Selv om tilveksten i Afrika bare skulle
blive halvdelen af det, der her er skitseret,er
den enorm. Men der er intet, der tyder ph, at
den ikke vil blive endnu st4rce.Det er fantastiske opgaver, der ligger foran den kristne
kirke, og de kan kun fuldflres gennem en
enig og mllbevidst indsats.
Kristendon n ens tyngdepunkt
har i mange irhundreder, i hvert fald rent talmassigt, ligget i Vesterlandene, Europa og
Nordamerika. Vi har vennet os til at tale
om den kristne verden og den ikke-kristne,
hedningeverdenen,u-landene, den tredje verden eller hvad man nu har kaldt den >>flvrige
verden<<.Begivenhedsudviklingen peger pn
en hurtig forandring i denne henseende.Ingen vil vel lengere holde fast ved talen om
den kristne verden. Vi er vel klar over. ar
sakulariseringen er giet si vidt, at den kristne
gruppe er et mindretal overalt i verden. Det
er ogsi et faktum, at man snart sagt overalt
i verden finder representanter for den kristne
kirke.
Hvad der dog har stfrrre interesse i denne
henseendeer, at udviklingen peger pi, at de
kristne i den tredje verden snart vil vere talmessigt overlegne. Iffrlge dr. Barrets beregninger vil kirkerne i det, vi kalder den >>udviklede del af verden<<telle omkring 796
mill. medlemmer omkring 3.r 2A00, medens
de unge kirker i den tredje verden vil telle
ca. 1.118 mill. medlemmer.
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Det er med en inderlig ulyst, de sikaldte langhirede forsvaresher, og for si vidt kunne der
lige si godt skrives om si mange andre ting,
men nu altsfi.om de langhirede kristne. Ulysten har lange vreret til stede, fordi jeg v6d,
at mange gfir sig andre tanker, hvorfor diskussionenlet kan forirsage en lrkeslls polemik eller en uforsonlig stillingtagen, der ikke
virker befrugtende p& det sammenhold og
fallesskab, vi ejer i troen pi Jesus Kristus.
Men alligevel: Med stor fare for at blive misforsttet, s6' vi graver os endnu dybere ned i
de skyttehuller, vi som regel befinder os i,
nir vi ser forskelligt pi tingene, men dog
med et lille hib om, at vi, der er kristne, og
som alts8.derfor i det mindste burde lnske at
forsti hinanden, ml indse, at vi ikke skal slis
om uvaesentligeproblemer, skrives dette.
Problemet
At verdens unge mend 96.r med lengere og
lengere h8r er et fakrum, som ikke behlver
nermere beskrivelse. Men det urovrekkende
for nogle er, at nogle unge kristne - endog
med tillidsposter, ja, forkyndere i LM - i den
sene!'etid ikke har stlttet barberfager meget,
men har fiet halvlangt hir. Og det betyder,
vil man havde, at disse skikker sig lige med
denne verden! Og er det forkyndere, det gelder, er en beskyldning for at v€re vranglerer
desvcrre ikke fjerntliggende.
Det er den ene side af sagen. Den anden
side er hirproblemet mellem foreldre og
b6rn, i sardeleshed blrn i den skoles6gende
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alder. Det lyder miske for nogle som opdigtede sager. Men desverre kan der fremf6res
sliende beviser p&, at foreldre endog skammer sig ved deres blrns hirlangde, n8r de er
sammen med andre kristne foreldre. Dette
kan fl skebnesvangre konsekvenser!

Identifikationen
At der kan vere nlje sammenheng mellem
den ydre livsform - i denne sammenhrng
h8ret - og livsholdningen, skal ikke bestrides.Den unge generations protestholdning til
det etablerede samfund midt i 60'ernes f6rte
bl. a. det lange h&r med sig. Derfor er der
ikke noget underligt i, at mange kristne forkaster den lange - eller lengere - hirmode,
fordi man identificerer langt h&r med narkotikavrag, rudeknusende demonstranter, an^rkister, ja, samfundets snyltere. Denne identifikation er nerliggende, og iser hvis man
ikke personligt traffer langhirede mennesker, men kun mlder dem gennem TV. Men
alligevel er den omtalte slutning aldeles misvisende. Nlr en protestfremkaldende klededragt eller hirpragt bliver mod.e,ml identifikationen udviskes, og ddt ofte til stor irritation og ergrelse for dem, der mener noget
med deres protest.
En langhlret kristen vil altsl ikke identificere sig med ovennevnte folk, og mener heller ikke, at han stlfter dem; han synes simpelt hen, at frisuren er pcn, og det kan der
jo ikke vere noget forkert i.
For at sige det samme med eksempler fra
nogle andre omrfi.der: Identificerer jeg mig
med katolikkerne i ltalien, fordi jeg g&r i
italienske sko, fremstillet af en from katolik,
der giver tiende til pavestaten? Eller med,
som nogle mener, Jehovas Vidner, n&r jeg
drikker Coca Cola eller Fanta?
Man kunne blive ved. Vel stdtter vi mange
ikke-kristne, men det ville vcre ulideligt at
leve, hvis vi hver gang vi k/bte noget, f6rst
skulle finde ud af, hvem vi egentlig st/ttede.
Alts8: NEr en anden hlrlengde end den
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rranteer blevetmode,kan man frit velge eller vrageden.
Vi f\l7er 1o alle moden
Nu er det mlske ikke uden interesseat nevne,
at mcnd i den langt overvejendedel af historien har glet med lengere hlr end det, vi
har. SEvidt man vdd, var det vist grekerne
og romerne, der begyndte at gE med kort
hlr. Hvordan Jesussl ud, vdd jeg ikke, men
pE alle mine billeder fra sfindagsskolener
han i hvert fald fremstillet med langt hfir.
Igennemhele Middelalderenvar hlret langt.
Napoleon indf6rte det korte - altsl en revolutioner! Sidste lrhundrede gil( folk med
kon og halvlangthlr mellem hinanden.(Billederaf Chr.Mpller og Roseniuskan ncvnes
som srudieobiekt).
Hvad jeg vil med dette?At vi nu alle skal
gl med langt htr? Nei, langpfra!Men at vi
alle kan fl et afslappetforhold - ogsl til hlret. At vi sl altsl aIIe skal synes,at halvlangt
hlr er smukt?Nei, langtfra! Smagkan ikke
diskuteres.Hvad da? Dette: At vi indser, at
vi her beskaftiger os med et aldelesligegyldigt emne,som altsl ikke enf;angburde vzere
et problem for os.
Yi f6lger io alle modenmereeller mindre.
Glr vi nu en 'langhlret tid' i mlde, sl vil de
fleste,mlske alle, predikanter have det anno
2000 (og nogle vil mlske sl til den tid kempe mod eventuelle kortklippede revolutioncre personer- ak ia!).
Nlr vi alle f6lger med moden, sl. lad os
da ikke stridemod hinandenog udmarvehinandensfrimodighed,nlr altsl moden ikke er
i modstrid med Guds ord og et verdigt kristenliv. Lad os derfor ikke beklage os over
uvesentlige ting. Den, der vil klage over tiden, kan i dag let finde mere vesentlige ting
at sette sin finger pl.
Forurgelsen
Men hvad nu, n8r der defte til modser nogen, der forargespl de langhlrede kristne?

For skyldes det ikke bare forfengelighed, at
man lader hiret vokse? Til det sidste er der
bare at svare: Jo, selvf6lgelig er der forfengelighed med i spillet, men - hlnden pl hjertet - hvor er der ikke det?
Hvad angLr forargelsetr, S synes det at
vcre et af de mest benyttede, men samtidig
mest misbrugte og misforstflede begreber,
hentet fra NT.
Det er yderst let at blive forarget. Er der
en person, der handler lidt anderledes, end
jeg gdr, eller glr kledt lidt anderledes end
jeg, kan jeg srtte mig hen og fomges, samtidig med at ieg foreg{gler mig selv, at jeg
har Paulus pfl min side, og han skal jo vist
nok have sagt noget om, at ingen mi forarge
mig!
Hertil er f4lgende at sige:
'forargelse'
Denne
har intet med NT's forargelse at skaffe. Den, der forarger nogen i
nytestamentlig berydning, f6rer vedkommende bort fra troen; den, der forarges, falder
fra troen; forargelse er altsl fuafald fra troen.
Paulus vil derfor f. eks. ikke vare med til
at spise afgudsofferk4d, som i sig selv er en
ubetydelig og uvesentlig ting, hvis man ikke
nyder det i et afgudsofferhus, for at ikke en
nyomvendt, der er svag i troen, skal falde fra,
idet han forledes til at spisenoget, som senere
vil volde ham forferdelige sjalskvaler, s&
han ikke engang tror, han kan fl tilgivelse
herfor.
Thlen om forargelsen er altsl kommet til
for at beskytte de smi, dem, der er svage i
troen. Hvis dette er rigtigt, ml jeg da splrge:
'forarges' (med
Hvem af dem, som
den almindelige ikke-bibelske forargelse) pl langh&rede,er svag i troen? Er det ikke dem, der
for en menneskelig m&lestok er starke i troen,
der forarges?
Og hvem er de svage? Er det ikke oftest
dem, der kan personificeresi den dreng, med
det halvlange hEr, jeg talte med pl en weekend-lejr. Han kom fua et ikke-kristent hjem
og sagde i samtalens l/b: >>Nlr jeg kommer
ind i Nansensgadeom slndagen, ser sl mange

s& merkeligt pi mig. . . synesdu ogsl, jeg
har for langt hir?<
Nu er vi ved sagen- og nu begyndersagen
at blive alvorlig - forfardelig alvorlig
for os!
Hvem er det, der st8r i fare for at falde
fta?
Hvem er de svage,der skal hjelpes?
Hvem af os tdr med vore blikke skubbe
ham - dem - ud pt grund af en ubetydelig
sag,lidt hir?
Og hvem siger vranglerer til den ungdomsledereller forkynder,der har en smule
hlr om Qrerne,hvormed han ogs&siger, om
ikke til andre, sl forhlbentlig til nogte fl
svage,at Kristus har l4sk4btos - lad nu vare
med at misforstl mig - til at vzereos selv,
dvs. til ikke nldvendigvis at kopiere de andres smag?
Men hvem er det, der om, og om igen mE
hgre: Lag ikke store byrder af uberydelighederp[ wage kristne,somvil knekke dem?
Og hvem er det, det skal forlryndes for: Se
ikke pt det ydre, men pi mennesket?Hvem
er deq der ikke har forst8er,at Gud engang
vil ddmme det, der skjuler sig i mennesket
(Rom.2,16)?Ja, det er jo os!
Oprejsteltoaeder
Rejs da hovederne,I foreldre, som har drenge, I skammerjer ved, fordi de har lidt for
meget hlr i nakken, b6rn, som trofast glr
med jer til m6derne, b6rn, som gerne vil
slet i dem, selvom I og ieres ievnaldrende
synes,at den mode er aldeleshorribel. Brug
ikke den kostbaretid til at skandesmed dem
om uberydeligheder.Fortal dem hellere om
Jesus!Og advar dem mod de ting, der virkelig kan forlrsage fuafald fra troen, og var
ikke selv, i jeresliv og ferd til forargelse.
Der er i vor tid nok ting at advare imod
og plpege, ting og sager,der virker frafald.
Her skal bare nevnes et par fra det ocean,vi
vader i, alvodige misforhold vi fortrenger,
nlr vi bliver optagede af uberydeligheder:
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pa.rtierog sladder, manglende broderkerlighed, udfrysning af tilrejsende, skattesnyderier og igerpriser:, udnytning og urugt osv.
osv.
Sagde Paulas ikke . ,,
Jeg hfrrer endnu stemmer, der siger: >>Jamen,
Paulus siger dog, at det er uslmmeligt for en
mand at have langt hir: (1.Kor. 11,14)...Jo,
ganske rigtigt, ligesom han i samme kapitel
betoner, at det er uslmmeligt for en kvinde
at lade sig klippe. Nu er der dog nrppe nogen, der vil havde, at ner Paulus taler om
ikke at have langt hi.r, si er det lige prrecis
den langde, vi har i dag. Hvad si med de
kere predikanter i de forrige irhundreder?
Desuden skal man io vere varsom med at
rive skriftsteder ud af deres sammenhen,g.
Udrevne skriftsteder kan kun have argumenta.tiv kraft overfor mennesker, der ikke kender deres Bibel. Desuden mi man se et skriftsted i dets sammenhang. Vi mi lede efter
intentionen med det sagte. Det ville virkelig
vere skprt a[. mig at bede mine lasere om at
sli op i 2. Sam.\4,26, og si ud fra det sted,
hvor der med fryd fortrelles om Absalons
hirpragt, at bevise, at vi alle skal gi med
langt hir, fordi det er 'bibelsk' . . .(!)
For at gfire en lang historie kort: Paulus
vil, at der skal vere forskel pi mand og
kvinde. Korint var en by med mange sk6ger
og udbredt prostitution. Nogle kvinder havde
kortklippet hir, for lettere at komme til at
drive lesbisk utugt. Sidan mi det ikke vrere,
betoner Paulus.
Og si siger vi stille og uden nogen som
helst ironi: Hvem har vmet i wivl om, at
det var et han- eller hunkflnsvasen, man stod
overfor, n6.r man talte med en langhiret?
Langhhrede tjenere
Gud give, at vi ml komme derhen, hvor vi
ikke gider at trattes om disse ting. Uberydelige ting skal accepteres.Betydelige og vesentlige ting phtales. Om vi dog ikke mitte
'forarges'
pt hinanden, men glede os over
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hinnndens forskelligartetheder, vi er jo dog
lemmer pi samme legeme, Kristi legeme!
'langhi.ret
Gir vi en
tid' i m/de - nih jah,
hvad s&? Gud har i de forbigangne irhundreder haft mange langhirede b6rn.
Han har ogsi haft mange langhirede tjenerc fgr, som han har vedkendt sig, si vi behgver altsi ikke bekymre os s6. meget om
dette.
Og gir vi en slips-lgs tid i mgde - nih ja
- hvad si? Det behdver vi hverken at beki'-r. os for eller at glrede os over. Det er
jo da aldeles ligegyldigt. Men kommer der et
tidspunkt, hvor det enesterigtige og acceprerede er langt hlr og rulllekrave, kommer d.en
tid, ja, da hiber jeg, at en eller anden pi
semmemide vil pitale det.

