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Den evigtgyldige tro
på det ubegrænsede

Af Rabindranath Tagore

Når man betragter et lille barn, der prøver 
at tage de første skridt, ser man barnets 
utallige uheld. De vellykkede resultater er 
der til gengæld ikke mange af.

Hvis man lægger disse observationer − som 
finder sted i et meget begrænset tidsrum 
− til grund for en definitiv bedømmelse af 
situationen, vil iagttagelsen med de kon-
stante uheldige resultater resultere i en 
deprimerende konklusion.

Men man ved, at barnet på trods af sine 
utallige mislykkede forsøg er besjælet af 
en kraftig følelse af glæde og gå-på-mod, 
der gør den tilsyneladende umulige op-
gave nemmere. Barnet ser faktisk ud til at 

fokusere på sin styrke, selvom det måske viser sig, at det kun finder balancen over 
sine skridt et kort øjeblik.
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Det samme gælder i voksenlivet
På samme måde, som man ser barnets uheld i forsøget på at gå, ser man sin egen 
mislykkede holdning i relation til at overkomme lidelser og modgang i sit eget daglige 
liv – lidelser, der reelt præsenterer den fuldkomne indsigt i de kræfter, mennesket 
råder over, og den viljestyrke, det anvender. Hvis lidelser og modgang kun afslørede 
svaghederne og derved slog mennesket ud, ville det dø i den mørkeste depression.

Hvis man på samme måde vælger at iagttage et alt for begrænset tidsrum til sine 
aktiviteter, vil de individuelle handlinger og de individuelle misforståelser og fejl-
tagelser blive præget dybt i tankesindet og virke nedslående. Men heldigvis er det 
ikke tilfældet, for livet giver faktisk rent instinktivt et større overblik. Det præsenterer 
nemlig et ideal af fuldkommenhed, som man kan stræbe efter, og som til enhver 
tid fører mennesket ud over begrænsningerne.
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I det indre ejer mennesket HÅBET, og det baner altid vejen foran den begrænsede 
erfaring. Det er den udødelige vished om det ubegrænsede i mennesket, der aldrig 
vil acceptere den tilsyneladende svaghed som en permanent tilstand. HÅBET – 
denne tro på det ubegrænsede – kender ingen begrænsning af sin indflydelsessfære, 
men drister sig til at forsikre om MENNESKETS ENHED MED GUD – og denne til-
syneladende ukuelige drøm om enheden med det guddommelige bliver dermed en 
uudslukkelig sandhed i det daglige liv.
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