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Det kedelige
DER ER IKKE ret megeti
denneverden,somopleves
ensaf alle mennesker.Det
gelder ogsfren pradiken.
Det kan ganskevist godt
v&re, at et flertal af tilhOrerne vil betegneen bestemtpredikenfor kedelig,
kedsommelig,
t6r og uinteressant.Ligeldeskan det
vere, at en bestemtpredikant har f&et pradikatet
'kedelig"klistret pAsig.
Nu er detbAdefor billligt
- og for fromt - at sige,at
flertallet sjaldent har ret.
Flertallet kan udmrerket
have ret, nflr det siger,at
en prredikanteller en prediken er kedelig.NAr pradikenennu er kedelig,ville
dejo lyve,hvis de sagde,at
den sagdedem noget.Og
sagener,at vi afogtil lyver
over for hinandenog over
for predikanten!Vi lyver,
hver gangvi sigertak med
leberne, selv om prredikenen,vi lige havdehort, var
og trattende
sovndyssende
forudsigelig.

Og alligevel var pradikenen kedelig. Ner vi har det
godt, har et overskud, skal
der lidt mere til, for at en
pradiken kommer os ved.
Vi vil gerne have den serveret lidt mere friskt. Nogle
gange ogs&lidt mere friskfyragtigt, selv om friskt og
friskfyragtigt nu ikke er
det samme.

JEG ER IMOD kedelige
prredikener. Jeg er imod at
gore en dyd af det kedsommelige. Det er ikke specielt
fromt at vrere kedelig.
Men nAr det er sagt, er
der en ting til, der skal siges.Og det er: fri mig for de
frisKyragtige pradikener
og predikanter, den dagjeg
lige har f6et at vide, at en
dodbringende sygdom gnaver i mig. Den dag, hvor jeg
96r ind i en periode, hvor
jeg skal bearbejdemig selv,
fordi mit liv er truet. Fri
mig for de friskfirragtige
pradikener, ner troens
grundvold vakler, og nir
tvivlen valter ind over mig.
HVIS EN ORGANISA. I den situation er det friskTION, en bevagelse,en fyragtige en hindring for,
kirke kun har 'kedelige" atjeg skal h6re evangelietpredikanter,bgr der ggres igen.
I enhver "almindelig"
nogetveddet. Man kan da
ikke i langdenlevemed,at forsamling af voksne kristenstor del- elleret flertal - ne tilhorere mA det forudsynes,at alle - eller for settes, at der i det mindste
pradikener er er nogle, der har det sidan,
mange
kedsommelige.
som jeg lige har beskrevet.
Hvis en menighedspre- Nogle, der er motiverede
dikanter skal valrc kedeli- for at hgre evangeliset og
ge, fordi det kedsommelige m6ske opi h6rer det bedst
betragtessomet tegnp&,at gennem den pradiken, som
med rette
de er rette predikanter, er flertallet
stempler som kedelig. Af
der nogetgalt.
Men n6r en prediken - den grund har vi ogs6 brug
med rette! - stemplessom for de kedelige pradikankedeligaf et flertal blandt ter.
Ja, vi har brug for alle
tilhorerne,sigerdet nu ikke kun noget om predike- slags typer af predikanter,
nen. Det siger ogs6noget fordi det nu engang er sAom tilhorerne. Det kan for- dan, at en slags type ikke
talle, at dette flertal af til- taler lige gpdt til alle slags
horerne pi den bestemte mennesker i meget forskeldag ikke har de store pro- lige livssituationer.
De friskfyragtige prediblemer at kempe md,
hverkenhvad angfr troens kanter har deres funktion.
liv eller livet somsidan. In- De kedelige har deres. Det
gen stone ulykke, ingen er kedeligt, hvis alle er ens!
sygdom,ingen problemer For de, der er ens - hvor
med familien, gkonomien friske de end er - bliver
volderikke hovedbrud- og man op6 trat af - i lengman lever i glad forvisning den.

om syndernestilgivelse.

