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FORSØG DET UMULIGE
Nedlukningerne under corona kan have slidt
på relationerne. Abraham Lincoln og Bibelen
viser en vej fremad
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D

en tid nærmer sig, hvor corona betyder mindre for vores liv sammen,
men der kan være relationer, der
er blevet slidt. Her kan ydmyghed, at tale
tydeligt ærligt, men stille, og det at tage
imod Guds vejledning være en hjælp.
Både i det private og i det offentlige liv.

Umenneskelig opgave
Abaraham Lincoln var præsident under
den amerikanske borgerkrig. Han stod
med den nærmest umenneskelige opgave
at samle og hele en nation, som had, mistro, sorg og forskellige økonomiske interesser havde delt i to. (Under den 4-årige
borgerkrig blev 2% af den amerikanske be-

folkning dræbt – svarende til 7 mio. amerikanere i dag.)

Vovede at samle og hele

Fhv. cykelhandler
Jens Fjord
Skjern

FÅ APPEN ’ORD TIL EFTERTANKE’ GRATIS

To minutters
andagt hver
dag i uge 11

Lincoln var (alle fejl ufortalt) kendt for flere ting i sit arbejde som præsident.
For det første læste han i Bibelen dagligt, han søgte Guds vejledning.
For det andet talte han stille – både i
decibel og i indhold. Selv hvor han kunne
have hoveret eller søgt hævn, gjorde han
det ikke. NB: Han talte ikke utydeligt, og
endte også med at blive skudt. Der ligger
ikke en undertone af »veg« i det her.
For det tredje var han kendt for sin ydmyghed. Han vovede at forsøge det umu-
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lige – at samle og hele. Det kræver både
mod og ydmyghed at kaste sig ud i noget, som man mener, er afgørende vigtigt,
samtidig med at man må erkende, at det
er tæt på umuligt.

Vov at fejle
Jeg synes, der er svage paralleller til vores
nutid. Under nedlukningerne blev det tydeligt, hvor forskellige vilkår vi har.
Samtaler om og holdninger til vacciner,
pas, sygdom og sikkerhed har belastet debatter og relationer her og der.
Vi har ikke haft borgerkrig, og det takker jeg for. Men vi kan godt lade os inspirere af Lincolns – i øvrigt meget bibelske
– tanker om forsoning og vejen frem.
For det første kan vi søge Guds hjælp
til forsoning, tilgivelse og genoprettelse
af slidte eller direkte ødelagte forhold. To
lyttende ører og et oprigtig ment »Undskyld for min kluntethed.« kan meget.
For det andet: Lad os være ærlige, men
tale stille. Der er ingen grund til at hovere,
selv når vi lader til at have haft ret. Vi ved
ikke, hvordan alting ligger om to eller fem
år.
For det tredje får du måske blik for noget, du synes, der skal gøres i forsoningens tjeneste. Hvis det virker tæt på umu-

ligt, så vov at tale med Gud om det, også
selv om du ikke plejer at bede. Vov at gøre
det alligevel, vov at fejle. For det, der er
værd at gøre, er også værd at gøre dårligt.
Må Gud velsigne din dag!
Anne Kathrine Wagtberg Hansen
Fra jesusnet.dk
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TAT SAGT OM

VEJEN TIL EVIGT
LIV
Det er ikke den skyldfri, der undgår
fortabelsen og får evigt liv. Det er
den skyldige, som stoler på, at Jesus
kan betale hans gæld, der ikke går
fortabt, men får evigt liv.
Robert Bladt (Til Tro)

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

Læs anmeldelse af filmen
Lincoln på: filmogtro.dk

HJÆLP MIN
VANTRO

(Jesus sagde) »Alt er muligt for den, der tror.« Straks
råbte drengens far: »Jeg tror, hjælp min vantro!«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Markusevangeliet kapitel 9, vers 14-29

TRO OG TVIVL ER FORENEDE
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En mand kommer til Jesus med sit syge
barn. Disciplene kan ikke stille noget op,
og nu beder han Jesus om hjælp: Hvis du
kan gøre noget, så forbarm dig over os, og
hjælp os … Jeg tror, hjælp min vantro!
Manden er ærlig over for Jesus. Han tager ikke en from maske på og foregiver at

have en stærk tro. Han erkender åbent, at
hans tro er en tro, der er viklet sammen
med tvivl. Men han kommer til Jesus både
med sin tro og med sin tvivl. Og dermed
viser han, at tro og tvivl her er to sider af
samme sag. Hans tro er en ægte tro; den
rummer også tvivl. Eller man kan sige det
på den måde, at netop hans tvivl er udtryk
for tro. Han kommer jo til Jesus med sin
ærlige tvivl.
Der findes en helt anden slags tvivl,
den man bruger som et skjold imod troen. Her elsker man tvivlen, for med den
forsøger man at holde Jesus på afstand.
Men sådan er det ikke med manden, der
udbryder: Jeg tror. Hjælp min vantro! Hans
tro kæmper med tvivl, og hans tvivl er den
kæmpende tro.
Nok er tro og tvivl modsætninger, men
de er forenede modsætninger. Eller sagt
på en anden måde: Jeg tvivler, når jeg tror,
og jeg tror, når jeg tvivler. En troende tvivl
og en tvivlende tro.
Peter V. Legarth

