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vor Herre,
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in sand Gud
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blod. David flangede sit toj, da han horte
om kong Sauls dad, og Job sit, da han
sorgede over sine born.
Har man mistet en af sine foraldre,
flanger man sit täj i venstre side, den
tettest ved hjertet. Hvis det er andre, da

ingen storre forpligtelse og glede end den at
gifte sig. Derfor kan dOd heller ikke overskygge bryllup, og brud og gom skal ikke
flenge deres toj. Det sker forst, när brylluppets syv festdage er ovre.
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I en artikel med overskriften
oDen israelsk-palrestinensiske
konflikt - nogle moralske betragtninger for kristnen gOr
Baruch Maoz, der selv er israeler, jode og Jesus-troende, det
klart, at selv om der er religiose
aspekter i den aktuelle konflikt,
sä er orodderne til konflikten
nationale og politiske.n Han

palastinenserne ikke ret til at
anvende terror for at presse
den anden side til at give efter
for retfardige krav? Til begge
disse sporgsmäl svarer Maoz et
uomtvisteligt NEJ. Samtidig

bekrefter, at Guds kald og
gaver stär ved magt - ogsä
när det gelder det jodiske

s23,7-25,78
n g1 , 1 - 3 1
s25,'].,9-28,9
1,7-2,7
s28,10-32,2
12,73-14,10
s 32,3-36,43
-12,'.12
11,7
s 37,1-40,23
s7,1-'1,7
2,74-4,7

folk. Det gelder ogsä de
lOfter, som knytter sig til
landet. Men hans anliggende i artiklen er ikke
det. Hvad man end
mener om de sidste tider, sä kan det ikke
bruges som undskyldning for uetiske handlinger nu. Han er optaget af de moralske og
etiske aspekter af konflikten. Bäde til jOder og
palestinensere skal det
lyde: Tag vare pä hvordan I
lever. Engang skal vi alle stä
til regnskab over for Gud for
vores forhold til ham og vores
forhold til hinanden.
Efter et lynrids over de sidste
100 ärs historie og en skildring
af, hvordan de sidste är har
nedbrudt, hvad der mätte vere
tilbage af tillid pä begge sider,
stiller Maoz sporgsmälet: Findes der en moralsk acceptabel
losning til dette dilemma?
Har Israel ikke ret til at bruge
sin politiske og militare overmagt til at sette sine egne
interesser igennem? Eller har

evangeliet den eneste losning.
Mennesker og nationer mä i
lyset af evangeliet se, at i
ethvert menneske findes billedet af Gud, og at ethvert
menneske derfor mä vardsattes og ares. När vi lerer at
vandre i Gudsfrygt og elske
vores medmennesker, sä kan
konflikter finde deres losningn.
Derfor, mere end noget andet, mä evangeliet forkyndes
for begge parter, og kristne
mä afstä fra at knytte deres
forstäelse af evangeliet til
politiske
pä
interesser
begge sider.
En naiv urealistisk
spgen efter fuldkommen
retfardighed mä ende. En
fär
sädan findes ikke
Messias kommer.
Men
indtil da kan vi häbe pä en
relatiu retferdighed, som
vil tilfredsstille nogle häb
pä begge sider, og som vil
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koste smertelige indrümmelser pä begge sider. Men selv
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en sädan fred er uopnäelig,
hvis ikke begge parter indser,
at de ikke med vold kan knuse
den anden part.
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indrommer han, at han ikke har
et svar pä konflikten. Men hvad
han ved er, at sävel israelere
som palastinensere en dag
skal stä til regnskab for, hvordan de har behandlet hinanden,
og for midler og metoder anvendt pä at lose konflikten efter
egne interesser.
'l sidste ende,* siger Maoz ,er
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IQ = Israel-Quiz
1. I andagtennavnes en dansk salmedigter;er det A) Aastrup, B) Kingo,
C) Brorson?
2.Yar jodemissioneren Stefan Volf A) tysker, B) dansker,C) nordmand?
3. Ebenezer-hjemmet
har i 2OO2haft jubilaum; er det A)15-ärs, B) 20-ärs,
C) 25-ärsjubilaum?
4. Er Vicka Mortensendeltidsansataf A) Caspari Center,B) Ebenezer-hjemmet,
C) Scripture Union?
5. Bruges det hebraiske ord Siddur som betegnelsefor A) en jodisk fest,
B) den jOdiskebonnebog,C) det israelskeparlament?
6. Holdes der Israelsmissions-stevnepä Stella Maris A) her i november,
B) i december,C) januar?
7 . Har Lohses Forlag lige udsendt en roman om A) Dietrich Bonhoeffer,
B) Martin Luther, C) Grundtvig?
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