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Vorhetre
bevares
SELV OM sted og tids- det mig, at der skal vare
punkt er til alt andet end folketingsvalg- eller valg
smil, veltes man underti- til missionshusetsbestyden ind i situationer,som relse,eller hvadder nu er
kalder smilet frem, og vigtigt for en.
Og hvor man for at ffi
hvor man nasten er flov
over,at man ikke kan lade et mindre galopperende
vere med at smile. Som hjerte gerne ville gve sit
forledendag, et par dage sommerhus,give sin bil
f4r det netop afholdte for at kunne gA, forere
valg,hvor vi var pAhospi- sine dejligemobler- eller
for at sidde og boger- for bare at kunne
talsbesCIg,
holde en, vi har meget fungeresomtidligere.
Hvad rager sommerker, i hflnden- det,der er
det bedste kommunika- hus, bil og hus og mobler
tionsmiddel,n8r de al- ogbogermiglengere,den
mindeligemider at kom- dagjegliggerp6 mit dOdsmunikerepd ikke lengere leje...Eller min ere? Eller
de sermeninger, og;si af
fungerer.
Den dag var der kom- _teolqns-kart, somjeg har
for,
stiet
met en ny patient ind i {fordre$pt,
'
den anden seng pi to- kempe{ for? Hvad rager
mands-stuen. Inden for det mig langere?Det blide sidste 48 timer havde ver deandressag!
Det er ikke rart at tander ligget to andre, som
havdekampet medd6den ke pA eller skrive om, at
- og dOdensejret. Og si
der skal vendesop og ned
kom sygeplejerskenog pi mangeverdier, nflr vi
spurgte den nye patient, bliver syge eller gamle.
om hun ville afgive sin Men s6daner det nu. Og
stemmetil valget.Da r0g sddan bliver det. Det er
det ud af den gamle miske heller ikke det, der
mund: Vorherrebeuares! er mest tragisk, nir det
Densetning i den situ- kommertil stykket.
ation kaldte smilet frem
hos sygeplejerskeog hos MEST TRAGISK er det
os andre.Denblev sagtpi jo, nflr et menneskelever
en mide, som robde, at sit liv og dpr sin d6d med
det ikke var fprste Bmg, et Vorhercebeuares!pfl sine laber. Og endnu mere
denblevbrugt.
Jeg kan selvfolgeligik- tragisk er det, hvis vi,
ke vide, om det var sidste uden at bruge det ordgang, dennealdre kvinde valg, alligevelgder og gdebrugfe den setning. Men legger vores eget og anjeg forstdr hende jo ud- dres liv, mens vi har det,
market. Hvad rager det fordi vi har manglet proportionssansen.
hendenu, at der - igen Og hvor er der forskel
skal vere valgtil folketinp&etVorlterre beuares!og
get?
p&etVor Herrebeuareos!
Det har hun prgvet si
mange gangefgr. Hun er Ner vi siger den sidste
slg, hjertet galopperer, setning, beder vi om, at
vejrtrekningen er be- vor Herre vil vrerne os i
sverlig. Hvad hun mfrske livet og i dgden,giveos ny
tro i livet og ny tro i dOtidligere intenst har varet optagetaf, er nu alde- den. Ja, uor Hene beuare
les ligegrldigt. Lad andre osdertil!
Skulle jeg enganghave
give stemmertil de kandidater, som s6ger stem- glemt mit eget navn,
mer, og mAskebetaler for glemt mine b6rns navne,
dem med et par blodprop- og m8skeheller ikke lengere kan hviske et Jesus,
per..
sA andre kan hore det, si
DET ER IKKE sarlig glemmerden korsfastede
rart at tenke p6, men s6- og opstandneHerre ikke
dan skalen del afos om et sine korsmarkede born.
ptr fo, om 5 6r, 10 ar, 20 De horer sammen med
Ar, 30 6r osv.ligge,forh6- ham livet til.
Vor Herre beuareos I
bentlig med et andet ordvalg, men i sammesitua- dentro!
tion og sigeet: Hvad rager

