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HVORFOR GØR
DU SÅDAN?
Jeg tror, at alle mennesker
tror på et eller andet! Jeg
vil faktisk sige, at mange af
vores handlinger bygger mere
på tro end på viden … ja, det
tror jeg altså, og indtil videre
har ingen kunnet overbevise
mig om, at det er anderledes
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or nylig snakkede jeg med en, der på
sit arbejde lige havde fået ny leder.
Det var lidt af en udfordring, da ham,
jeg snakkede med, havde arbejdet samme sted i flere år og derfor havde et ret
indgående kendskab til arbejdsgange og
procedurer med videre. Den nye leder kom
fra et helt andet arbejde og havde derfor
hverken kendskab til arbejdsområdet eller
arbejdsgangene.
Ham, jeg snakkede med, var mildest
talt ret træt af det til at begynde med –
skulle hun komme her og tro, hun vidste
alt muligt og stille dumme, irriterende
spørgsmål?
Men tiden skulle vise, at det blev anderledes. For den nye leder spurgte kun
om én ting – det gjorde hun mange gange,
men det var det samme spørgsmål hver
gang: »Hvorfor gør I sådan?«
Det fik mig til at tænke over, at det
spørgsmål har jeg brug for at stille mig
selv flere gange – hvorfor gør jeg egentlig
sådan og sådan?
Vicegeneralsekretær
Peter Nord Hansen
Fredericia

FÅ APPEN ’ORD TIL EFTERTANKE’ GRATIS

To minutters
andagt hver
dag i uge 24

Tro før handling
Lad mig komme med et dumt og alt for
banalt eksempel i disse lidt for højtflyvende tanker: Jeg tror – for jeg har ikke selv
undersøgt det, men kloge mennesker siger, det er sådan, og det tror jeg så på – at
gulerødder er sunde – det er min tro, og
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derfor spiser jeg gulerødder – det er min
handling.
Min tro kommer altså på dette punkt
før min handling.
Det er som sagt et lidt dumt eksempel. For i virkeligheden burde det handle
om nogle af de helt store spørgsmål her i
livet. Jeg tror for eksempel på, at jeg altid
er elsket og ønsket. Jeg tror, at den Gud,
som Bibelen beskriver, er en Gud, der elsker. Det er en tro, jeg har, og det er en
tro, der er med til at forme mig ret meget. Det giver mig en ro i, at den, jeg er, er
elsket – jeg skal ikke være en anden. Jeg
skal ikke gøre mig fortjent til kærligheden
– den er der allerede nu, også når jeg gør
noget, som jeg selv synes er dumt, forfærdeligt eller forkert, så er jeg stadig el-

sket. Det tror jeg på, og det former mine
værdier og mine handlinger.

Hvad tror du?
Jeg tror, at alle mennesker tror på et eller
andet, og den tro er med til at forme deres værdier og handlinger. Så spørgsmålet
om, hvorfor du gør, som du gør, kan tages
et skridt yderligere tilbage: Hvad tror du?
Robert Thun Svendsen
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TAT SAGT OM

TRO

»Troen er ikke stor i sig selv, men
den har et stort indhold. Det er jo en
tro på Jesus Kristus.«

imedia samler video og
lyd om tro til dig
Kig forbi imedia.dk

Læs anmeldelse af dokumentarfilmen The Mole Agent på:
filmogtro.dk

Peter V. Legarth
(Læs mere på jesusnet.dk/svar/3225)

»Tro er fast tillid til det, der håbes
på, overbevisning om det, der ikke
ses.«
Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1

Læs mere om Guds kærlighed på:
jesusnet.dk/svar/3175

ALT ER REDE

Da festen skulle begynde, sendte han sin
tjener ud for at sige til de indbudte: Kom,
nu er alt rede! Men de gav sig alle som
én til at undskylde sig.
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Lukasevangeliet kapitel 14, vers 16-24

TROEN PÅ JESUS ER BEFRIENDE
Der bliver indbudt til en stor fest, men ingen ønsker at deltage. Det er Jesus, som
med en fortælling illustrerer, hvordan
mange forholder sig til ham.
Når Jesus vælges fra af mange, er det
fordi, der er andet, de mener er vigtigere.
Kristendommen er blevet fjern og ligegyldig og sættes ikke i forbindelse med en
fest.
Denne indstilling har i mange år præget Europa. Anderledes forholder det sig i
verdens fattigste lande, hvor der er store
kristne vækkelser. Her kender de til at leve

i et mørke af overtro, nød og undertrykkelse.
For dem lyder budskabet om Jesus som
en befrielse. Han giver tryghed i hverdagen og et håb om et evigt liv. Hos ham er
enhver elsket ubetinget og ikke overladt
til sin egen skæbne. Derfor lader de heller ikke indbydelsen til at tage imod ham
gå forbi. Troen på Jesus er som en fest, og
det afspejles også i deres gudstjenester.
Dermed ikke sagt, at livet som kristen
er farveløst og trist i Danmark. Jesus er
den samme frelser for alle. Han skaber
fest – også i Danmark
Søren Juul Skovenborg
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