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25. Troen er ikke en klippe 
 
Salmen er den eneste i Konfirmandsalmebogen, der direkte handler om troens væsen og 
forsøger at nærme sig en definition deraf. Den er oplagt at bringe på banen, når der skal 
tales om bl.a. tro og ansvar. 
  
Kort om Salmen 
 
I Konfirmandsalmebogen står der: 
 
Denne salme handler om tro og dermed også om tvivl, for tvivlen er troens tvilling. Det, man 
ved med sikkerhed, er viden og ikke tro. Vi kan ikke vide, at Gud findes. Vi kan ikke vide, at 
Jesus er Guds søn. Vi kan ikke vide, at det går, som vi ønsker. Men vi kan tro det, og vi kan 
håbe det. Og det er mindst lige så smukt.  
Denne salme er god at huske på, hvis du en dag tænker, at du ikke tror nok eller rigtigt nok 
eller sikkert nok. For troen er ikke en klippe. Den kommer og går. Vi kæmper med den og 
udvikler os med den, og den giver os også kræfter og mod.  
Mange konfirmander er bange for, at de måske ikke tror nok til at blive konfirmeret. Men 
tro kan man ikke måle og veje, og hvis du gerne vil konfirmeres og tror bare en lille bitte, 
skrøbelig smule, så er det også nok. 
  
Uddybende 
Mange danskere lider af det, man kunne kalde trospræstationsangst. Man kan møde det til 
samtaler af forskellig karakter, altid fremført flovt og undskyldende: ”Jeg tror ikke så 
meget”. ”Jeg er jo ikke sådan rigtig kristen”. Trospræstationsangsten opstår, fordi der hos 
mange mennesker lever en idé om, at man skal tro på en bestemt måde – en sikker måde, 
uden kampe og tvivl, uden usikkerhed, før det rigtig gælder som tro. Konfirmanderne 
kommer nogle gange med den samme usikkerhed til undervisningen. En manglende tillid til, 
at deres tro rækker: At den er for lille og dermed ikke er god nok, da den ikke er sikker og 
fastlåst, men famlende og foranderlig.  
”Troen er ikke en klippe” er et fint opgør med trospræstationsangsten. For salmen gør op 
med den tanke, at troen skal være sikker og fast, før der er tale om ægte tro. Nej, salmen 
giver plads til usikkerhed og tro som en levende størrelse, der kan ændre karakter 
afhængigt af liv og situation. Og så bliver troen i højere grad lagt frem som en måde at gå til 
livet på, som det at tage ansvar og vove sig udad. At holde fast i håbet på trods og sætte sig 
selv i spil – også når det har sin pris. 
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Parafrase og opbygning 
 
Salmen består af to hoveddele. I de tre første vers stilles en negativ definition af troen over 
for en positiv. Først siges, hvad troen ikke er, og derefter følger et bud på, hvad troen i 
stedet er. I de sidste fire vers defineres troen udelukkende positivt, altså med beskrivelser 
af, hvad den er. 
Vers 1 fungerer som hele salmens præmis. Den første linje står som udgangspunkt for de 
efterfølgende vers’ definitioner: ”Troen er ikke en klippe”, altså et uforanderligt 
fundament, midt i det stormombruste liv. Nej, den er at sejle på trods, selv over den 
truende grav, som er livets grundvilkår. At kaste sig ud i tilværelsen uanset vejr og farer. 
Gud i vold, kunne man næsten sige. Vers 2 fører tråden videre fra vers 1. Troen er ikke det 
sikre, når alt andet falder. Men er til gengæld at være til stede midt i faldet, når man hører, 
at nogle har brug for én. Vers 3 kan man kalde et opgør med fundamentalisme. Troen er 
aldrig artikler, trygt i en indbundet bog. Tro er ikke noget, vi kan slå hinanden oven i 
hovedet med. Tro er ikke noget, vi kan bruge til at få ret med over for hinanden. Nej, tro er 
at vove sig ud af bøgerne og ind i livet med sans for næsten og med både hoved og hjerte 
på rette sted. I vers 4 stilles troen op i et paradoks. Den er både det, som kan svigte og det, 
som kan gribes. Hvornår troen svigter eller kan gribes, er ikke til at sige, men livet rummer 
erfaringen af begge dele. Vi falder, men bliver rejst igen. I vers 5 klinger Helligånden med i 
baggrunden. For tro er det, som giver kræfter og mod. Altså en udefrakommende styrke, 
som får os til at mande os op, så vi følger vores næste på vejen, også der, hvor det ikke 
umiddelbart giver mening for os. Troen giver overskud til at være nærværende. I vers 6 
bliver det klart, at troen ikke er uden omkostninger. For den fordrer af os, at vi ikke er 
lunke, men tør løfte stemmen, hvor det onde har magt. Satse på det gode og holde fast i 
håbet selvom prisen kan være hån og foragt.  
Rosendal slutter salmen af med at understrege, at tro i grunden kan give utrolige kræfter 
og forandre hele vores syn på livet og måden, vi lever på. For tro er at vove. Endda at gå 
helt ind i mørket, ind i det svære, farlige og uforståelige, hvis det er det, der kræves af os. 
Hvis der for alvor er kaldt. Tro er et gensvar på en kalden. I troen er vi altid forbundet med 
Gud og næsten. Og vi skylder at svare på deres kald.   
 
  

Bibelsteder og øvrige 
 
I Konfirmandsalmebogen henvises til følgende skriftsteder: 
 
v. 1: Luk 8,22-25 (Stormen på søen) 
En dag gik Jesus om bord i en båd sammen med sine disciple, og han sagde til dem: »Lad os 
tage over til den anden bred af søen.« De lagde så fra land. v23  Mens de sejlede, faldt han i 
søvn. En hvirvelstorm fór ned over søen, og de tog vand ind og var i fare. v24  De gik da hen 
og vækkede ham og sagde: »Mester, Mester! Vi går under!« Han rejste sig og truede ad 
stormen og bølgerne; de lagde sig, og det blev blikstille. v25  Men han sagde til dem: »Hvor 
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er jeres tro?« Forfærdede og forundrede sagde de til hinanden: »Hvem er dog han, siden 
han kan befale over både storm og sø, og de adlyder ham? 

 
v. 5: Luk 24,13-27 (Vandringen til Emmaus) 
Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres stadier fra 
Jerusalem og hedder Emmaus; v14  de talte med hinanden om alt det, som var sket. v15  Og 
det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog 
følge med dem. v16  Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. v17  Han spurgte 
dem: »Hvad er det, I går og drøfter med hinanden?« De standsede og så bedrøvede ud, v18  
og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede: »Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der 
ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage?« v19  »Hvad da?« spurgte han. De svarede: 
»Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og 
hele folket v20  – hvordan vore ypperstepræster og rådsherrer har udleveret ham til 
dødsstraf og korsfæstet ham. v21  Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse 
Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. v22  Og nu har 
nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os; de var tidligt i morges ude ved graven, v23  men 
fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som 
sagde, at han lever. v24  Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt 
det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke.« v25  Da sagde han til dem: 
»I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. v26  Skulle Kristus 
ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?« v27  Og han begyndte med Moses og alle 
profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne. 
  
v. 6: Jer 1,17-19 (“Men du skal stå frem og tale til dem”) 
Men du skal spænde bæltet om lænden, 
       stå frem og tale til dem 
       alt det, jeg befaler dig. 
       Lad dig ikke skræmme af dem, 
       for så skræmmer jeg dig for deres øjne! 
        v18  Jeg gør dig i dag 
       til en befæstet by, 
       en søjle af jern, 
       en mur af bronze, 
       mod hele landet, 
       Judas konger og stormænd, 
       dets præster og storbønder. 
        v19  De skal angribe dig, 
       men ikke overvinde dig, 
       for jeg er med dig og redder dig, 
       siger Herren. 
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Spørgsmålene i Konfirmandsalmebogen – og skitser til svar 
 
1. Se v. 1. Hvad betyder det, når salmedigteren skriver, at ‘tro er at sejle trods bølger’? (se 
evt. Luk 8,22-25) 
At blive ved med at holde fast i håbet på trods af modgang. At blive ved med at tro på, at 
det hele nok skal gå, fordi vi ikke er alene på sejladsen. At blive ved med at gå efter 
næstekærligheden trods indsigelser.  
  
2. Prøv at sætte ord på hvordan din tro er? 
Lad konfirmanderne tale sammen i mindre grupper. Det er ikke en øvelse, vi danskere 
excellerer i! Trosblufærdigheden råder. Men gør det klart, at salmen netop lægger op til, at 
der ikke er noget fasttømret svar på det spørgsmål. Der er også mulighed for at gå skridtet 
videre og spørge, om konfirmanderne synes, at deres tro har ændret sig med årene. Tror de 
på samme måde nu, som da de var små? Hvis der er nogle, der siger, at de ikke kan sætte 
ord på deres tro, fordi den netop er for usikker, så lad dem sætte ord på, hvorfor de tvivler. 
Og giv plads til, hvad det er, de ikke tror på - som Rosendal i de første tre vers. Det kan 
være en befrielse at få at vide, at det, som man tror, man skal tro på, slet ikke er et krav! 
 
3. At tro kan også betyde at være tro. Kender du nogen, der er tro mod nogen eller 
noget? 
Prøv først at få konfirmanderne til at definere, hvad det betyder at være tro? At holde sig til 
én person f.eks. i et ægteskab, ikke at bagtale ens bedste veninde, eller at være der for en 
ven, selvom vennen befinder sig i en svær periode. Det er eksempler på at være tro mod 
nogen. Kender konfirmanderne nogle konkrete eksempler på det? Derudover kan man 
være tro mod noget. Det handler ofte om overbevisning. Om et livsgrundlag, man holder 
for sandt, om en tilgang til verden, man ikke går på kompromis med. Man kan være tro 
mod sine principper. I forhold til kristendommen kan tro også forstås som netop det at 
være tro - mod buddet om næstekærlighed, mod en overbevisning om, at alle er skabt i 
Guds billede, mod tilgivelsens fordring osv. Så hvis man ikke kan stampe den store følelse af 
tro op af jorden, er det fint at gå ind i livet med intentionen om at ville være tro mod 
evangeliet! 

 
  
Relevans i konfirmandernes liv 
 
1. Troen. Er det noget, de taler med nogen om? Eller er tro noget, man skjuler? Tror de, 
man skal tro på en særlig måde? Hvordan tror en præst f.eks. til forskel fra en konfirmand? 
Hvornår har vi brug for tro? Det er vigtigt undervejs, at præsten bringer sig selv på banen. 
Ærligt. Og hvis der findes en klæbende tvivls-øgle, så lade den få lidt rampelys, så 
konfirmanderne får en fornemmelse af tvivlens legitimitet.  
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2. Livets bølger. “Tro er at sejle trods bølger”. Hvilke “bølger” kender konfirmanderne til i 
deres liv? Hvad er det svære? Hvornår har man brug for kræfter udefra? For håb og hjælp 
fra andre? 
 

At lære udenad 
 
v.1 Troen er ikke en klippe 
v. 6 tro er at satse på håbet 
 

Afsluttende musikstykke 
 Timen kan afsluttes med at lytte til indspilningen af salmen på playlisten 

’Konfirmandsalmebogen’ på Spotify. Den anbefales ikke særskilt ;-) 

 

 


