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riumf
og triumfalisme
lsraelsCud, for jade, fsrst,og sä
for graker.
jader
Forde farsteJesus-troende
kunne man ikke tale ordentligt
om Jesus
udenat sehamsomden
Herre.Jesus
lever!Det
opstandne
D6r skaldu vare prast og mis- var deresfanfare.Heri lä deres
sionar for fastboendedanskere triumf.lsraels
Gud havdeopvakt
og for danskerepä et kortere Jesusfra de dade. Derforsagde
Du skalogsäindgä de: Omvendjer, lad jer dabe,sä
opholdi lsrael.
i et fallesskabmed Jesus-tro- skal I fä syndernes
forladelseog
endejoderog andremissionerer, Helligänden
somgave.
- Cuds
der har viet deresliv til, at jader Meddentriumfi bagagen
i dag kan hare evangelietom triumfoversyndog dad - sender
iadenJesus- den korsfastedeog vi dig til Jerusalem.
opstandne
Herre.
Triumfog triumfalisme
Andre har varet d6r tar dig
Der er altsäandre,der har preDer er - altsä- andre,der har diket evangelietblandtjaderfar
veret i den by medevangelietfar dig. Nogleaf dem har ikke ladet
dig!
sig noje med Gudstriumf, men
De fgrste, som var d6r, havde har forveksletGuds triumf med
en skrammendeoplevelsebag egen triumfalisme.Og det pä
sig. DeresMestervar dod, ikke en skendig mäde. Du undgär
skindsd,men stendod.Men sä ikke eftervirkningen
af en sädan
bleven stenrulletfra graven.Gud skendig triumfalisme.
Ogsä den
havdeopvaktJesusfra de dade. er skrammende.
Blot6t eksempel
En ny tid var oprundet,Mes- herpä.
sias-tiden,
Helligändens
tidsalder, Farste päskedag,april 1903,
missionens
tid med godt nyt fra havdede kristnei byen Kishinev
Kare Hans-Ole,
f fter at du lige er blevetordiLneret, udsendervi dig nu
sommissionartilJerusalem,
til
korsetsog opstandelsensby.

i det sydvestligeRuslandveret
i kirke. Prestenhavde räbt det
glade budskabud: "Kristuser
opstandenl" Og menigheden
havdesvaret:" )a, haner sandelig
opstanden!"

KaiKiar-HansenindvierHans-OleBakgaardtil missionar

sä du bädetager afstandfra den
kristnekirkes skandige historie
overfor det jodiskefolk og samtidig fastholder,
at jaderhar lige
sämegetbrugfor evangeliet
som
Flot,men ...
alle andre.Dertil kraves megen
Derefter gik en flok kristne ydmyghed
og näde.
hen i den jodiskebydel,hvor de
När du fastholder,at jader har
opfartesigsomvildedyr,trangte brug for evangelietom Jesustil
indijodernes
huse,slogmand og frelse,kan du ikke undgäanklakvinderihjelog kastedesmäbsrn gen for ändeligt hovmod og
ned fra anden og tredje etage, religiasintolerance.
I jodemission
samtidigmed at de räbte:"Kris- sävelsom i alt, hvad kirkengor,
tuser sandelig
opstanden!"
er der ikke brug for menneske,Egrtemission
En jodemissionar,
som beretter skabttriumfalisme.
heromsiger:"Hvilkenhän mod -til jaderogikke-jader-er bäret
Herrenog hanssagblandtlsrael!" oppe af den triumf, der liggeri
Og han tilfajer:"Hvor fsles det selveevangeliet.Missioner ikke
dog vanskeligtfor en missioner troverdig,dersomdet ikke skinundersädanne
omstandigheder! ner klart igennem,at den, der
Man ville hellereskjulesig og rakker evangeliettil andre,selv
tie."
har brugfor det.
I modetmed det jodiskefolk vil
du bliveudfordretpä dettepunkt. Med nädensom sovepude
Du vil ogsäblivefristettil at skjule Man siger undertiden,at man
dig - og tie. Historienkan ikke skalpassepä,at nädenikkebliver
omskrives.Den kan bekendes. en sovepude,sä man ikke tager
Mä Gud givedig kraftog indsigt, sin tro og gerningalvorligt.Og

det skalnok passe.
- og som missioner
I Jerusalem
- fär du megenbrug for näden
som sovepude,när du lagger
dig til ro. När terrorensynesat
kommedig for nar, er nädenen
velsignet
sovepude
at slumreind
pä. Närtingeneikkelykkes,som
du gernevil det, ellernär anklagen for ändeligthovmod lyder,
när du fastholder,at joder har
er nädenen
brug for evangeliet,
sovepude.
Hardu den
uundvarlig
kandu stäop til en ny
sovepude,
dag med terror,med dom over
dig selv- men ogsämed velsignet ny näde- og sigemedPaulus:
"For ingenaf os leverfor sigselv,
og ingendar for sigselv;for närvi
lever,levervi for Herren,og närvi
dsr,dsr vi for Herren.Hvadenten
vi altsälever ellerda\ tilhsrervi
Herren"(Rom.14,7-8).
Mä Gud give dig nädeog velsignelsesom missionari korsets
by.
og opstandelsens
Amen.

