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Sådan set 18/11-88

Store og

smfrprofeter
'store. og usm&" predikanter.
ustore" profeter, tanker vi
Nu kan alle katte ikke
p8 Esajas,Jeremias,Ezekigoreslige 916,og fem og syv
el og Daniel. fs "smfl" profeter kalder vi Hoseas, kan stadig vak ikke gores
Amos og de andre profeter, lige. S& der er forskel p8
hvis skrifter findes bagesti
prredikanter. Og i mange
Det gamleTestamente.Der andre sammenhrenge er
er ialt tolv sAdann€uslrl6" der forskelpfrde storeog de
profeter.
smfl - om vi kan li' det eller
Vi taler ogs6om Paulus' ej.
"store" breve, Romerbrevet, de to Korinterbreve og MEN DERFORkan manjo
Galaterbrevet. Og derefter
alligevel godt gore en pointe
kommer s8 Paulus' osm6" ud af det forhold, at en
breve. M6ske ville det vrere pradikant ikke er "sf61" pA
mere rigtigt pA dansk at tagrund af kuantiteten af det,
le om Paulus' lange og korhan prasterer - hvad ente breve, selv om disse beten det er i pradikenernes
tegnelser ikke rigtig lader
minutlrengde eller antallet
sig anvende pA profeterne: af prredikener- men er han
de lange og de korte profe'stor., er det pA gfund af
ter!
h,ualitetenaf hans pradiJa, dansk er vanskeligt!
. ken i kombination med den
For n6r vi bruger ordet
nidegave, han har fiet.
smd.profeter,kommer vi let
Og selv om en predikant
til at signalere, at de var
ikke har samme store taleubetydelige, eller at de var
gaver, som de "store" har,
mindre
betydninpfulde
kan han godt vare "stor",
end de "store". Men det er
hvis kvaliteten er i orden.
jo ikke rigtigt.
Og drejer vi sp6rgsm6.let
og taler om osmAuog "stoDE "SMA* PROFETER
re( mennesker, er der al
havde et lige si relevant
mulig grund til i dissetider,
budskab at bringe Israels
hvor meget m6les i effektifolk, som de "store" havde
vitet og kvantitet, at sige,
det. De "srli" profeter er jo
at ethvert lille menneskeer
i sidste instans kun "sm6" i
"stort", n6r det har fundet
betydningen af, at de ikke
sin plads og virker i overhar efterladt sig "store"
ensstemmelse med de niskrifter, d.v.s. tykke bogdegaver og andre gaver,
ruller. Ner vi taler om
som det har f6et fra dets
Skaber.
"sr16n og "store" profeter,
er det med andre ord ikke
et udtryk for deres budJEG TROR, vi stadig har
skabs kualitet, men deribrug for ,storen mennemodkuantitetenaf deresefsker, der vover at tage "stoterladte skriftlige produkreu beslutninger. Jeg tror
tion, vi taler om.
ogsA,at Gud stadig benytNer vi idagtaler om "stoter sig af "store" predikanre og sm6 profeter", g4r i
ter.
det vist kun i en nedsetMen nAr tingene skal ggtende betydning. Derimod
res op, er der m8ske ikke sfl
kan der stadig vek tales om
stor mangel p8 "store"
predikanter idag. Det ser
ud til, at Gud ikke har sA
store problemer med at ffl
kvotaen opfyldt. Mere beOBAOIAS
svarligt er det for ham, at
fA de ,sm6" til at stille op.
ZEF^NiAS
Det er argerligt! For det
g&r ud over den store opgaHAI3AKUZ
ve, som "smA" har i Guds
1^rl
riges arbejde.
t ALAEiAS
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