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DendanskePalrestinenserrnissi
AndreasDavidsenfortalte ikke om denklemme,denlutherske menighedbefinderi,

iforhold ttl muslimerne,skriverKai Kjer-Hansen
KOMMENTAR
Af Kai Kjer-Hansen
Messianskejoder, dvs. Jesustroendejoder udgor en minoritet i Israel. Det sarnmeer
tilfaldet for arabiskeeller palastinensiske kristne. Som
araber er de en minoritet i
den jodiske stat. Som kristne
er de en minoritet i forhold til
andre arabere,som for stsrstepartensvedkommendeer
muslimer. Og de protestantiske kristnearabereudgoren
lille minoritet i forhold til de
gamle fsr-reformatoriskekirkesamfund. Den evangelisklutherske kirke i Jordan teller i dag vel ikke mere end
omkring 1600 medlemmer.
Den findes ogsi i nogle af de
omrider. som israelernebe-

satte efter 6-dags krigen i
1967.
Minoriteter kommer ofte i
klemme. Sidan er det ogsi
med de protestantiskekirkesamfundi Israel. De har krav
pi andre kristnes bevAgenhed.
Sogneprest Andreas Davidsen,Ssnderborg,har efter
et studieophold i Jerusalem
med Prastehojskolen msdt
denlutherskemenighedi Beit
Sahour ved Betlehem. Det
forteller han om i KD den 3.
december.Han fortaller ikke
om den klemme, de som minoritet befindersig i i forhold
til muslimer. Eller kunne befinde sig i, dersomde levede
under et muslimskstyre. Andreas Davidsenkoncentrerer
sig om, at disse evangeliske
kristne mangler kontakt med
andre kristne kirkesamfund,
de fsler sig isoleredeog de fsler sig hirdt trangt pi grund
af den dagligeundertrykkelse

og arrestationerne
Davidsenhavder i den forbindelse,at de mangetusinde
palestinensiskekristne 6benbart er helt ude af billedet i
mange Israel-kredse herhjemme. "Det er de for Israelsmissionen,
der kun fokuserer pL joderne," skriver
han. Helt korrekt er det nu
ikke. Hvis Andreas Davidsen
havdetagettil danskgudstjenestei Jerusalem,som holdes
i den lutherske kirkes Korsfarerkapel, lardagen efter
han havde besogt menigheden i Beit Sahour,havdehan
hsrt Den danskeIsraelsmissions prast Jens-Arne Skjott
annoncere,at man ved det
kommende weekendarrangement for ungedanskerei Israel skullepi ekskursiontil Betlehem Rible College, altsi
besogepalestinensiskekristprcst
ne. Israelsmissionens
kunneenddameddele,at indsamlingenden lsrdag skulle

gi til palestinensiskekristne! bragt sineoplevelserfra bess- dendepartereer ogsi vard at
Helt ude af billedet er de get hos palcstinensiske lu- ststte.
palestinensiskekristne altsi
therskekristne i Beit Sahour
Hvor ville det vare fint
ikke for Den danske Israels- til andres kendskab. Men i med en sidan Palestinenserstedetfor at nojesmed at kon- mission. For palastinenseres
mission.Der skrivesaf og til
ogsi om dem i Israelsmission- statere,hvad Den danskeIs- skyld, for den teologiskereraelsmissioneller andre is- flektionsskyld og for missionens Avis. Men at fokus for
raelsbevagelserikke gor - el- ens skyld. SA kunne IsraelsDen danskeIsraelsmissioner
det jodiske folk skulle man ler ikke gor godt nok - ville missionog Palastinesermissiikke behsveat n&vne,endsi- det vare langt merekonstruk- on ogsi konkurrere om at tale
ge forsvare.Israel i navnetIs- tivt, hvis han og andre gik i bedst om den anden part,
gangmed at opretteen dansk samtidig med at man baksede
raelsmissionstir for det jodiIngen med Israel som teologiskfaske folk, ikke kun statenIsra- Palastinensermission.
kan nd alle. Og de, der vil ni
el.
nomen. Det kommer man
Det kunne i ovrigt tilfojes, alle, nAr ingen.Der er nok at nemlig ikke uden om, uanset
at de palastinensiskeprote- tage fat p6. Det galder forst om man bor under sikre forstantiske kristne heller ikke og fremmest mission blandt hold i Danmark eller usikre
er helt ude af billedet for de muslimer.Og ogsi en fasthol- forhold i Israel. Frelsenkom
messianskejoder. Eller om- delseaf missionsperspektivet nemlig fra joderne. Det kan
vendt. Der findes netverk, blandt kristne arabere, sile- ingen lave om pi. Men hvilke
hvor man diskutererog lider desat de animerestil mission politiske slutninger der skal
og evangelisationblandt de- drages af, at frelseshistorien
sammenog arbejderpi forso- 'res
egetfolk. Men det gelder fandt sted i Israel, kan teoloning, hvilket deltagerei Prestehojskolenskursusi Jerusa- ogsi det teologiske arbejde gisk diskuteres.
samt afhjrelpning af den solem ogsi fik et lille indblik i.
ciale nod, som nogle palestiMen lad det nu liggeher.
Andreas Davidsen skal nenserelider under.Arbejdet
ikke have utak for at have for forsoningmellem de striKAI KJ,€,R-HANSEN

