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Af Kai Kjrer-Ilansen

Sådan set 21/10-88

Lutherog
Wartburg
JEG HORER meget radio,
nir jeg korer bil. Jeg k6rer
ikke s8 megetbil, sAjeg h6rer ikke si meget radio.
Derfor gLr d6t, jeg hgrer,
nflr jeg kgrer, m6ske starkere indtryk pfl mig, end
det g4r p& dem, der altid
horer radio, bflde n&r de
grir, st6r og sidder ned.
Undertiden fpler jeg, at
der kommer en stark forkyndelse ud af noget, som
slet ikke har noget med troen at gore. Men jeg hgrer
det som forkyndelse, fordi
jeg ikke kan lade vrere med
at omsatte det. Hvis det,
der bliver sagt, er rigtigt,
hvad betyder det sAfor troen? Eller:'Ja, netop! S8dan
er det ogse- eller burde vrere - blandt troens folk.

kvalificeredelreger til stede, ville hans beslutning
have vreret forkert. Men
det var der ikke. Derfor
kunne en uerfaren stud.
med. bruges. Og liv blev
reddet.

I DETTE horer jeg en masse.Jeg h6rer, at det er nodvendigt at give opgaver fra
sig, nAr situationenkraver
det. OgsS n8r vi taler om
Guds rige. En hel del kristne ledere- ikke kun dem pA
topplan! - er ikke sarligt
dygtige eller villige til at give opgaver fra sig. Lad hellere menneskergi til, end
at uerfarne skal hjalpe
dem,ikke sandt!
Jeg h6rer, at der gives
situationer, hvor man mA
tale og handle,selvom man
SOM NU DEN erindrings- ikke er kvalificeret til det.
udsendelsejeg helt tilfrelJeg hgrer, at vi som kristne
digt skruede mig ind pf,, mA arbejde i team, men
hvor en nu aldre overlage hvor det er helt afgprende,
og dr. med. fortalte om sine at disse teams bliver samoplevelser som ung medi- mensat rigtigt. Og det rigtige er alts6 ikke altid, at der
cinsk student i Finland under den russisk-finske krig.
skal vrere 6t rigtigt godt tePfl en time blev der bragt et am og 6t rigtigt d6rligt tepar hundrede alvorligt sf,- BD, men der kan blive
rede mennesker ind p8 ho- funktionsdygtige
teams,
spitalet efter et russisk an- ved at en rigtig dygtig og en
greb.
mindre dygtig bliver sat
Tidligere havde han assi- sammen. D6t bliver den
mindre dygtige dygtig af.
steret professoren.Selv var
han endnu ikke fardigudOg flere folk kan reddes.
dannet. Professoren tog et
Og hvor kunne megen
overblik over situationen splid undgAs, hvis dygtige
og grk straks til handling. folk hen langs ad vejen - og
Han gav den mest erfarne med alderen - inds6, at det
og dygtige operationssyge- tjener Guds riges sag mest,
plejerske til den unge uer- at lade andre komme til.
farne stud. med. og tog selv Hvis der altsA er andre at
en uerfaren sygeplejerske tage af. Hvis der ikke er,
'
til at hjelpe sig. Pi den m6- m6 de blive ved!
de blev der dannet to funk1)a, mflske er det fordi
tionsdygtige
operations- jeg k6rer Wartburg, at jeg
hold ud af 6t hold.
horer det i min bil. Radio- Havde jeg ikke gjort
nen fungerer i hvert fald!
det, var der ingen andre, MAske er det ogs6,fordi en
der kunne ggre det, sagde Wartburg'er-radio pA en
overlagen, der dengang specielm6de lader nogle revar student. - OS man bliformatoriske toner klinge
med. Der var i hvert fald
verjo dygtigere deraf, tilfgjede han.
noget med Luther og WartFint gjort af denne pro- burg!
fessor! Havde der vreret

