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Dresserede
unger
SOM FOR.IELDRE - og med nogle gange har de dem og
hjelp fra skolen - kan vi i en virker enormt selwetfardivis grad dresserevore unger. ge, nfrr de skal udtrykke sig.
OS vi kan manipulere dem
Med nogle unger lykkes det
bedre end andre. Og nogle til at spille kristne. Men Jeforaldre skal bruge mere hiv sus har advaret imod ethvert
og slid end andre for at fA det skuespil over for ham. Han
gennemskuer det nemlig.
onskede resultat.
Som foreldre og skole har
vi magten i forhold til unger- ALLIGEVEL er det miske

o-SOM FOR.IELDRE - og med
hjelp fra skolen - kan vi i en
vis grad dresserevore unger.
Med nogle unger lykkes det
bedre end andre. Og nogle
foraldre skal bruge mere hiv
og slid end andre for at f& det
onskede resultat.
Som foraldre og skole har
vi magten i forhold til ungerne. Desto vigtigere er det, at
vi bruger denne magt rigtigt,
og at vi forst&r, at m&let i sig
selv ikke er dresserede unger, ikke er smi maskiner,
der ggr, hvad der forventes af
dem, nir en impuls gives, eller der trykkes pA en knap.
Men mAlet er kristne unge,
der har lyst til at fglgei Kristi
fodspor som modne mennesker, der ikke vil leve en
ghetto-tilverelse, men tjene
den opstandneHerre med de
evner, som han har givet dem
og i den verden, som nu engang er vores.
Hverken pivende over de
sm&evner eller pralende over
de store talenter. De er jo grvet til l&ns af Ham.
DRESSEREDEunger ...
Egentligt et skrakkeligt
udtryk. En form for "dressur"
er vel nodvendig - med kerlighed og forstAelse for det
enkelte barns serpreg. Men
dressuren har sine begrensninger.
Aben kan dresseres til at
spille mennesket g4re som
mennesker. Det er morsomt
at se pi - n&r det galder aber,
altsA! Det er tragisk, nAr det
gelder mennesker.
Dressere til levende Kristus-tro kan vi ikke.
Man kan manipulere med
mennesker,
hjernevaske
mennesker til at give udtryk
for de rigtige meninger, rigtige efter den herskende samfundsopfattelse eller ideologi. Man kan ogs&manipulere
bOrn til at have de rigtige meninger om kristendom - og

nogle gange har de dem og
virker enormt selwetferdige, nir de skal udtrykke sig.
OS vi kan manipulere dem
til at spille kristne. Men Jesus har advaret imod ethvert
skuespil over for ham. Han
gennemskuer det nemlig.
ALLIGEVEL
er det m&ske
sidan, at nast efter Jesus er
bornene dem, der bedst gennemskuer os voksne, nAr vi
spiller kristne.
Hvis det er rigtigt, udgAr
der en negativ pivirkning fra
os foreldre, n&r vi spiller
kristne, lever i hulhed og forlsjethed.
Den pivirkning, der udgir
fra os voksne i dette spil, er
vist kraftigere, end det altid
er rart for os at tenke pA. Og
vi kommer alt for let om ved
problemet ved at gore TV eller andre upersonlige midler
til sorteper i det spil.
Men hvad enten det lykkes
for os eller ej at gore vore unger dresserede, burde det stfr
tindrende klart, at vi ikke
kan manipulere dem ind i
Guds rige. Ydre magt eller
man ikke
tvang kommer
langt med - i det lange lgb.
Og det er en overvejelse
vard,
at dresserede unge
mennesker nodvendigvis ikke er det samme som kristne
unge.
Som kristne foreldre narrer vi os selv, hvis vi tror, at
det er bedre, at vore born
spiller klassisk kirkemusik
end rytmisk underholdningsmusik - dersom Kristus er
blevet borte.

