Kvidrende nytärs-tak

Midtersiderne
De fire midtersider informerer om Israelsmissionen
og kan bruges til uddeling.
Flere eksemplarer kan fäs
ved henvendelsetil sekretariatet,tlf.7456 2233.
Jesus siger: ,Se himlens fugle; de sär ikke og haster ikke og
samler ikke i lade, og jeres htmmelske fader giuer dem fgden.
Er I ikke langt mere ua,rd end de?o(Matt 6,26).
Israels bonnebog er fyldt med ,kvidrende tako - et udtryk länt
fra Israelsmissionensmangeärigeformand, Axel Torm. I lyst og
nOd begynder troende jOder,när de beder, at lovprise Qud. De
afslutter ogsä deres bonner med lovprisning.
,Lovprisning og tilbedelseer den hojeste form for bpn,ntilfojer Torm om jOdisk bOn i sin bog JOdtsk fromhedslitsi huerdag
og fest.
Det gelder ogsä när jOder om efteräret fejrer deres nytär.
Selv om - eller netop fordi - de ti bodsdage ligger foran dem
med en udfordring til at gore op med medmennesker de har
forbrudt sig imod i ärets lob, lovprises IsraelsGud: han er den
store og arefrygtindgydende Gud, som Over kerlighed og
godhed.
JOder har brug for Guds kerlighed og godhed. Sädan ogsä
med os. Vi har lert Guds kerlighed og godhed at kende gennem jOdenJesus.
Lad os derfor lare af dem, säledesat nytär for os ogsä bliver
en udfordring til at gÖreop med medmennesker vi har forbrudt
os imod i det gamle är. Og säledesat nytär kommer til at prege vore bpnner om at vore navne ogsä i det kommende är mä
v€re skrevet i livets bog hos Gud - for Jesu skyld.
Sä hvorfor angste sig for fremtiden ved nytärstide? Hvorfor
ikke hellere gä det nye är i mOde med kvidrende tak til Gud?
Han er Jesu - og vor - himmelske far.
Kai.Kja,r-Hansen

Arsmodetfindersted
tordag 7. april 2OO1
i Yfvt-huset.
I forbindel* md ärsm4det skal der oalges ät ngt landsstgrcrnedlem. Forslag til perconer der er aillige til at
opstille til Israelsmissionens landssstyre, slcal gendes
skrifiIigt til xkretariatet senest den 70. februar 2(n7.
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hun holder händen for @jnene.
Flere lys betyder storre velsignelse over sabbatten og mere glede og fest, men mindst to
mä der vere, og det er der flere
forklaringer pä. Den mest almindelige forklaring er at der
skal vare to lys, fordi det hedder om sabbatten, at man skal
ngiveagt* pä den og ,holde den

over iyset for velsignär"n o.r"-,
dem er sagt.
Vin horer med til enhver fest
og glade og derfor ogsä til sabbatten. Det er husfaderens
opgave at fremsige velsignelsen over vinen og dele ud til alle i huset. När lysene er tandt
og vinen delt ud, er sabbatten
begyndt.

Den säkaldteJesus-bädhar sidenden bleu fundet i 1986haft til husei dette skur.Nu har den
näet sit endelige bestemmelsessted
i det flotte Allon-museum.
I oktober mäned sidste är
näede den säkaldte ,Jesusbäd* omsider sit bestemmelsessted. Den sidste rejse tog
over 14 är, idet bäden, som
stammer fra det forste ärhundrede og blev fundet i
Genesaret SO ved kibbutz
Ginossar, DU er näet sin
,havn* i kibbutzens Allonmuseum - blot 300 meter fra
stedet hvor den blev fundet.
Den gamle bäd blev fundet
i januar mäned 1986 af to
fiskere fra kibbutzen, da
vandstanden var usadvanlig
lav i soen. Aldrig tidligere
havde man giort et sä stort
fund af en sä velbevaret bäd

fra Genesaret SO. Til glade
for turistindustrien blev den
uofficielt kaldt Jesus-bäden.
Efter al sandsynlighed har
den plOjet igennem bolgerne
pä soen i samme ärhundrede
som Jesus og hans disciple
men tilsejlede i andre
svarende- bäde. I alt har bäden kunnet transportere 1215 personer.
Den game bäd har fäet sin
egen flpj i Allon-museet. Pä
plancher fortalles der om
fundet af den og om det mOjsommelige konserveringsarbejde efter at den havde ligget i dyndet omkring 2000 är.
Hvis den ikke var Jesu bäd,

holdes muligheden äben for
at den kunne have veret
vidne til Jesu virksomhed
dengang han kaldte ad Simon og Andreas og giorde
dem til,)menneskefiskere*.
Storre opmarksomhed haftes dog ved at bäden blev
fundet ved det narliggende
Magdala, hvor et stort soslag
blev udkampet mellem romerne og de jOdiske oprorere i är 67 e.Kr. Var bäden
med i det soslag, som ifolge
den jOdis-ke historieskriver
Josefus farvede soen red af
blod og fyldte den med lig?

IQ = Israel-Quiz
1. Drejer andagtsstykket i denne avis sig om Jesu A) korsfestelse, B) omskarelse, C) däb?
2. Ledes Ebenezer-hjemmetaf A) en dansker, B) en finne, C) en nordmand?
3. Var forste danske medarbejder pä Ebenezer-hjemmeti Haifa A) Else Christensen,
B) Christiane Svendsen, C) Hanne Refslund?
4. Hedder lsraelsmissionensvolontor pä Caspari Center A) Karsten Garne,
B) Simon Kofod-Svendsen,C) Anna Margrethe Christensen?
5. Hedder lederen af Bibelbutikken i Tel Aviv A) Andy h:itz, B) Andy Maoz, C) Andy Ball?
6. Hvor mange lU-lokalforeningerse-mail adresse anfpres i avisen A) 18, B) 7, C)1
7. Hvor mange annoncer for lsraelsrejserfindes i avisen A) 3, B) 4, C) 5

