Opgave 5: At overgive sig
Søren Kierkegaard sagde, at det handler om at overgive sig til den kristne
Gud, for hvem alt er muligt.
Giv et bud på, hvad det vil sige ”at overgive sig til Gud”?

For Kierkegaard er det at tro på Gud ikke kun noget, der foregår oppe i
hovedet – tværtimod er det at tro at leve og handle i tillid til Gud. Ser du en
mand, der er ved at drukne, og du virkelig er troende, så vil din tro umiddelbart (inden du tænker dig om) få dig til at handle eller i det mindste få
dig til at føle, at du bør handle.
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Se de otte billeder. Hvem forestiller billederne, og beskriv hvad personerne
er kendt for? Diskutér, om hver af personerne i deres virke er mest motiveret af fornuft eller tro, og sæt et kryds i linjen mellem fornuft og tro der
hvor I mener billedet skal placeres.

Eksempel

Bill Gates
Kendt for:
Grundlægger af Microsoft og stor bidrager til
velgørenhed.
Fornuft

Tro

Sokrates
Kendt for:

Fornuft

Tro

Søren Kierkegaard
Kendt for:

Fornuft

Tro
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Barack Obama
Kendt for:

Fornuft

Tro

Osama Bin Laden
Kendt for:

Fornuft

Tro

Lionel Messi
Kendt for:

Fornuft

Tro

Jesus Kristus
Kendt for:

Fornuft

Tro
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Helle Thorning-Schmidt
Kendt for:

Fornuft

Tro

Justin Bieber
Kendt for:

Fornuft

Tro

Anders Behring Breivik
Kendt for:

Fornuft

Tro

Albert Einstein
Kendt for:

Fornuft

Tro
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Det er i det øjeblikket, mennesket afgør, om det vil leve på basis af tro
eller refleksion, altså om det vil træffe det valg i tro, som mennesket principielt ikke kan træffe, men som blot umiddelbart må leves i tillid.
Kierkegaard bruger den bibelske fortælling om Abraham og Isak som et
billede på, hvad det vil sige at overgive sig til Gud. Det er en fortælling om
Abrahams vilje til at ofre sin søn Isak i total lydighed. Det er for Kierkegaard
en forbilledlig tro, og derfor kalder Kierkegaard også Abraham for ”troens
ridder”.

Læs den bibelske fortælling om Abraham og Isak
Find ord i historien, som har noget med følelser at gøre?

Følelser er med til at sætte stemningen i en fortælling. Sammenlign den
bibelske fortælling med genfortællingen i tegneserien (side 16). Notér
forskelle og ligheder i forhold til stemningen og følelser.
Forskelle:

Ligheder:
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Abraham og Isak (1. Mosebog kap. 22, vers 1-18):
Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde: »Abraham!« og
da Abraham svarede ja, sagde han: »Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker,
og begiv dig til Morija-landet. Dér skal du bringe ham som brændoffer på det
bjerg, jeg giver dig besked om.« Tidligt næste morgen sadlede Abraham sit
æsel og tog sine to karle og sin søn Isak med. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked om.
To dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til karlene:
»Bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede; så kommer vi tilbage til jer.« Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak.
Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far
Abraham: »Far!« Abraham svarede: »Ja, min dreng!« Isak sagde: »Vi har ilden
og brændet, men hvor er offerlammet?« Abraham svarede: »Gud vil selv udse
sig et offerlam, min dreng.« Og så gik de to sammen.
Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham
et alter og lagde brændet til rette; han bandt sin søn Isak og lagde ham oven
på brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at
slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen: »Abraham, Abraham!« Han svarede ja, og englen sagde: »Læg ikke hånd på drengen, og gør
ham ikke noget! Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig din
eneste søn.«
Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i
det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som
brændoffer i stedet for sin søn. Abraham gav dette sted navnet: »Herren ser«.
I dag kaldes det: »Bjerget, hvor Herren viser sig.«
Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen: »Jeg sværger ved mig selv,
siger Herren: Fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn,
vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner
og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders
porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig.«

