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Midtersiderne
De fire midtersider informerer om Israelsmission
og kan bruges til uddeling.
Flere eksemplarer kan f6s
ved henvendelse til sekretariatet (tlf . 7 456 2233).

I 1850'erne bleu Jesus-naonet det ttmageloseonaun for Grundtuig, hutlket bl.a. kommer til udtrgk i salmen ,Jesus er naunet
magel4str (DDS 47). - Her en m.odernegengiuelse af en grauinskrtption fra Jesu tid med Jesus-naunetpd hebraisk - Jeshua.
I sin nyt6rsprediken i Vartov
Nytirsdag 1856 taler N.F.S.
Grundtvig om det rvelsigneden Jesus-navn. Han anforer
at Jesus-navnets betydning
egentlig horer med til den kristelige bornelerdom. Men
tilfOjerhan - selv om vi aldrig
ohar fundet nogen grund til at
drage dets rigtighed i tvivln,s6
ligger det dog ,ufrugtbart hos
os, til det engang falder os
levende p6 sinde i hele sin fylden. Det er denne ,fyldeu af
Jesus-navnet han mener at
have f6et DU, idet han fortsetter med 6n lang, meget
lang indholdsfyldt satning
som er vard at fordybe sig i:
... og jeg mA i det mindste
med skam bekende, at skont
jeg har vidst meget lenge, at
Jesus betyder en Frelser, og
at Guds enbArne SOn barer
netop Frelser-navnet, fordi
han skal frelse os fra vore
synder, og skont jeg mere end
de fleste har indskerpet det
ved borne-lerdommen, at n6r
vi ved d6ben bekender tro p6
Jesus-Christus, da bekender
vi dermed tro pi Christus
som en Frelser og p6 Jesus
som den sande Christus,Mes-

sias, Guds Salvede,sA er det
forst ganske nylig faldet mig
p6 sinde, at det var og er ved
Frelser-naunetog troen derp6,
det sker, og at en af grundeD€, hvorfor vi ikke ret kan
marke til, at Herren virkelig
frelser os fra vore synder og
fra alt ondt, og at alt hvad vi
bede Faderen om i Jesu
navn, det giver han os, en af
grundene, og det ingen lille,
er den at Jesus-naunet ikke
stAr lyslevendefor os som det
guddommelige
Frelser-naun
med Frelser-kraften i sig,
hvortil vi skal fastne vor tro
og hvorp6 vi skal bygge vort
hab...
Pe baggrund af en s6dan
udtalelse kan det ikke undre
at Grundtvig kalder det ukristeligt at betragte Jesus-navnet som €n rs6fi1ingn.
M6tte vi i Den danske Israelsmissionikke i 1998 betragte Jesus-navnetsom Densm6tingn, men i karlighed og troskab vere med til at bringe
det tilbage til Israels folk
ogs6 i det 6r hvor staten Israel
fejrer sit 50-6rs jubileum.
Godt nyt6r - i dette velsignede navn! Kai Kjar-Hansen
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Arsmsdet,findeiCted,
1g.-1g. april lg98
i rnissionshuset
Bethania.
Forslag ttl pesonen, der er oillige til at Iade sig op.stltle
aorn kandidater ti| Israelsmissionens tandr6tgrd;, skal
sendes skrifttigt til seltetariatet inden d. 1. feb,riar 1998.

