Af Kai Kjrer-Hansen.

-

Sådan set 16/3-90

A"2000fomde
VI HAR LIGE tagethul pA OG HERI IIAR HAN ret.
et nyt Arti. Forude ligger Det at vare optaget af omArstallet2000,ikke blot et standighederne omkring
nyt flrhundrede,menet nyt Jesu andet komme er nem&rtusinde.Manbehoverik- lig ikke altid ensbetydende
ke vere profetfor at forud- med, man lever i nerforsige,at dettefrrstalvil kom- ventning. Nerforventning
me til at prage vor kristne til o/ Jesus kommer indvirtenkning. Vedsommerens ker pA alt: hvordan vi lever
store evangelisationskon- vort liv, hvordan vi opbygferencei Manila blev det ger vort menighedsliv, og
nevnt en del gange- og hvad vi forventer af vores
somregelbrugt pfl enposi
liv.
tiv ogudfordrendemide.
Det indvirker ogsA pi,
Udfordringenligger i, at hvad vi gider beskaftige os
alle menneskerffrr en mu- med. I den forbindelse har
lighedfor at hgreevangeli- denjOdekristne leder et par
et indener 2000.Naturlig- rammende bemerkninger
vis kunne man ligesAgodt angiende bgrnearbejde.
have sagt ir f999 eller Han siger:
"Du bliver ikke
200M sigselvb6rdernem- bergmt, nAr du arbejder
Iig ikke vere nogetmagisk blandt born. Du fAr ikke
over Arstallet2000.Det er anerkendelse fra de store
jo bare et rundt tal, velvi- skarer. Du kan ikke ophygdende,at jeg lagger mere ge et stort ry omkring dig
merke til, nir kilometer- selv. Du bliver ikke invitetalleren runder 100.000, ret til de store konferencer,
end nAr den kommer til
n8.r du er involveret i bor99.897.
nearbejdet. Du gorbare det
EN AI\{ERII(AI.ISKJODE.
KRISTENLEDERskriver,
at han gerne vil opleveAr
2000.Hanforudsernemlig,
at der vil fremkommeen
mengde kristne grupper,
der vil forudsile, at Jesus
'kommer
ar 2000. For sin
egendel langes han efter
Jesu komme,men han vil
pAingenmf,dekommemed
forudsigelserom datoenog
fustallet. "Den 2. januar i
Aret 2001vil jeg, hvis jeg
stadiryak lever, kigge pt
demog sige:Nfl da,der tog
I fejl igen. - Jeg vil gerne
oplevefu 2000netopfor at
srge,at Bibelen stadigvek
er sand,ogat ingenkender
tidenforJesukomme."
Han fortsetter med at
understrege,at hvis han
skulle Onskenoget for det
nasteArhundredes
mennesker, skulle det vere, at de
ene og alene har tillid til
Gudsord.
Ogdetteord siger,at Jesuskommerigen.Denomtalte jgdekristne leder kan
godtlevemed,at derblandt
kristne er lidt forskellige
meninger og tolkninger
om, hvordan omstendighedernevil vere omkring
MenpA
Jesuandetkomme.
et punkt bgr vi vere enige,
sigerhan: "Det vil indtreeffs.n Er vi nemligenigeom
det eller rettere lever i den
forventning, vil det prege
osforud for fu 2000.

vigtigste, der kan gores i
denneverden!"
Egen stolthed og det, at
man gerne vil opn8 et ry,
ggr sit til, at en del kristne
ikke langere vil ggre dette
vigtigste arbejde. Det gelder arbejdet med vore egne
bgrn - og andres born.
Naturligvis er der mange
"vigtige" arbejdsgrene.Ogsfr forud for flr 2000. Men
lad os ikke bilde os selv ind,
at vi har gjort vores pligt,
hvis vi svigter i narmiljoet
og pl det personlige plan.
Den, der lever i nerforventning til Herrens komme, vil hverken svigte born
eller gamle eller andre.
Mund til hjertemetoden
har vist sig at vere den
mest effektive i evangelisation tidligere. Sidan vil det
ogsfi vare forud for er
2000.

