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Mine tider
eridinhfind
HVORER DER forskelpA
tidernei et menneskeliv!
Der er sundhedstider
og
sygdomstider,
der er fodsel
og dod, der er latter og
grid. Der er ungdomstid,
hvor livet ligger foran de
fleste,menfor nogleafbrydesbrat. Der er alderdommen,hvor alt, hvadder ligger foran for mange, er
vanskeligtogsmertefuldtoghvor livet er sAtungt, at
man Onsker,det vil tageen
ende.
Der er nederlagogsejre,
dybefald i synd,sommarker 6n for livet, selv om
synden er sonet. Der er
venskaberog fiendskaber,
serligt vanskeligt er forholdet til tidligere venner,
somgik i stykker, undertiden i den falles kamp for
JesusagpAdennejord.
Der er tider, hvor visheden om barnekfrret hos
Gud er intakt, andretider,
hvor troen anfegtes i sin
grund. Serligt vanskeligt
er det, n6r man er sat til at
hjelpe andre ud af deres
anfegtelse, og' samtidig
selver anfegtet. Der er tider, hvor familielivet tri'
ves, andre tider, hvor det
vantrivee.Deter vanskeligt
at skulle ud at tale om forsoningenmed et uforsonligt sind over for sinenarmeste.

geretider i forholdtil, hvad
gArsdagen
bragte,
Det er godt, nfrr statsmagten ikke legger hindringeri vejenfor evangeliets udbredelse,
d&rligtnar
den ggr det. Som kristne
samfundsborgere
bedervi
ikke om martyrtider.Samtidig larer erfaringenos,at
kirken kan lutres i "derligeutider, og "gode"betingelserfor kirkens forkyndelsefgrer ikke npdvendigvis godetider medsig.
Ydre godek6r takker vi
somkristnefor - ogglader
os,n6r kristne i andrelandefAr tilsvarendekAr.Men
ydre gode kir garanterer
ikke, at mulighederne
bruges"sqe deskal,
JOVIST! DER ER FOR.
SKELpfl godeogdflrligetider.Igennemdegammeltestamentligesalmerm6der
vi mennesker,somt6r klage deresnod, hvad enten
der er ydre eller indre fiender, der forArsagerngd,
ondskabog trenpel. Ner
deer i nod,forsogerdeikke
at benagtedet.Der6bertil
Gud. Og takker Gud, n8r
traangseltiden
er ophgrt.

SOMEN FUGL KVIDRER
i det fri, kvidrer dentroendeisraelit,n6r Herreni sin
nAdehar grebetind. Gode
tider er det, n6r Herren i
sinn6dehar grebetind.GoOGIMR ER DERforskel de tider er det, n8r man
pAtidernei et land.
med salmisten kan sige:
"Herre,iegstolerpi dig,jeg
Gfu et landfra 6t politisk siger:Du er min Gud,mine
system over til et andet, tider er i din hAnd."
kandetfor denenkeltebor- (sI.31,15f.).
ger eller for folket somhelhed blive bedreeller dArli-

