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Hvad er tro? Prædiken holdt på Al Asad Airbase, Irak, d.8. marts 2020, over Markus 9, 14 -29
I dag vil jeg tale om hvad tro er. Hjemme i Danmark taler vi ofte om de mennesker som går i
kirke som særligt ”troende” mennesker. Som om tro var noget nogen har, mens andre ikke
kan tro. Jeg møder ofte folk, der siger: ”jeg ville så gerne kunne, men jeg har ikke troens
gave”. Men tro er ikke er en særlig egenskab for særlige mennesker. Som præst har jeg ikke
mere tro, end nogen af Jer. Vi har alle tro. For tro er ikke noget der foregår oppe i hovedet.
Troen sidder i hjertet. Troen er noget, der leves. Tro er noget helt grundlæggende i alle
menneskers liv, Tro betyder helt enkelt, at du har tillid til noget, at du stoler på noget, uden
at have beviser. Og det gør vi alle hver eneste dag. Uden tro kunne vi slet ikke leve. Vi er
nødt til at stole på vores kæreste, ægtefælle, mand eller kone. Når jeg har tillid til min kone
derhjemme, så tror jeg, at det hun fortæller er sandt. Så tror jeg, at hun gør alt i den bedste
mening. Men uden tro, så ville jeg skulle gå herude og være urolig og mistænksom hele
tiden.
Her, hvor vi er udsendt, hvor vi arbejder og lever tæt sammen, er det helt afgørende, at vi
kan tro på hinanden, at vi kan stole på, hvad andre siger, at vi kan regne med hinanden.
Hver eneste dag stoler vi på ting som andre siger, gør og lover, uden at vi har beviser – vi
har bare tillid til, at det er sandt. Men vores tro og tillid kan lide et knæk. Når vi kommer
under pres. Så længe livet går glat – af sig selv, - når himlen er blå og der er penge på
kontoen, så er tilværelsen som en bred horisont – fuld af muligheder. Men når vi oplever
modgang, når det og dem vi har fået, som vi holder af og elsker bliver syge eller tages fra os,
så kan vi komme i tvivl om tilværelsens godhed, - vi kommer i tvivl om os selv, om det vi
gør, - om vi lever et ordentligt liv. Så bliver den brede horisont pludselig til en smal
afgrund, hvor vi står og stirrer ned i det dybt mørke. Alle kriser i vort liv handler på den
måde i sidste ende om kampen imellem tro og tvivl.
Sådan er det også for den far vi hører om i evangeliet til i dag. Han kommer med sin søn til
Jesus. Faren begynder at fortælle om sin dreng. At han ind imellem for voldsomme anfald,
med stærke kramper, som er ved at tage livet af ham. Dengang så man det som, at han var
besat af en dæmon, - en uren ånd. I dag ville vi kalde det epilepsi.
’Faren har allerede forsøgt alt muligt for at få sin søn helbredt, men intet har hjulpet. Faren
har ikke længere tillid til noget som helst. ”Hvis du kan gøre noget, så hjælp os” siger han.
”Alt er muligt, for den, der tror” svarer Jesus. Det svar lyder umiddelbart hårdt og
afvisende. Som om Jesus stiller betingelser op for os. At hvis bare vi tror nok, så vil alt blive
godt. Men faren ved godt at hans tro ikke er stærk. ”Jeg tror”… siger han. Og tilføjer så:
”hjælp min vantro”.

”Jeg tror, - hjælp min vantro”. De ord er udtryk for tro. For, hvad det vil sige, at være døbt,
at være kristen. Tro er jo ikke tro på os selv. Ingen af os er jo supermænd i troen. Tro er,
som denne far, der har prøvet alt, og erkendt hvor hjælpeløs han er, at indse, at der er
noget man ikke kan magte og bære selv. ”Jeg tror, hjælp min vantro”. Dvs.: ”Jeg forsøger at
tro, men tvivlen overmander mig”. Det er os, når jorden åbner sig under os, når vi må
opgive selv at bære alting.
Drengen bliver helbredt, men falder livløs om. Alle dem som stod der sagde: ”Han er død”.
Men Jesus tog drengens hånd og rejste ham op. Når vi lytter til Jesu ord, til evangeliet, så
kan vi også blive rejst op, - så kan det vi troede var dødt blive levende, også i vort liv.
Tro er altså ikke en kraftpræstation og ikke kun noget for de særligt ”troende” og fromme.
Tro er heller ikke om jeg nu kan forstille mig, at Gud er til. Tro er at komme her til
gudstjeneste som de uperfekte mennesker vi er, - vi er ligeså plettede som den uniform vi
har på - og alligevel have modet til træde frem for Gud.
Kristendom handler altså ikke om, om jeg nu kan tro på Gud, nej, det handler om at stole
på, at Gud er med mig, - også selvom jeg ikke selv synes jeg har en stærk tro. Jeg er jo kun et
menneske. Jeg er ikke verdens navle. Og selv de største og stærkeste mennesker kommer i
løbet af livet til at være ganske små og hjælpeløse.
Tænk på vores konger, -selvom de var de mægtigste, så vidste de, at uden Gud, så var de
intet. Det er jo derfor Dronning Margrethes valgsprog lyder: ”Guds hjælp, folkets kærlighed,
Danmarks styrke”. Guds hjælp er det første.
For os som er udsendt sammen er det vigtigt, at vi bevarer vores tro. Troen på Gud. Troen
på det vi gør. Tilliden til, at vi er et godt hold. At uanset, hvad der kommer ud af det
hernede, så kan vi holde sammen, tro på hinanden, være tro, og ikke lade tvivlen splitte os
ad.
Vi ved ikke, hvad de næste uger og måneder bringer for os her. Den usikkerhed er ikke altid
nem at leve med. Vi må stole, at Gud er med os, som Han var hos faren med den syge søn. At
Han giver os tro på det vi skal gøre, når vi ikke selv kan. Så kan vi få modet til at tage vores
ansvar på os. Så må det lykkes så godt det kan. Vi kommer alle til at lave fejl og svigte, – sige
og gøre dumme ting. Men Gud er med dig, - Han kender dig – du er tilgivet. For Guds
kærlighed er grænseløs og sprænger alt. ”Den tåler alt håber alt udholder alt” og svigter dig
aldrig. Selvom din tro er vantro.
AMEN

Efterårsmøde tirsdag d.27. oktober kl.19.30 i Multihallen i Sdr. Nissum
Genforeningen 1920 – da Sønderjylland blev delt.
Foredrag ved historiker, Jørn Buch, Haderslev
Hvorfor blev Sønderjylland delt? Hvorfor kom grænsen til at gå, hvor vi kender den i dag?
Kunne grænsen være blevet trukket anderledes? Er den dansk-tyske grænse trukket
retfærdigt?
Disse og mange andre spørgsmål vil blive besvaret i foredraget om Genforeningen i 1920.

Da tyskerne i 1914 fejrede 50-året for sejren over Danmark i 1864, var der ikke mange der
troede, at Genforeningen var så tæt på. Men krigens udvikling gav de dansksindede
sønderjyder en mulighed for at stemme sig hjem til Danmark den 10.februar 1920. Der var
to afstemninger, den første i zone I den 10.februar 1920 med et klart dansk flertal, den
anden i zone II den 14.marts 1920, hvor der overalt var tysk flertal.
Foredraget vil gøre rede for diskussionen om grænsens forløb, men vil også komme ind på,
at grænsen ikke er en historisk grænse, men en demokratisk sindelagsgrænse.
Alle er velkomne

Kom og hør - en historie
Vi samles i Den grønne cafe i Multihallen i Sdr. Nissum og en person fra
lokalområdet vil fortælle en historie – fra sit eget liv – eller ved at læse op.
Alle er velkomne.
Næste gang - d.10.november kl. 19.30

Menighedsrådsmøder
Torsdag den 8.oktober - Onsdag den 25.november
Møderne er fælles for Husby og Sdr. Nissum/Thorsminde menighedsråd og afholdes
i præsteboligen kl. 19. Møderne er offentlige

Døbte
Husby kirke: Oliver Søndergaard Grønbæk, Silkeborg
Thorsminde kirke: Agnes Hedegård Willadsen, Vildbjerg

Gudstjenester på Center Vest Er udsat på ubestemt tid pga. Covid-19

Kirkebetjeningen
Husby: Graver/kirketjener Niels Jørn Sandholm. Tlf. 97495633 - 40177997
Kirkeværge: Henning Frederiksen Tlf: 97495451. Formand Tage Andersen Tlf. 20330629
Sdr. Nissum: Graver/kirketjener Tove Nøddebo Mortensgaard Tlf. 26651137
Kirkeværge Benny Petersen Tlf. 2114 5626. Formand Anette Lillevang Tlf. 29285383
Thorsminde: Graver/kirketjener Janne Kristensen Tlf. 21429110
Kirkeværge: Stinne Sørensen. Tlf. 30134782 Formand Anette Lillevang Tlf. 29285383
Kirkesanger: Anette Yde. Tlf. 97141319 – 23632364
Organist: Hanne Ørnbjerg. Tlf. 97492141 og Ole Toft 40454003
Sognepræst: Jakob Sandal tlf. 97495108

GUDSTJENESTER

20.09
27.09
04.10
11.10
18.10
25.10
01.11
08.11
15.11
22.11

15. søn. e. trin
16. søn. e. trin
17. søn. e. trin
18. søn. e. trin
19. søn. e. trin
20. søn. e. trin
Alle Helgens Dag
21. søn. e. trin
22. søn. e. trin
Sidste søndag i kirkeåret

Husby

Sdr. Nissum

Thorsminde

09.00 MDK
--10.30
--10.30 Høstgudstj
--09.00
10.30
--09.00

--09.00
--10.30 Høstgudstj
--16.00 JWA
10.30
--10.30 MDK
---

--10.30 Høstgudstj
--09.00
16.00
--16.00
09.00
--10.30

MDK= Margrethe Dahlerup Koch - JWA = Jesper Wiborg Andersen
D.19.-20.september og d.19.-25.oktober passes henvises der til sognepræst Jesper Wiborg
Andersen, Staby 9749 1081
D.14.-15.11. henvises der til provst Margrethe Dahlerup Koch, 4013 6432

Covid-19:
Kirkerne har siden midten af maj været åbne igen, men der gælder fortsat nogle klare
regler for, hvor mange personer, der må være i kirkerummet til såvel søndagens
gudstjenester, som dåb, bryllup og begravelse.
I Husby kirke må der højest være 41 personer.
I Sønder Nissum kirke – 40 personer.
I Thorsminde kirke – 14 personer.
Kirkens personale skal ikke tælles med.
Det er klart, at det giver visse udfordringer. Vi er vant til, at alle gudstjenester og kirkelige
handlinger er offentlige – at vi kan invitere dem vi vil til barnedåb, og at vi kan møde op til
en begravelse, uden at skulle inviteres først. Men så længe Covid -19- reglerne skal
overholdes så gælder der flg.:
Dåb finder sted om lørdagen eller umiddelbart efter søndagens gudstjeneste kl.12.00.
Ved begravelser er det vigtigt, at familien selv inviterer de personer som man ønsker skal
deltage. Ved begravelser er der naturligvis mulighed for, at dem der vil følge kisten ud til
graven eller til rustvognen, kan vente uden for kirken. Udendørs må vi samles op til 200 på
kirkegården.
Gudstjenesterne juleaften vil der blive informeret om i næste kirkeblad, som omdeles i
slutningen af november.
Til trods for den usikkerhed som Covid-19 har skabt, så skal man ikke blive hjemme, hvis
man gerne vil i kirke. Der er vil også blive afholdt de foredrag og møder som måtte aflyses i
foråret, men arrangementerne er flyttet til Sønder Nissum hallen. Efter høstgudstjenesten i
alle tre kirker er der frokost, som tidligere.
Jakob Sandal

