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dygtige vi er, eller hvor kloge vi er, så har vi
samme værdi. På samme måde med vores valg,
som er lige så betydningsfulde som naboens,
ingen har mere betydning end andre, og sammen
kan vi gøre utrolig meget.

Til alle tider, har mennesket måttet vælge. Vi
hører om, at Adam og Eva spiste af kundskabens
træ i Edens have, og blev, ligesom Gud, i stand til
at kende forskel på godt og ondt, og træffe et
valg. Det var vores skæbne, der blev beseglet der.
Siden har vi altid måttet vælge – på alle måder.
Meget få ting i tilværelsen har vi ikke mulighed
for at vælge. Vore forældre er noget af det, vi
ikke har indflydelse på, men det er en af de
ganske få ting, vi ikke kan vælge.
At træffe valg er blevet vores lod, og det styrer
vores tilværelse ud i de mindste led. Vi kan altid
vælge at gøre noget eller at lade være med at
gøre noget. Det er jo særlig tydeligt, når vi får
stemmeret. Så kan vi virkelig være med til at
vælge – hvem, der skal styre vores kommune,
vores land, vores verdensdel.
Det kan være meget afgørende for vores
tilværelse, at vi træffer de rigtige valg. Ofte kan vi
være tilbøjelige til at føle os så små og
magtesløse, at vi slet ikke tager stilling – at vi helt
undlader at vælge, eksempelvis til et afgørende
demokratisk valg. Men det er jo ikke rigtigt at
gøre, for det kan jo netop være din eller min
stemme, der bliver afgørende for resultatet. Det
er jo netop os, der har mulighed for at påvirke
den retning, som valget går i. Vi kan have en
enestående indflydelse.
Det er også kerneindholdet i kristendommen.
Hvert eneste menneske har en enestående
betydning for Gud. Uanset hvad vi kan, eller hvor

Sådan er det også med det valg, som optager hele
verden i disse dage – præsidentvalget i USA. Om
man er demokrat eller republikaner, for Trump
eller for Clinton, så kan man være med til at
bestemme over sit land. Det kræver blot, at man
træffer et valg. Det kan være et valg, som er
skæbnesvangert for USA, ja for det meste af
verden, fordi USA spiller så stor en rolle i
verdenspolitikken. Derfor er det meget
afgørende, at amerikanerne træffer det rigtige
valg, og sætter deres stemme på valgdagen.
Det er afgørende, at vi alle træffer valg. Vi kan
ikke være med til at vælge USA’s præsident, men
vi har så mange andre valg, vi kan træffe, valg
som er afgørende for vores eget liv, for vore
kæres liv, for vores by og det samfund, vi lever i.
Derfor må vi træffe valg – og derfor har vi alle et
ansvar, som vi må tage på os og forvalte, så godt
vi kan.
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