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Hvad er et løfte?
Den tyske filosof, Hannah Arendt,
kalder løfter for ”isolerede øer i et
hav af usikkerhed”.

De kan ikke definere og forme hele
fremtiden for os, da fremtiden altid
vil være usikker, men de kan være
”pålidelige vejvisere.”
De kan give både os selv og andre
mennesker noget at tage pejling af,
ligesom de kan udstikke en mere
sikker kurs for vores eget liv.

Hvad er et løfte?
Forpligtende løfter har en grundlæggende betydning for vores identitet og fælles liv:
• De fortæller meget om, hvem vi er som mennesker
• Er afgørende for at kunne skabe og opretholde en fast identitet

Hvad er et løfte?
Et løfte er mere end en vision. I
modsætning til visionen peger løftet både
tilbage og fremad i livet. Visionen kan
fortælle, hvem vi ønsker at være i
fremtiden, men ikke hvem vi er. Løftet kan
derimod sige meget om vores sande
identitet og kan derfor blive en kilde til
selvindsigt og til forståelse af andre:

• Hvilke løfter har vi udstedt til
hinanden?
• Hvilke løfter har vi overholdt?

• Hvilke løfter forsøger vi fortsat at
overholde for hinandens skyld?

”Vi ved, at en er den samme person i
dag, som han eller hun var i går, ud fra
de løfter, som vedkommende
fremsatte i går og holder i dag.”
Lewis B. Smedes

Det fleksible
menneske
Alle skal være parate til forandring,
hele tiden turde løbe risici, alle bør
gøre sig uafhængige af regler, fri af
skik og brug. Begreber som tradition
og velanstændighed er irrelevante
og hører fortiden til.

Utopia
(Keld Moseholm)
Manden med det ene ben er et
realistisk bud på virkeligheden. Vi bilder
os ind, at vi står på fast grund, men
pludselig opdager vi, at vi i
virkeligheden hænger frit i luften.

Guds løfter
Matthæusevangeliet 28,20

Matthausevangeliet
28,20
»Og se, jeg er med jer alle dage
indtil verdens ende.«

Kliché?
”Jeg betroede et af de få kristne

mennesker, jeg kender, at hun var alvorligt
syg. Han svarede, at han ville bede for
hende. Jeg protesterede ikke, men
chokerede mig selv ved kort efter at oplyse
ham om – ikke uden en vis forbitrelse – at
hans gud åbenbart ikke havde været særlig
effektiv. Han svarede: ”Har du nogensinde
tænkt på, at hun kunne have været udsat
for større lidelser?” Aha, tænkte jeg, det er
altså det bedste, din blege galilæer og hans
far kan stille op.”
Julian Barnes

Barnetro
”Min søn på fire år glæder sig til at komme i himlen.
Der er to grunde: Gud kan lære ham at flyve, og så
kan han gemme sig i skyerne, når han leger skjul med
Jesus. Det teologiske spørgsmål, han har beskæftiget
sig med i længst tid er, hvem der er stærkest: Jesus
eller Gud?
Se, dét er barnetro, men det er altså også barnlig
tro; en tro hvor horisonten tydeligvis er en 4-årig
drengs. Mange mennesker holder op med at
beskæftige sig med Gud, fordi de ikke længere kan
fastholde deres barnetro.
For de kan ikke tro på en gammel mand med langt,
hvidt skæg, og de glæder sig hverken til at lære at
flyve eller til at lege skjul med Jesus. ” (s. 14)

Voksentro
”Der kommer dog en dag, hvor barnet må lære, at
Guds engle ikke kun redder os fra fare, men også
gennem fare. Er der ingen, der fortæller barnet det,
vil det før eller siden lære det af livet selv. En
kristentro, der foregøgler os, at livet med Gud er uden
smerte og mørke, kan ikke andet end skuffe! Og
spørgsmålet er, om vi overhovedet kan kalde det for
kristentro. Det er ikke, hvad Bibelen taler om.” (s. 24)

Virkelighed
”Da der for flere år siden var et voldsomt jordskælv i Kobe, Japan,
var det indtryk, medierne gav, at offentligheden i Japan var mest
optaget af at finde en politisk ansvarlig for, at man ikke havde
sikret sig bedre mod jordskælvene. Trangen til at finde en
menneskelig ansvarlig sidder dybt i os. Når vi læser om reaktioner
som den i Kobe, får vi ondt af den minister, der måtte gå fra sin
bestilling, fordi han ikke havde gjort nok for at jordskælvssikre
katastrofeområderne. Og vi kan næsten få ondt af den Gud, der for
mange menneskers vedkommende har måttet gå fra sin bestilling,
for han heller ikke har gjort nok! Eller måske er det ikke Gud, vi
skal have ondt af, men snarere de mennesker, der aldrig har fået
korrigeret deres egne opfattelser af, hvem Han er? Strengt taget er
det ikke Guds problem, at han skuffer nogle forventninger, han ikke
selv har givet grund til. ” (s 26)

Pålidelig vejviser

Han er Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte
billede, og han bærer alt med sit mægtige ord.
Hebr 1,3a

