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Alt af nåde
Går man tur på en kirkegård og lægger mærke til,
hvilke indskrifter der er sat på især ældre gravsten, er
det ikke sjældent at støde på udtrykket ”Alt af nåde”.
De efterladte, der måske i samråd med den afdøde,
har bestemt denne indskrift, signalerer og forkynder
dermed, at alt hvad vi fik og får som mennesker
i denne verden, ikke skyldes os selv, men alene er
skænket af Gud.
Dette er ikke et hverken udbredt eller moderne livssyn, og i hvert fald slet ikke noget vi tænker over, før
vi kommer noget op i årene.
Digteren Søren Ulrik Thomsen (født 1956) skriver i
essayet Pro Ecclesia, at efterhånden som han er blevet
ældre, er taknemmelighed blevet en grundfølelse hos
ham. Når unge mennesker surmulende og småligt
kritiserer forældregenerationen, så skyldes det, at man
som ung endnu ikke har nogen bevidsthed om, at
goderne ikke er selvfølgelige. Unge mennesker har en
tendens til, skriver Søren Ulrik Thomsen, at opfatte
hjemmets borde og stole og varme aftensmåltider og
alt, hvad verden ellers har at byde på, som om det er
vokset op af jorden helt af sig selv. Vi skal så at sige
blive mere modne, før vi erfarer, at det aldeles ikke er
en selvfølge at få et ”rigt liv”, og før vi holder op med
at fokusere på dét, der går ens næse forbi, fremfor at
værdsætte alt det, vi får.
Filmmanden Peter Ålbæk Jensen, som også er født i
1956, gav udtryk for det samme, da han fornylig til
Kristeligt Dagblad udtalte: ” Man skal for Guds skyld
være taknemmelig for det, man får, og sætte pris på
det, mens man har det…… For mig er der to tilgange
til livet: Der er dem, som synes, at bægeret altid er
halvt tomt, og så er der dem, som ser bægeret som
halvt fuldt. For at overleve det hav af negativisme,
jeg møder i min dagligdag, har jeg et lille psykoterapeutisk redskab, der gør, at jeg kan betragte dagen
med glæde. Når jeg slår gluggerne op om morgenen,
vælger jeg at glæde mig til en eller anden simpel ting,
jeg skal i løbet af dagen. Det kan være at klippe tre
visne roser af en rosenbusk eller lave stegt flæsk med
persillesovs til aftensmad. På den måde bliver hele
dagen farvet af en eller anden form for positivisme. ”

Gudstro udspringer, for når jeg ved slutningen af selv
den mest ramponerede dag må konstatere, at der også
i dag var mere af det gode end af det dårlige, og når
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eller skal gøre os fortjent til nåden, men at den, som
selve livet, er en gave. Og det er nok værd at tænke
over, hver gang vi, med Søren Ulrik Thomsens ord,
”begynder at rase og flæbe over, at andre mennesker
ikke giver mig, hvad jeg synes, de skylder mig, for allerede da jeg blev født, fik jeg det hele uden at have gjort
noget som helst for at fortjene det, og uanset hvilke
svimlende fortjenester jeg så senere ville indlægge mig,
kunne jeg alligevel aldrig få en større gave. ”

Søren Ulrik Thomsen refererer til salmen ”Lover den
Herre”, hvor vi netop takker Gud, som ”ham, der
som ørnen på vinger dig løfter og bærer, / lader dig
få / mer, end du selv kan forstå, / bedre end hjertet
begærer. ” Og har vel ret i, at det er en smuk pointe,
at hvad vi end begærer, så har vi i og med livet allerede
fået så meget, at vi ikke behøver at føre fornærmede
regnskaber over, hvad vi skylder verden og dén os.
Det er blandt andet derfor Søren Ulrik Thomsen går i
kirke, ”fordi jeg på én gang må forny og udtrykke min
taknemmelighed… og fordi ”det fra og med Kristus
mere end nogensinde giver mening at ofre en time om
ugen på at sige tak.”
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At taknemmeligheden for livet først modnes med
alderen, skyldes vel blandt andet, at der skal et vist
levet liv til, før vi bliver os livets korthed bevidst. I
”ungdommens vår” tænker vi ikke over, at det hele
når som helst kan være forbi. Søren Ulrik Thomsen
skriver: ”Når man er midt i livet, har man set, hvor
skrøbeligt alting er; hvor let arbejdet kan køre af sporet og kærligheden kæntre, ja, hvor hurtigt et helt liv
kan trævles op som en garnnøgle….. Hér er det, min
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Jørgen Carlsen er idéhistoriker, har siden 1986 været
forstander på Testrup Højskole og er medlem af Det
Etiske Råd.

