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Forrygende
krerlighed
Guds forrygende kerlighed.
I beretningen om derlde
nAln soM tilhgrer og som fortabte son(ner) kommer
predikant kan det vere denne kerlighed sterkt til
ivert altid at udvisedenhelt udtryk i faderens lgb hen
storebegejstringfor en kendt imod sin dreng. Hvilken overtekst fra Bibelen.Somf.eks. raskelse! Hvilket forrygende
denomdenfortabteson,eller lob! Sikken en scene, der
dc fot'tabte sgnner.
kunne laves af det p& frlm.
Hvor mange gange har
anstandigheHer
man ikke hgrt den. I sondags- den. Detryger
ikke srerer
nemlig
skolen, i missionshuset og i lig anstandigt for fedre i de
kirken. Og sidan er det med omgivelserat srettei trav. Og
si mange andre beretninger
cin
af rnnfinnora
ilrlro

Af Kai Kirer-Hansen

Af Kai Kjer-Hansen
gADn SoM tilhorer og som
predikant kan det v&re
svert altid at udvisedenhelt
storebegejstringfor en kendt
tekst fra Bibelen.Somf.eks.
denomdenfortabteson,eller
dc fortabte s6nner.
Hvor mange gange har
man ikke hgrt den. I sondagsskolen, i missionshuset og i
kirken. Og sAdan er det med
s6,mange andre beretninger
fra Bibelen.
Overraskelsesmomentet
er der ikke lengere. Man behover ikke engang at hore beretningen oplast til ende.
Man f6ler sig fardig med den,
for oplesningen er forbi.
Som f.eks. sondagenefter,
at Danmark havde besejret
Tlskland 2-0 i Mexico.

Guds lbrrygende karlighed.
I beretningen om den/de
fortabte son(ner) kommer
denne kerlighed sterkt til
udtryk i faderens lgb hen
imod sin dreng. Hvilken overraskelse! Hvilket forrygende
lgb! Sikken en scene, der
kunne laves af det pA film.
Her ryger anstandigheden. Det er nemlig ikke serlig anstendigt for fedre i de
omgivelserat sette i trav. Og
da slet ikke at motionere sin
fortabte son i mode.
Men sAdan er Gud. Han
kommer os i mode, lober os i
m0de.
Har jeg forkludret mit liv:
Gud stormer mig i mode.Har
andre forkludret det for mig:
Gud stormer mig i mgde.
Anstandigheden, og hvad
den krever, er borte. Men
karligheden, og hvad den
kr@ver, er intakt. Hos Gud
altsi. Ikke noget at sige til, at
den aldste sgn sJmes,at hans
far er blevet forrykt, nfrr han
laver en sAdan fest for lillebror, den slubbert. Ikke noget at sige til, at han ikke vil
feste. For hvordan kan man
feste, nir far ikke engang har
lavet en ordning med afbetalingsrater for alt det, som lillebror har forspildt?

MEN NETOP mAlene, som
vore danske gutter putter i
modstandernes kasse i de
indledende runder, viser, at
det kendte ikke nodvendigvis
mddes som gentagelsenskedsommelighed.
I fodboldkampens hede er
der overraskelser og spendingsmomenter. Disse ting er
borte, nir milene vises i gentagelsen. I gentagelsen labber vi det ene mil i os efter
det andet - i hvert fald nir det
er danske mfrl - vi nyder dan- MEN GUD L,AVER ikke afskernes vej til milet. Og vi betalingsordninger, nir han i
gor det, selv om vi godt ved, sin forrygende kerlighed tilgiver.
hvor bolden ender: i m€rlet.
Han tilgiver og begynder
Det er genkendelsensglade. Hvilket er noget helt an- si forfra.
Hvilken forrygende kerdet end gentagelsens kedlighed!
sommelighed.
Denne forrygende kerlighed
skulle fA det til at boble i
EVANGELIET OM Guds foros - og mere, end n&r vi ser
rygende kerlighed t&ler ogsA bolden
ryge ind i modstangentagelse. Det ergerlige er
mil.
dernes
bare, at vi si ofte moder den
Pi Guds forrygende kersom gentagelsens kedsomlighed
kan man nemlig leve
melighed. Ikke andet end
Guds kerlighed, siger vi. El- sit liv. Og do sin dgd. Det kan
ler rettere: Vi siger det ikke, man ikke p& et forrygende
men hele vores holdning vi- forboldmil.
Jovist. Guds forrygende
ser, at den ikke har gjort os
kerlighed
tAler gentagelse.
serlig vanne.
OgsA i slow motion.

