IMT 1986 nr.20
'':1"'

,,r hos hgd ffigersavel
Pi

"gloder(

t'

rimer ,rjader*

Der er nogle, der mener, at
Grundtvig udtrykker sig klarest, nir han skriver poesi.
Det kan da ogsi godt v&re.
Men ri si lalcl
fald udg@r
udg0r verslrnren
verslinien
',for hedninger Jivel som joder.. en undtagelseherpA.
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gloder. l)erlor kan han lKke
srtte hedninger som afslut- q'--''fl
ning i nrste verslinie. Ph glqder rimer jgder. Men stilles
Tqd
spOrgsmfrlet:>Hvem fik fLrst
tunger, der glOdede i Jesu
navn?,.- Ja, sAv6d Grundtvig
selvfolgeligogsi, at det ikke
var hedningerne,men netop
jgder.

Fsrst tor iader

I et land med en lang kristen
tradition bag sig, kommer det
let til at ulme i voresunderbevidsthed,at netop vi altid har
vrret kristne. Men sidan er
det jo ikke.
Det hele startede jo med
mission til Israel. Forst udvalgteGud Israelsom sit folk,
siden hen sendtesammeGud
sin elskedeSOntil dette folk.
Jesus siger, at Han ikke er
sendt til andre end til de fortabte fAr af Israelshus (Matt.
75,24).Nir Han i sit jordeliv
enkelte gange handledemed
hedninger,var det undtagelser fra regelen offi, at Hans
sendelse i forste omgang
gjaldt Israel.
For nogle i dag er det et
problem, om evangelietskal
bringes til jOderne.Nogle er
af den opfattelse,at Israelkan
blive frelst uden at modtage
Jesussom Frelser og Herre.
Med en sidan indstillingdriver man ikke mission blandt
joder.
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For Jesusog de forste krist- apostelm@de i
Jerusalem
ne var dette ikke noget pro- ( A p . G . 1 5 ) . D e t s k e t e v e d
blem. Evangeliet blev fLrst rnidten af det fdrste irhundrede og efter en hird debat.
forkyndt til joder af 1oder.
Hedninger,der kom til tro
Men i Jesu forkyndelseog
ikke pi Jesus,skulleikke blive jOgerningvar hedningerne
glemt. Nir HelligAndenblev der for at vrre rette kristne.
skrnket, skulle evangeliet Denne beslutningblev taget
spredestil alle folk. Den op- ud fra den faste overbevisstandneJesushavde da ogsi ning, at jader,,der kom til tro
sagttil disciplene,at de skulle pA Jesussom Messias,ikke
gore alle folkeslag til Hans ophortemed at vaerejOder.
Disse Jesus-troendejOder
disciple.
var jo blevetsidanne,som Israels Gud ville, at alle jgder
Si for hedninger
Da hedningernebegyndteat skulleviere:Messias-troende.
fA tunger, der glOdedei Jesu
navn, opstod imidlertid et Forjoder s6velsom
problem for de jodekristne. hedninger
Nogle af dem havde vanske- NAr der altsAtalesom mission
lighedermed at forstA,at disse ril Israel,er det rigtigt forst at
ikke skullegi omtale missionenfra Israel hedningekristne
over til en jOdisk levemide. til os hedninger.
Det var jo joder, der gik til
En principbeslutningherom
blev truffet ved det sikaldte med-jOder med evangeliet
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Af KaiKjar-Hansen

om, at der kun var frelsei Je- gelietmitte omplantesog ifO- Ingenkonklussionendnu
sus (Ap.G. 4,,12).Men med res en dansksprogdragt.Vore I Jesu missionsbefaling
findes
Helligindens lys over sagen- ydremissionrererforsoger det ingen konklussion.Forste del
og kraften til at udfore den - samme.Forst lrrer de sprog. af den blev skreveti Apostlefortsatteman til hedningerne. Derefter forsoger de at finde nes Gerninger.Andre dele er
Isrer efter at jOdernesomfolk udtryk for det evangelium, kommettil senere.Den endeikke modtogfrelseni Jesus.
somer ensfor allemennesker, lige konklussionskrivesforst
ApostlenesGerninger bur- men som skal udtrykkes pa senere.I den bliver vi alle indde man unde sig at lrse i 6t forskelligmAde.Ellers bliver draget.
strrek. Min kone gjorde det det ikke hort som gode nyheMennesker, der har fAet
ved swimmingpool'eni Jeru- der fra livetsGud.
tunger,der glOderiJesu navn,
salem sidste sommer i udgakan vreremed til at trendegniven ,Ny Testamentepi hver- Evangeliet vil spredes
sten i andremenneskers
hjerdagsdansk.,- og fik noget me- Evangelieter for godt til, at vi ter.
get positivtud af det!
kan beholde det for os selv.
Si vi ved Helligindenriber
Evangelietvil spredes.Efter "abbaotil Gud. Far!
SAperedansk
pinsentll alle folkeslag.
Det er jo et hebraisk/araGrundtvigs salme oI al sin
Det er derfor en fattig kir- maisk ord. De fleste kristne
glans nu striler solen,,er sA ke, der ikke har rid til at ud- kender det, uanset hvilket
preredansk,som noget kan f.Orearbejdet med at sprede sprog de ellers bruger for at
v&re. Den kan godt synges, evangeliettil alle. Ydremis- prisemenneskets
forsoner.
selv om det styrtregnerforste sionsselskabernes
mangel pA
Vi kan nemligalle mere hepinsedag.Den kan i ovrigt og- pengetil at udforearbejdetgi- braisk,end vi aner.
sA syngespi andre dage. Det ver miske et fingerpeg offi,
Fordi evangeliet gjaldt for
j0der sdvelsom hedninger. tr
er jo ikke bare dansknaturly- hvor fattigevi er.
rik, der her kommer til udtryk. Men i Guds menigheder
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Jeg tror, atieg ikke kan tro

ved sin Helligind. Vi er ikke
alene. Heller ikke nAr vi gir
bud for Ham. Til afsked havde Han jo sagt: "Se, jeg er
med jet alle dage., (Matt.
28,20). Det sagde Han, da
Han gav befalingenom at 96re alle folkeslagtil Hans disciple.
Den fravrrende Jesus er
den nrervarendeved Helliginden. Med sin kraft og styrke,
som giver frimodighed og
kraft til krafteslosedisciple.
Prredansk er salmen.Det
kunne i Ovrigtv&re sprndende at se, hvordandanskemissionrrer under fremmede
himmelstrog ville gendigte
den. Det er nemlig ikke nok
bare at oversrette.

Af Lindhardt
Jensen
I sin forklaring til den tredie
trosartikel,den om HelligAnden, siger Luther: "Jeg tror,
at jeg ikke af egenevne eller
kraft kan tro pi JesusKristus,
min Herre, eller komme til
Ham..,
- troen
"Ikke af egenevne<
er ikke en srerligreligiosevne,
som nogle har, andre ikke.
>Ikke af egen kraft" - selv
med den bedstevilje kan vi ikke skabetro. Ingen kan komme til Jesusaf sigselv.
Men Gud lod det blive Pins e .H a n s e n d t es i n h e l l i g eA n d
til at v&re vor himmelske
hjrlper og sjrles6rger.
HelligAndenkan, hvad du

j"i*"1l.i.Jl,l.
n..,.o*,.*=n*.*--1o1.*l*l:il]:.T

og jeg ikke kan: Hjrlpe os til
at komme til Jesus,til at tro
pA Ham, til at levemed Ham.
Dertil bruger Helliginden
nidemidlerne: Ordet, sakramenterne, bonnen. Hvor
menneskerderfor holder sig
borte fra kirkens nidemidler,
kommer de hellerikke til kristen tro. Og uden stadigbrug
af nidemidlernedor kristenlivet.
Derfor, du, som gerne vil
tro: Bed om Helligfrnden!
Lyt
til Guds Ord! SOgtil nadverbordet og ind i de helliges
samfund!Her virker Helliginden. Her skaberHan troen og
opholder den. Det er, hvad
Guds Ord forkynder, og slregt
efter shgt har erfaret.
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