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Bankr4veri og
ternede bukser
tInSANOnN
er farlig, det
ved vi. Ogs& den, der kommer
til os igennem moden. Alligevel er det ofte for letkobt at
smide satningen: "Nu er du
preget
af tidsAnden, mit
barn" ud i luften, nir meningerne i en familie er delte.
Bedre er det. om vi ved ovelse
kan lare at skelne mellem
store ting og smAting.
Der er nemlig forskel p&
satningen: "Nir vi mangler
penge i vores familie, planla,gger vi ikke et bankkup,
fordi vi er kristne". Og s&
setningen: "Vi g&r ikke med
ternede bukser i vores familie, fordi vi er kristne".
I den forste satning - den

med bankroveriet - er motiveringen god nok. Men det er
motiveringen ikke i den anden setning.
I det sidste tilfalde kan jeg
give r6d, hvis ungerne vil tage mig med pi rid. Og sporger de mig om min mening,
vil jeg have frihed til at sige,
at jeg sJmes, det er rredselsfuldt, men ikke skjule, at jeg i
deres alder ogs& gik i toj, som
mine foreldre fandt redselsfuldt.
Og jeg vil tillade mig at
sette en stopper for kobet af
denne radselsfulde bekladningsgenstand, hvis familiens okonomi ikke kan bare
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det, og garderoben ellers er
nogenlunde forsvarlig.
DERIMOD - det hAber jeg da
- vil jeg sJmes, det er i orden,
hvis mit barn selv kgber dette
radselsfulde toj for egne lommepenge. Jeg ved ogsi, at
nAr jeg har set p& det tilmange
gange,
strakkelig
vanner mit oje sig til det. I
sidste instans er mit forhold
til mit barn ikke bestemt af
den farve, det har pi t6jet,
men af noget helt andet og
dybere.
lgvrigt har jeg pA fornemmelsen. at Gud kan li' alle
farver. Men ogs6, at han har

givet os lov til at li' nogle farver mere end andre!
Har jeg som foreldre vanskeligheder med at sidde
med mit barn i en kristen forsamling, fordi mit barn har et
par for mig redselsfulde bukser pA eller en modefrisure,
jeg ikke kan li', sA er problemet mit.
Sd.dan sef skulle det vare
unodvendigt at sige dette.
Men enhver, der vil vere erlig, ved jo med sig selv, at det
ofte er de smA ting, der i familien forer den store ballade
med sig.
Hvad gavner det, hvis mit
barn s5rnes om samme farver
som jeg og kleder sig derefter, huis omkostningen er, at
det ikke vil komme i de troendes forsamling?
TIDSANDEN
er farlig. Javist! Nir den trakker
bort
fra Kristus. Men i tilfeldet
med de redselsfulde bukser,
er det m&ske fuldt ud os forreldre, der er praget af den.
Den tids6nd, som lader andres - ogsA andre kristnes -

mening om ens familie styre
Den form for tidsAnd kan
blive dyr.
Enten overtager ungerne
denne indstilling, hvilket der
ikke skal r&bes et hurra for.
Eller ogs& reagerer de senere
imod den; det kan de godt fA
et hurra for.
Men trist er det, hvis reaktionen bliver sA voldsom, at
Kristus-troen ogs& skippes.
For owigt er vist ikke alt,
hvad der kan kaldes pivirkning fra tidsAnden, lige dArligt! F.eks. har tidsAnden
preget en del unge: de ryger
ikke i samme udstrakning,
som vi giorde det i deres alder. Her er tidsinden god siger en ryger!
For det er vist mere lbrureningsdebatter - om den indre
og ydre forurening - som her
har giort sin virkning, end
det er forkyndelsen.

