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Fdt, du er ikke

prrest, vel?
NAR VORE DRENGE hesblasende komrner ind fra vejen og stiller spOrgsmilet
,,Far, du er ikke prest, vel?"
ved jeg godt, hvilket svar de
h6ber pi at fA. Og det er ikke
vanskeligt at gette sig til,
hvad der er foregiet pi vejen.
Nogle af deres kammerater
har generet dem, drillet dem
med, at deres far er prest.

med dem. Givetvis ville det
sige ens unger mere - i forste
omgang - hvis man var phue7ez sammen med dem og vejens andre unger en gang
imellem. Og gjorde noget,
som de andres foreldre heller ikke ofte gor. Det kunne
sikkert virke som en god
kompensation for drillerierne, hvis man tog sig tid til at

prrest, vel?
NAn voRE DRENGE hesblesende komgnerind fra vejen og stiller sp6rgsmilet
"Far, du er ikke prest, vel?"
ved jeg godt, hvilket svar de
hAber pA at fA. Og det er ikke
vanskeligt at gette sig til,
hvad der er foregiet pA vejen.
Nogle af deres kammerater
har generet dem, drillet dem
med, at deres far er prest.
Selv ved de, at deres far ikke fungerer som prest med
kirke og alt det der, si hvad
er mere nerliggende for fun,
end at benegte det.
Men det er jeg. Si det nytter alligevel ikke at negte
det.
Derfor er det altafgOrende,
at jeg kanlide m.ed,nhr mine
unger foler sig trengt pA
grund af mig. Og det samme
gelder naturliryis generelt,
nir vore born nu engang har
foreldre, der 96r i kirke og i
missionshus.
LIDE MED DEM, ja netop!
Og ildre affardige dem med
et pyt. Jeg kender jo selv til,
at det ikke er spor sjovt atf6le sig udenfor, fordijeg er kristen.
Og si har jeg tro pi, at han,
der engang led for dem, ogs&
lider med - nu. Det kan jeg
fortelle som en far, der ogsi
famler. Og jeg kan fortelle,
at jeg ogsi nogle gange har
lyst til at kvitte det hele. Og
at jeg undertiden - som de gor noget fuldstendigt vanvittigt forkert, som vores
himmelske far er ked af. Men
ogsi, at der er noget, der hedder tilgivelse.
- Jeg vil nOdig pr@gemine
born som en kristen supermand, der har alt untier kontrol. Jeg er pd uej sammen
med dem.
UAStCI SKULLE man ,.rgsi
vere mere p& uejen sarrrmen

med dem. Givetvis ville det
sige ens unger mere - i forste
omgang - hvis man var ph,uejen sammen med dem og vejens andre unger en gang
imellem. Og gjorde noget,
som de andres foraldre heller ikke ofte gfi. Det kunne
sikkert virke som en god
kompensation for drillerierne, hvis man tog sig tid til at
lege eller spille bold ude pi
vejen.
Hvordan man pi den ene
side kan kompensere for de
drillerier, ens born er ude for,
nir de kommer fra troende
hjem, og pA den anden side
ikke foregggler dem, at troens liv kan leves uden drillende bemarkninger
selv fra
deres kammerater, gives der
neppe 6n fingerknips-frerdig
losning pA.
Det er ikke en farbar vej at
holde dem borte fra det kristne fellesskab, selv om de synes, at det at spille fodbold er
langt vigtigere - og sjovere end kirke, missionshus og
bornemoder.
MENER VI som kristne foreldre noget med, at vi er pA
vej sammen med vore born,
m6 vi ogsA tage os tid til at
vere ude pi vejen med dem.
Og der - og ved andre lejligheder - E6re det skore sammen med dem. Netop det
skore! Hvad det er for noget,
er en udfordring til hver enkelt familie at frnde ud af.
At gorc det skore sammen
med far ogleller mor kan vere en lille kompensation med
en stor virkning for et fglsomt
barnesind, som foler det en
smule uretferdigt,
at man
har en far, der er prest, eller
nogle foraldre, der er "missionske".

