Sä blev det är 2OOO
..o og der kommer en
ln;uerdag

Midtersiderne
De fire midtersider informerer om Israelsmissionen
og kan bruges til uddeling.
Flere eksemplarer kan fäs
ved henvendelsetil sekretariatet (tlf.7456 2233).

FOr jul - hvor forste nummer
af lsraelsmissionensAvis ärgang 2000 blev redigeret
h6rte man alleredenytärsbrag
fra dem der tog forskud pä
det som pressen har kaldt
Hßtoriens stürste fest. Nytärsfesten är 2000. Verdenover er
der blevet konkurreret om at
byde är 2000 velkommen pä
den mest iore- og iOjnefaldende mäde. När fx Big Ben i
London har släet nytäret ind,
bliver - ifOlge pressen - 330
millioner kroner brendt af i et
kvarters festfyrverkeri.
Ikke et ondt ord om fest.
Eller om festfyrvarkeri. Men
der kommer en hverdag. Nogle vil mäske sige: der kommer
t0mmermend efter fejringen
af är 2000.
Kalenderen skifter fra är
1999 til är 2000. Bortset fra
at det er et rundt tal, er det
temmelig trivielt. Kalenderen
skifter jo hvert är!
Fredsprocessen i MellemOsten pävirkes nappe af et
klokkeslag.
. MessianskejOder i Israel fär
neppe bedre vilkär i det jOaiske samfund fra det ene
sekund til det andet.
Den kristne kirke som helhed fär nappe syn for sagen i
den midnatstime, at den er
forpligtet pä at bringe det
bedste som den har fäet fra
Israel,tilbagetil Israel.
Hverdagen kommer
är
2000 eller ej! Hverdagen er
sejt trek. Det er mission ogsä. Ikke mindst mission til Israel.
Desto vigtigere er det at bli-
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ve mindet om at Jesus Kristus
er den samme, i gär, i dag, ja,
til evig tid. I 1999, i är 2000
og fremefter.
Heldigvis endrer Messias'
trofasthed sig ikke med et
klokkeslag.
I troen pä ham häber vi pä
bedre tider for fredsprocessen
i Mellemosten.I troen pä ham
häber vi pä bedre vilkär for
messianske jOder i Israel. I
troen pä ham häber vi pä at
den kristne kirke som helhed
vil fä syn for sagen: at mission
over for Israeler vigtig.
Hvor er det godt at det ikke
er os der skal have Gud i vore
hender i är 2000 og fremefter, men at det er Gud der har
os - og Israel - i sine starke
hender.
Ar 2000 eller ej.
Med de bedste nytärshilsner
i Jesu navn.
Kat $jar-Hansen

