
forhold
Se hertil Begrebet Angest:
Hvad jeg derimod taler om er noget ganske Simpelt og Eenfoldigt, at Sandheden kun er
for den Enkelte, idet han selv frembringer den i Handling…Sandheden har altid havt
mange høirøstede Forkyndere, men Spørgsmaalet er, om et Menneske i dybeste
Forstand vil erkjende Sandheden, vil lade den gjennemtrænge sit hele Væsen, antage
alle dens Consequentser, og ikke have i Nødsfald et Smuthul for sig selv og et JudasKys for Consequentsen. SKS 4, 439

Troen må den enkelte selv tilegne sig – den kan kun meddeles indirekte, se hertil
Troens Forventning (To opbyggelige Taler, 1843):
Et Menneske kan gjøre Meget for et andet, men give ham Troen kan det ikke SKS 5, 22
…. kun ved selv at ville, kunde den Anden gribe det. SKS 5,23
hvad der er det Høieste, det Ædleste, det Helligste i Mennesket, det har ethvert
Menneske, det er det Oprindelige i ham, det har ethvert Menneske hvis han vil have
det; og dette er netop det Herlige ved Troen, at den kun kan haves paa dette Vilkaar,
derfor er den det eneste usvigelige Gode, fordi den kun haves ved bestandig at
erhverves, og kun erhverves ved bestandig at frembringes. SKS 5, 24
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Om Håb
Kjerlighedens Gerninger:
At forholde sig forventende til det Godes Mulighed er at haabe SKS 9, 249
Håb er afhængig af, at kærlighed er til
At håbe = at tro på det godes mulighed, dvs. at tro på, at kærligheden findes, selvom den
hverken kan vejes eller måles; og selvom et menneske ikke er herre over kærlighed, men at
den kommer os i møde
se hertil Kjerlighedens Gerninger:
Dersom Kjerlighed ikke var til, var Haabet heller ikke til, det vilde blive liggende som
et Brev, der venter paa, at det skal afhentes; hvis Kjerlighed ikke var, vilde det være
med Haabet, som med et Brev, hvis Indhold var, ja det var saligt, men man havde
Ingen, til at bringe Brevet bort. Da paatog Kjerligheden, | der dog er større end
Haabet, sig det som sin Tjeneste og sin Gjerning at bringe Haabet. SKS 9, 258

Om Kærlighed
Trangen til at elske og blive elsket er lidenskabeligt til stede i ethvert menneske; det er et
gudgivet vilkår
Kærlighedens skjulte liv bor i os fra skabelsen af
Et menneske er ikke selv ophav til sin kærlighed
Det er Guds kærlighed, der er ophav til et menneskes kærlighed (i alle dets former)
se hertil Kjerlighedens Gjerninger:
Kjerlighedens skjulte Liv er i det Inderste, uudgrundeligt, og da igjen i et uudgrundeligt
Sammenhæng med hele Tilværelsen. Som den stille Søe grunder dybt i de skjulte
Kildevæld, hvilke intet Øie saae, saaledes grunder et Menneskes Kjerlighed endnu
dybere, i Guds Kjerlighed. Dersom der intet Væld var i Bunden, dersom Gud ikke var
Kjerlighed, da var hverken den lille Søe, ei heller et Menneskes Kjerlighed. Som den
stille Søe grunder mørkt i det dybe Væld, saaledes grunder et Menneskes Kjerlighed
gaadefuldt i Guds. SKS 9, 14

I kristendommen er Gud = kærlighedens rette genstand og kærlighed er et
trepartsforhold
Der hører til et Kjerligheds-Forhold det Tredobbelte: den Elskende, den Elskede,
Kjerligheden, men Kjerligheden er Gud. Og derfor er det at elske et andet Menneske at
hjælpe ham til at elske Gud, og det at være elsket det at blive hjulpen. SKS 9, 124
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Den kærlige forudsætter, at kærlighedens trang er i enhver, som en selvstændig gudgivet
magt i dem begge - dvs. kærlighed er at forudsætte og genkende kærlighed i den anden
Dvs. at være kærlig er at forudsætte, at andre mennesker (også) er kærlige!

Kærlighed forudsætter individualitet:
Den rædsomste Collision vilde være at tænke sig fE en fugl, en svale forelsket i en Pige.
Svalen vilde nemlig kunne kjende Pigen (i hendes Forskjel fra enhver Anden) men
Pigen kunde ikke kjende Svalen, ikke fra én eneste af de 100,000 Svaler. Tænk dens
Qval naar den ved sin Ankomst om Foraaret sagde ”det er mig” og Pigen svarede ”jeg
kan ikke kjende Dig”. Svalen har nemlig ingen Individualitet. Man seer heraf, at en
Individualitet er Foudsætning for at elske SKS 20, 273
Dvs. kærlighed er altid konkret

