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Et femte B
JEG KAN marke ergrelsen og
smiler alligevel lidt over mig
selv. Postboksen var tom. Ingen breve. Smiler, fordi det er
til at leve med, at der ikke er
nogle breve, nAr man bare i et
par mAneder befinder sig i udlandet. Men undrer mig alligevel over, at jeg mA konstatere,
at jeg er lidt sm&skuffet.
Vrerre er det med ungerne.
De gor intet forsggt pi at smile
eller skjule deres skuffelse.
Det er deres privilegium.
Hjemme sporger de aldrig om
post, bortset fra n6r fOdselsdagen nermer sig. Men her er
det anderledes.

Det ser ikke ud til. at det er
forklaring nok, at det israelske
postvresen ikke fungerer pA
helt samme m&de som det danske.
Og er man i udlandet for en
lrengere periode - som vores
missionarer er det - kan en sAdan forklaring i hvert fald ikke
bruges i det lange lgb. NAr brevene bliver ved med at udeblive.
UASXE ER der et femteB, som
vi - ogs6 - forsynder os imod.
Brevene til vores missionarer.
De fire andre B'er har de.
Ganske vist ikke altid helt pA
samme mide. Det er der sik-
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kert ogs& positive sider ved.
Men negative sider er der ogsA,
ting, som skal bearbejdes:
Bibelen, der skal bruges pA
et fremmed sprog. Broderskabef. hvor der undertiden er andre mekanismer, der virker
end dem, man er vant til.
Brgdsbry&lsen - nadveren - foreg6r p& en anden mAde, selv
om den korsfestede og opstandne Herre er den samme.
Bonnerne i sig selv er ikke anderledes. Selv om det er rigtigt
svart at bede pi et andet
sprog. Endda meget svart!
I den sammenhang kan et
femte B virke velgorende. Bre-

uel hjemmefra. Det fortaller,
at der er nogen, der tenker pA
mig. Og det har jeg brug for.
Det forteller, at der er nogen,
der vil bruge tid pA mig. Og det
gor ogsa godt. Det fortaller, at
der er nogen, der fors6ger at
leve med i mit arbejde. Det giver ekstra krrefter.
I DE perioder, hvor jeg har oplevet at vrere udenlandsdansker, har jeg givetvis ogsA fAet
dArligt skrevne breve. Men et
dArligt skrevet brev skuffer ikke. Og gor det det alligevel, sA
mi modtageren tage skylden
herfor.

Brevet som e/ femte B skal
vi nok ikke kornme for hurtigt
om ved. Eller bare overlade til
de professionelle missionssekretrerer at skrive. De har si
mange at skrive til, at deres
breve ikke kan erstatte vores til en eller et par udenlandsmissionerer.
Brevet er ikke det femte B.
Men det er e/ femte B, som fir
solen til at skinne lidt mere
klart. Eller m&ske rettere: fir
den bagende sol til at virke lidt
mindre hed.
Breve hjemmefra leser man
i udlandet altid mere end en
gang.

