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Sådan set 29/7-88

Risikoen
for
atlave fejl
LUTHER VAR af den opfattelse, at Ordsprogenes
Bog godt kunne 'kaldes en
bog om gode gerninger; i
den larer Salomon os at
fore et godt levned, for
Gud og mennesker."Luther siger endog, B.t "erhver, der gerne vil vare
arlig og god, gor vel i at
bruge denne bog som daglig andagtsbog,ofte lrese i
den og sesig i spejlderi."
Der er vist ikke mange,
der benytter Ordsprogenes Bog p8 denne m&de i
dag. Oftest bruges den bil
at krydre bord- og lejlighedstaler med sentenser,
hentet herfra, hentet fra
Guds Ord. hvilket kalder
latteren frem!
Luther mente i gwigt,
at mangealmindelige ordsprog, som findes pA ethvert sprog, "bunder i
Guds vark og udspringer
heraf, selv om de ikke er
GudsOrd."
OG GUDS ORD er sivist
heller ikke de folgendesentenser, som jeg forleden
fandt pi bagsiden ef en
avis. Men derfor kan man
jo godt spejlesig selv i dem
alligevel. Sidan som man
kan det med andre ftndord, der har en pointe. Ordenelod:
Den, som arbejder meget,lauermangefejl.
Den, som arbejder mindre,lauer fune fejl.
Den, som slet ikke arbejder, lauer ingen fejl.
Og dcn, som ingen fejl
lauer, bliuer forfremm et!
I kristne kredse laves
der mange fejl, bide nAr
der handles, tales og skrives. Det lyder ikke sarligt
oploftende, men sidan er
det bare. Det er ikke kun
de andre, der fejler. Vi gor
det ogsA.
Fejl skal ikke dyrkes. De
skaljusteres. Fejl skal ikke
bortforklares, de skal erkendes og indrommes.
Men risikoen for at g4re
fejl, n8r man taler, handler
og skriver, skal ikke stekke os i vor aktivitet.
LJheldigt for en kristen
virksomhed er det i hvert
fald, at folk, der er aktive

og dermed gor deres f'ejl,
bliver passiveaf frygt for
eller pi grund af kritik fra
folk, som ingen fejl laver,
fordi de slet ikke laver noget.
EN KRISTEN, som ikke
tgr lgbe risikoen for at gore
fejl, vinder nreppe mange
for Kristus.
Selv
urmenighedens
personligheder
"store"
gjorde deres store fejl. Det
bedste eksempelherp6 er
Peter, som hyklede i Antiokia, og som Paulus derfor
m&tte irettesatf,e i skarpe
vendinger. Det kan man
laeseom i det andet kapitel
i Galaterbrevet.
Hvor jeg beundrer Peter! Ikke for hans fejl, men
fordi han kom igen, ikke
blev passiv, ikke holdt op
med at gore noget for sin
Herre. Men fortsatte. OgsAmed de fejl, han seneregivetvis - har gjort.
Han - og andre - bliver
"forfremmet". Om man i
erhvervslivet og de kristne
organisationer sikrer sig
ved kun at forfremme
dem, der ikke gor fejl, skal
her vare usagt.
Men Gud "forfremmer"
ikke mennesker, der ikke
gor fejl. SA ville derjo slet
ikke vare nogen i hans
Himmel. Han har vist heller ikke speciel forkerlighed for dem, der ikke laver
fejl, fordi de ikke arbejder.
HAN
FORFREMMER
dem, der arbejder for Gud
og sin naste med de risikoer, det indeberer for at beg8 fejl. Det varste er nemlig ikke at fejle, men det
verste er ikke at bekende
sine fejl.
S6dan gor Gud, fordi
hans Sgn som den eneste
ikke gjorde fejl, sk6nt han
handledeog talte meget.

