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Kristne mission@rer:

- Kreft i lsrael?
Af pastor Kai Kjer-Hansen,
Jerusalem.
Fra Knesset, Israels Parlaments talerstol , Isd det i
begyndelsen
af
december
1977: ,De kristne missionerer
er kreft i nattonens legemeo.
Det skete under forstebehandlingen af et lovforslag, som
ville begranse den kristne missionsaktivitet her i landet. Selv
om lovforslaget, som blev vedta g e t d en 27. dec em b e r 1 9 7 7 ,
ikke i sin ordlyd navner
hverken ordet hristen eller
mission, er hele den israelske
presse enig i at kalde den nye
lov "anti-missionsloueno. I den
officielle forklaring, der ledsagede lovforslaget ved den forste behandling, er det ikke til
at tage fejl af, hvem loven
sigter til, og hvem den vil
ramme. Her tales der om
missionsorganisationer, hvilket kun kan betyde h,ristne
missioner og kirker. De anklages for at bruge mange midler
til at fange sjrele. De tilskynder
joder til at emigrere fra Israel.
De er aktive i Israels hrer og
forsoger at fa soldater til at
desertere fra deres enheder.
Disse anklager er hort for. Fra
tid til anden har anti-missionsrrganisationer og politiske ledere fra de religiose partier
fremfort dem. Som regel uden
at fremlagge beviser. De kristne kirker og kirkesamfund har
kraftigt taget afstand fra disse
beskyldninger. Den, der har
en lille smule kendskab til,
hvad f.eks. evangelisk kristendom er, vil have svrert ved at
tro, at nogle evangeliske kristne vil okoben nogen til at blive
kristen. Ogsi undersogelser,
som er blevet foretaget af
kompetente joder, har vist, at
anklagerne er ubegrundede.
Alligevel er de fortsat, og nu
altsi ogsi hort i det israelske
p a rl a m ent .

Louen lyder:
,,Den, som gauer eller louer at giue
penge, huad der saarer til penge
eller et andet gode i den hensigtat
ouertale en person til at forandre
sm religion, eller t' den hensigt at
ouertale en person til at forsoge at
forandre en andens religion, hans
dom uil bliae 5 drs fengsel eller
en bode pd 50.000 IL".
I lovens anden del tales der
tilsvarende om, at den, der
modtager penge eller et andet

Afstemning i Knesset
(reldrebillede)
gode til gengald for et lofte
om at forandre sin religion
eller for at forsoge at forandre
en andens religion, kan fi op
til 3 Ars fangsel eller en bode
p i 3 0 . 0 0 0I L .
Efter lovens vedtagelse, er der
fra politisk side gjort forsog pA
at bagatellisere loven. Det er
blevet fremfort, at de kristne
kirker, som ikke benytter sig af
penge eller andre lokkemidler
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i forsog pa at omvende andre,
intet har at frygte. Alligevel
har bide kristne, men ogsi
nogle jodiske grupper svart
ved at bagatellisere loven.
Anti-missionsloven griber ind i
det enkelte menneskes frihed
til at valge sin reiigion. Med
loven er Menneskerettighedserklaringen, som Israel har
tilsluttet sig, blevet truet.
Loven skelner desuden ikke
mellem uhrederlige missionsmidler og agte krrlighedsytringer. Hvis f.eks. en menighed giver hjrelp til rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i kristne gudstjenester eller
henter kirkegangere pi sabbaten og dermed giver sidanne en ,bilturo, kunne dette
opfattes som >et goden, som
loven rammer. I det hele taget
er loven los i sine formuleringer. Alt kan s6. at sige puttes
ind i udtrykket >et gode".
Uanset hvordan man vil administrere den vedtagne lov, kan
det frygtes, at ekstremistiske,
religiose krafter vil fsle sig
drekket ind i deres trusselaktioner imod familier og enkeltpersoner, som foler sig draget
af den kristne tro. Dette er der
ogsi mange eksempler pa
tidligere, men aldrig for har
der varet politisk opbakning i
Knessetfor en sidan lov.
Selv om loven kan synesharmlos, da ingen kristne kirker vil

I baggrunden
ligger Knesset.
I forgrunden
Israels Museum
med den
harakteristzlske
huppel
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ytringer, som den nye lov
angriber. Tidligere har diakonien haft en relativ lav profil
pi grund af frygt for anklager
for bestikkelse.Skont man har
svart ved at tanke sig det, kan
det at rakke en hjalpende
hind til en nodlidende jode i
Is ra e l , b l i v e opfattet som et
,godeo, hvorved bide modtageren og giveren kan rammes.
Ogsi selv om loven ikke vil
b l i v e b e n y ttet i et si dant
eksempel, er det rammende,
hvad en TV-anmelder i den
engelsksprogede avis Jerusalem Post skrev efter en TV-horing om dette emne: "Desvarre ... p l e tte r denne skamful de
lov stadig lovbogenn.
Efter denne lov er det ikke
blevet lettere at argumentere
for, at f.eks. russiske joder
burde have bedre kir og storre
frihed, end de faktisk har.
Ligeledes skal der ikke megen
fantasi til at forestille sig,
hvordan den jodiske verden
ville reagere, hvis der i Danmark blev vedtaget en tilsvarende lov, som i intentzon var
rettet imod den jodiske minoritetsgruppe.
Det er for tidligt at udtale sig
om, hvad fremtiden med denne nye lov vil bringe. Stadigvak hiber mange, bide kristne og joder, at denne lov vil
blive forandret meget hurtigt.
\ . . Andre, deriblandt lovens bag*
mre n d , h i b e r , at dette bl ot er
I'j
begyndelsen. Klart har Rabbi
..
Abramowitz, lovens fader, ud.$.$
ta l t, a t h a n hi ber, at det i
s
fremtiden bliver muligt at fa
vedtaget en lovgivning, som
bandlyser a/ kristen propagan!sY._'i- d a .
n*,t .
Dette sker ogsi. i dagens Israel!
Man kan faktisk kun hibe, at
der meget snart vil blive en sag
om disse sporgsmAl. Miske
kan nogle i Knesset si vigne
o p . Sv a rt e r det a. tro, at al l e
dets medlemmer egentlig er
Den ortodokse jodedom setter sit fuldt klar over, hvad loven
betyder. Selv om loven fik
Freg pd Israel. Her en sabbatsomkring 95% opbakning ved
sperring t' et nyt kuarter, Giuat
Mordechay, tJerusalem
den
endelige
afstemning,

nbestikke( nogen til at blive
kristen samtidig med, at loven
ogsi gor det til en overtradelse, at bestikke nogen til at
konvertere til jodedommen, er
den alvorlig nok. Ingen tror i
virkeligheden pi, at nogen,
hverken joder eller kristne, vil
gi i kamp mod de goder, som
den israelske stat giver f.eks. i
forbindelse med immigration
ti l I s r ael. I deba tte n e r d e t
blevet hrvdet, atJewish Agency, som administrerer immigrationssporgsmilet, efter den
nye lov gor sig skyldig i at
bruge materielle goder for at
fi, folk til at omvende sig til
jodedommen. I et blandet
- er det blevet
rgteskab
hrevdet
hvor moderen er
ikke-jode, fortrelles det til
i mm igr ant er , at h u n mi o mvende sig for at vrcre kvalificeret til alle rettigheder.
Jodiske religiose institutioner
yder ogsd.materiel hjalp for at
fa med-joder til at forandre
livsstil. Noget sidant rammes
imidlertid ikke af loven, men
er stadigvak tilladt. Ligeledes
er det tilladt kristne at sende
penge til jodiske institutioner.
Forst og sidst er det den kristne
kirkes diakonale tjeneste og
individuelle kristnes mere eller
mindre spontane krerligheds-
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glimrede omkring
2/3 af
Knessetsmedlemmer ved deres
fravar.
Og den kristne minoritet var
ikke blevet hort!

Hvordan finder

man Gud?
Du finder ham ikke i dit eget
bryst. Hvis du undersoger dig
sel v, vi l du opdage, at di t si nd
er et pulterkammer,
hvor
en mangde sager er stuvet
sammen; men Gud er der
ikke.
Du finder ham heller
ikke ved at se dig om i verden.
Javel, vi kan se hans fodspor og
hans hind derude, hvis vi
bruger vore ojne ret. Men der
er andre fodspor end Guds, og
snavsedehrender har tilsmudset det hele. Tegn stir imod
tegn, og det, vi tranger
allerhArdest til at fa svar pi.,
kan vi ikke finde, selv om vi
fordyber os i naturens skonhed
en forArsdag.
Hvordan finder man Gud?
Det kommer an pi, hvorfor du
sporger. Er det kun et diskussionsemne,der skal behandles,
fir du ikke svar. Men er der
lidenskab i din sporgen, fordi
du forstir, at du mi have dit
regnskab gjort op, mens det er
ti d, og du mA have kl arhed
over, om du kan fi et urokkeligt fundament
under din
tilvrerelse, og om der er strerkere krrefter end alt det, der
vil spolere og formorke dit liv,
da er du inde under loftet:
B ed, og du skal fA ! S og, og du
skal finde!
Hvordan finder man Gud?
Du finder ham, hvis du vil
indlade dig med Jesus Kristus.
Vi vil ikke bedrage hinanden;
for vi taler om det vigtigste
sporgsmi l af al l e. Men du mA
vare klar over, at der ikke er
anden vej end denne. AIle
andre veje ender blindt. Jesus
Kristus er Guds vej ned til os og vor vej ind til Gud. Den
eneste.Ubetinget den eneste.
KaiJensen.

