Luther
i tide og utide

Et rigtigt godt
llProjekt 2OOOa
Det seneste nummer af Ngt
fra Det Danske Btbebelskab
- prgdet med en oprindelig
J ew s for J esus-neonreklame
brugt i New Yorks undergrundsbane for et par dr
siden og med teksten: ,Det
eneste hdb om fred bleu fgdt
i Mellemgsteno.

Kurt E. Larsen, lektor ved
Menighedsfakultetet i Arhus, skriver pi side 3 om et
par Luther-skrifter som Tidehverv for nylig har udgivet.

De Forenede Bibelselskaber
- og dermed ogsi Det Danske Bibelselskab- er i gang
med et rigtigt flot ,Projekt
2000*. I forbindelse med fejringen',af.'-&r2000 96r rnan
en ekstra stor indsats for at rekke Bibelens budskab tilbage
til de folk der bor i de bibelske lande, og som lider under
ufreden i Mellemosten.
I det seneste nummer af Ngt fra Det Danske Bibelselskab
beskrives de forskellige initiativer. Det Israelske Bibelselskab, ledet af Doron Even-Ari, vil fx gratis uddele 40.000
eksemplarer af en bog med tekster fra Bibel€h, ndsl fokuserer p6 fred og fortaller, at fred mellem nationer forst grundfaster sig i hjertet, n6r det enkelte menneske har fundet fred
med Gud gennem Kristus. Den rummer tekster fra b6de Det
Gamle og Det Nye Testamenteog skal finansieresprimert
med bidrag fra de nordiske lande. Bogen skal bringe nyt liv
og h6b til de kristne menigheder i Israel, og da den vil blive
last af b6de arabiske og jOdiske kristne, udkommer den
b6de p6 hebraisk og p6 arabisk.n
Lederen af Bibelselskabetp6 Vestbredden,Labib Madanat,
forteller at man i forbindelse med oProjekt2000. har trykt
50.000 eksemplarer af en 24-siders bog med bibelske tekster der fortaller om Jesu fOdsel.Bogen skal deles ud til pilgrimme der besoger FOdselskirken i Betlehem. Men der
g@resogsi andet fra palestinensisk side, fx i en fattig beduinlejr i Gaza hvor der bor 300 bOrn.Labib siger herom:
oP6 trods af fattigdom er bornene altid venlige. Deres
foreldre sporger ofte: 'Hvad kan Bibelselskabet gore for
vores born?' Det er et sporgsm6l jeg ikke har kunnet glemme. Bornene har intet. Deres eneste 'fornojelse' er at svomme i et nerliggende kloakbassin, hvor de p6drager sig alle
mulige sygdomme. Vi er nu i gang med at 6bne et bornehus
i beduinlejren, hvor bornene kan komme i sunde og rene
omgivelser, hgre bibelhistorie, lere sanglege og modtage
omsorg. Jeg tror, at jo gladere disse beduinborn bliver, desto
gladere bliver Jesus, og det m6 da vare en god gave at give
p6 hans f0dselsdag,asiger Labib Madanat.
Begge ledere af de to bibelselskaber- den ene messiansk
jode, den anden arabisk kristen - har et enest6ende godt
samarbejdeog en falles vision. De udtaler: ',VoreshAb er, at
bornene i det urolige Mellemosten ikke i evighed skal fole
fjendskab mod hinanden som henholdsvisjOdiske og muslimske born,.men at de vil finde sammen i et fallesskab i
Kristus.n
Hvor er det et flot nProjekt2000* De forenede Bibelselskaber er i gang med! Og hvor er det dejligt at det ikke kun er
Israelsmissions-selskaber
der tanker p6 at give evangeliet
tilbage til folk der lever i de lande hvor Jesu vugge og kors
engang stod'
Kai Kjar-Hansen
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Den Danske
Israelsmisslon
Sekretariat

Giu dig rig hedder en lille bog
p6 omkring 100 sider. Den er
udgivet af Credo Forlag i
med
samarbejde
Dansk
Luthersk Forlag og Forlaget
Savanne og skrevet af to
nordmend, @istein Qarcia de
Presno og
Aass.
Jorgen
Bogen er oversat - og redaktionelt bearbejdet til danske
forhold - af Helle Sejergaard.
Forfatterne er af den opfattelse at grundig forkyndelse
og undervisning om givertjeneste og forvaltning har veret
underprioriteret i kristen sammenheng. I bogen satter de
givertjenesten p6 dagsordenen. uForu, som de skriver,
ude Okonomiske udfordringer
vi stiir over for i Guds rige, er
enorme. Og de krefter tidens
materialisme og forbrugerpres udsetter os for, er gigantiske. Vores integritet som
kristne settes
dagligt p6
prove. Uden Cuds ords lys og
troens blik magter vi ikke at
f inde v ejen id e tte s p e n d i n g s f elt m ellem Gu d o g m a m m on. (
uDet
Forfatterne hevder:
ser ud til at kristenfolket giver
s t adig m indre a f d e re s i n d -

te g t vak. Organi sati onerne
kan ganske vist fremvise Ogede budgetter, men de totale
gaveindtegter
er markant
nedadgAende sammenlignet
me d
l onudvi kl i ngen. H vad
k a n Arsagen vere?u
De to nordmend er kontante, og det skal de ikke
have utak for i en bog om
penge. De giver meget konkrete eksempler p6 hvordan
ma n kan komme i gang med
at give. Deres grundopfattelse
er at vi har f6et vores penge
ti l l 6 n s af C ud. uGud prover
tSlmodigt at vise os at lykken
er at give og gleden at dele. I
dette spendingsfelt lever vi
a l l e . Ved at vel ge Guds si de
fir vi del i livet,u siger de.
De afviser en forkyndelse
som hevder at n6r man giver,
vil man selv opn6 materiel
fremgang, velstand, mere rigdom og succes. En s6dan forkyndelse kalder de med rette
uvulgeru og tilfOjer: rEn tur til
den lidende kirke i den tredje
verden skulle vere nok til at
a fv i s e den sl ags tankegods.u
Her og der i bogen kunne
d e r mA ske sattes nogl e kri ti s k e a nmerkni nger. A l t andet

Gi.udig rig. 109 sider, kr. 110,-.
Kan rekuireres hos Forlaget
Sauanne, tlf. 7456 2233.

ville da ogs6 ver e under ligt
n6r man taler om noget s6
basalt som penge. Men det er
for billig en m6de at komme
uden om udfordringerne til os
velstandskristne, vores forbrug og penge.
Udfordringer er der nok af.
Som fx denne under overskriften Tjek dtt forbrug:
,Sp@rgsmdrleter ikke hvor
mange penge du giver til
Cud, m en hvor m ange af
hans penge du br uger p6 dig
selv. I det lys bOr du med jevne mellemrum vurdere din
vandring p6 nojsomhedens
vej. u
Vi har spredt et par andre
sentenser fra bogen ud her i
dette nummer af Israelsmissionens Avis.
Vil man udfordres pA sit forbrug, skal man bruge 110,kroner pA bogen!
Kai Kja.r-Hansen
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Ring eller skriv til Israelsmissionen og
fortal hvad du vil yde ststte til.
Telefon:7466- 223,9.
Adresse: Norregade 14, 607() Christiansfeld

lsraelsm iss ionens U ng e
Henvendelsetil sekretariatet
eller ungdomssekretar
Henrik Nordborg
(se ovenfor og side 7)
lsraelsmissionens
udsendinge

rotsKKvarter, |KKL
Yankee Stadium.
lforaldre kom fra
og som barn gik
isk skole og i en
synagoge. Mine
: kun i synagogen
jodiske helligdamin bar mttzuah
It op.
tandlage og har
mig meget med
Jeg arbejder for
skaffer ligsynsIn bevismateriale
emassig art til
res opklaringsarrlev jeg forlovet
Vi besluttede at
r et religi6st bryl(an ikke rigtigt
or vi ville det. Da
de og hun var
,m katolik, var vi
ndg6 et komproIte med at vi blev
iskopal kirke. Til
rerraskelse opdaie havde en hjeliteve, som var
an kunne en j0de
rs? For mig gav
r mening, men
var valdig pent
lade os blive gift
tte blive hans sag
le tro p6.
r kirke var meget
tende, og efter at
t gift, blev vi ved
rme.Vi syntes det
:nde at hore om
Steve var en fan:. Gradvis blev jeg
rm at den Jesus
itne talte om, var
Messias.
jo videnskabeligt
rrholdt mig derfor
jeg sogte efter
de beviser. Da
r kommet til den
at opstandelsen
'de fundet sted,
rammen pludselig
r jeg studerede de
profetier, virkede
n6r de alle blev
tgtning, kunne de
p6 6t menneske:
endrede sig 180
havde jeg let til
det har aftaget
ret er en god ting
aget Det er skont
Bibelen, og jo
:rer, jo mere berieg.
N6r jeg leser
'estamente,
bliver
rt vist tilbage til
festamente, som i
handler om hvem
er min arv, og i
rias er denne arv
dt.

- Kom ikke til mig 9g sig, at jeg ikke
er medlem af folkekirked Ganske uist
er jeg huerken dgbt eller konfirmeret"
q jeg gdr aldrig i kirke - menjeg har
altid arligt og redeligt betalt min kirkeskat!

lad os mode din mildhed
ved vor Herre Jesus Kristus, din SOn,
som med dig lever og regerer i Hellig6nds enhed,
6n sand Gud fra evighed og til evighed.

Israel og Danmark trak hinanden som modstandere. Kun 6t
af de to landes hold kan komme med til europamesterskaberne i fodbold naste sommer. Her sattes vi p6 prpve
og mA velge side. Man kan
nemlig ikke halte til begge
sider.
Den danske sportspresse
kan mere end sit Fadervor. I
hvert fald sportsredaktionen
p6 BT. Pi forsiden s6vel som
p6 bladets nspiseseddelodagen efter lodtrakningen til de
afgorende kampe om endelig
deltagelse i europamesterskaberne sommeren 2000 i Belgien og Holland robede redaktionen pi BT at de kender til
bibelske og hebraiske ord: ,lsrael en dr0mmemodstandernHALLELUJA.
Jerusalem Post nojedes
med i sin overskrift til samme
lodtrekning at skrive: ulsrael
draw the mighty Danesn,
(lsrael har trukket de sterke
danskere). Israel har altsi pA
forhAnd p6taget sig rollen
som oDavid*.Om nDavid*kan
sl6 nGoliatt i den forste kamp i
lsrael lordag den 1 1. november efter sabbattens udlob,
m6 tiden vise.
GOr israelerne det, behover
man ikke at vere profet for at
spA at der si vil lyde et ramaskrig i den danske sportspresse. Den forste kamp spilles i

forstaden til Tel Aviv, p6
Ramat Gan stadion. Selv om
t'et i Ramat narrer en smule,
er det samme ord som i det
gammeltestamentlige bynavn
Rama. Egentlig betyder Rama
ohojo.Si associationen til ramaskriget er der, selv om man
skal kende sin Matthaus (se
kapitel 2,18\.
Hvis Danmark kommer til
at stA som den samlede vinreturkampen spilles i
der
Parken i KObenhavn onsdag
den 17. november- n6h ja, s6
kommer vi vel i den syvende
himmel.
Ikke blot kender BT sit Halleluja. De ved ogs6 at der er

Israelsmissionens Avis
Jeg vil gerne modtageavisengratis
Jeg vil gerne betale frivilligt abonnement
pi kr. 95,- og modtage et giroindbetalingskort hertil hvir januar

en rGrademur( i Jerusalem.
Bladets sportschef, Peter
Bruchmann, skriver under
overskriften ,Gladesmuren(
bl.a. at ord som uonskelodtrakningn, odrpmmemodstandere Og Dgavenvar ord ,der gik
igen og igen, da spillerne [de
danskel dannede en verbal
gledesmur
modsat den
mere afdempede stemning
og skeptiske reaktion i landet,
der huser Jerusalem og Grademuren.u
Nuvel: M6ske lidt for sogt!
Vinder Danmark, vil jeg
ribe et hojt hurra. Det er ikke
helt det samme som Halleluja,
men smager lidt deraf og
begynder i hvert fald med H!
At blande Guds navn ind i en
fodboldkamp med et Halleluja
- olovpris Herren( - er nemlig
en torn i Ojet p6 folk der tager
deres tro p6 Gud alvorligt.
Dog tror jeg nok jeg vil
finde et Halleluja frem den
dag jeg oververer en landskamp mellem staten Israel og
staten Palestina. Den kamp og det Halleluja - horer fremtiden til.
Hvem jeg s6 vil holde med?
SelvfOlgelig det hold der
spiller bedst angrebsfodbold!
God fodboldkamp mod
Israel!. Hver fodboldkamp har
nok i sin plage!
Kai Kja,r-Hansen
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