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Israel-romantik
frelser
ingen
lfCe
Af Kai Kjer-Hansen
Ved sin tilstedevrerelsei Israel
vil Den danske Israelsmission
forsoge at vrere med til at give
det allerbedste, som vi har fiet
fra det jodiske folk, nemlig
Jesus, tilbage til det jodiske
folk.

Hvadbetyder
>tilstedevarelse"?
Tilstedevrerelse betyder ikke
blot, at vi er der, og dermed
viser krerlighed, sonende krerlighed for alle de forbrydelser,
der er begiet af kirken mod det
jodiske folk, selv om det ogsA
har betydning. Tilstedevrerelse
betyder heller ikke blot socialt
arbejde, selv om sonende
handlinger ogs6 har betydning.
Tilstedevrerelse betyder villighed til at rrekke Ordet om
Israels Messias tilbage til Israels folk. Det er netop med
henblik pA Israel, Paulus siger
de beromte ord om, at troen
kommer af det, som horeS,og
at joderne ikke kan hsre evangeliet, uden at der er nogen,
der prrediker det (Rom.
l0,l4ff). Tilstedevrerelse
i Israel med snsket om at bringe
Ordet tilbage til det jodiske
folk er en yderst vanskelig sag!
For over 150 Ar siden sagde
en engelsk missionsleder, Lewis Way: >Til at udrette noget
i Israelsmissionen krreves der
mere end Abrahams tro, mere
end Moses' udholdenhed og
mere end Jobs tAlmodighed.<
Sagen er ikke blevet lettere
efter de forbrydelser, der er
begAetaf kirken siden da.

Bemarkelsesvardig
fremgang
I martsnummeret af Evangeliet og den jsdiske verden skriver Jorgen Brekgaard Thomsen, Den danske Israelsmissions udsendingi Jerusalem,oD
antallet af kristne jader i Israel: >Der er vel i dag netop lige
t2

sA mange, som der var efter
den forste pinsedag, da omtrent 3000 blev dobt< (Ap. G.
2,41). For l0 6r siden anslog
Ole Chr. Kvarme og jeg i
bogen >Messianskejoder(, 8t
antallet ikke var meget stsrre
end 1000. Er begge tal blot
nogenlunde korrekte - vel vidende, at kun Gud kender
hjerterne - er der sket noget i
Israel pi disse ir. Hertil kan
lregges, at messianskejoder i
dag synes at vrere blevet langt
mere synlige, end de var for l0
ir tilbage.
Hvad enten antallet er fordoblet eller tredoblet pA disse
10 ir, er der sket en bemerkelsesverdig fremgang. Det ville
vrere udtryk for et slemt hovmod - og endda direkte logn
- hvis jeg hermed ville antyde,
at Den danske Israelsmission
skulle have reren for denne
fremgang. Men det er sket,
fordi nogle jodekristne og nogle hedningekristne har stAet
sammen om at fastholde missionsforpligtelsen.

Og Den danske Israelsmission har vreret der og givet sit lille - bidrag gennem tilstedevrerelse, hospitalsarbejde, menighedsarbejde og forkyndende virksomhed. Desuden tager
Jargen Brekgaard Thomsen del
i det vigtige arbejde med at
uddanne jodekristne ledere.
Det foregir ud fra CaspariCentret i Jerusalem, som ledes
af Den norske Israelsmission.
Martha Brekgaard Thomsen
har haft hospitalsarbejde og
bistdet i arbejdet med danske
kibbutz-volontsrer og turistgrupper. Hver fjortende dag
arrangererden danske prrest en
dansk gudstjeneste. I arbejdet
med danskere i Israel har han i
det sidste Ars tid fdet hjrelp af
Jens Henrik Kristiansen, hvis
kone, Helle, arbejder pi et
hospital i Jerusalem. Hanne
Refslund arbejder pi et kombineret alderdoms- og plejehjem
i Haifa, hvor stsrstedelen af
beboerne er reldre jodekristne.
Den danske Israelsmission
har valgt at samarbejde med

allerede eksisterendemenigheder og knytter hovedsageligttil
ved lutherske menigheder. Ordet og Israel har valgt at knytte
til ved en gendobende menighed i Jerusalem. Generelt kan
det hrevdes, at det konfessionelle sporgsmAl for de fleste
jodekristne er meget lavt prioriteret. Man generer vist ingen
ved at sige, at en del af dem,
der kommer i lutherske menigheder, ikke er srerligt luthersk
bevidst. Kun fremtiden kan
vise, om det vil lykkes at eta-

blere 6n jodekristen kirke i
Israel, der er baseret pi et
sundt bibelsk grundlag.

lsraelhar brug for Ordetom
Jesus
Der er i Bibelen givet specielle lofter om, at Israel som folk
skal anerkende Jesussom Messias. Hvordan det vil ske, kan
man have forskellige meninger
om. Men spekulationer i fremtiden mi ikke styre os si meget, at missionsforpligtelsentil
i dag at bringe evangeliettilba-

ge til det jodiske folk nedtones.
Israel har brug for at hore
Ordet om Jesus, hvis det skal
frelses, sidan som dobte mennesker i vort eget land har brug
for omvendelsensOrd. Vi kan
ikke sige det sidste, hvis vi
nedtoner det fsrste. Gar vi det
alligevel, har vi ladet os indfange af en Israel-romantik.
Men vor Israel-romantik frelser ingen isde. Det vil Den
danske Israelsmission gerne
fastholde ved sin tilstedevrerelse i Israel.
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Veiarbejde
Ordet og Israels
arbejde i Israel

PA den gade i Jerusalem, der
hedder Na'omi ligger en hyggelig lejlighed, hvor enhver dansker, der kommer forbi, er
velkommen til en kop kaffe.
Det er organisationen Ordet og
Israel, der har denne lejlighed,
og her bor 3 danske piger, som
er ansat af Ordet og Israel.
En aften sidst i marts sidder
jeg i lejligheden sammen med
de 3: en diakon, en student og'

Af musiksekretarMargitSkov,
Miske er det for store ord,
Borkop

en sygehjrelper. Der er ogsA
andre pA besog: 2 sygeplejesker, en kobmand og en snedker. Alle disse 7 unge mennesker er ansat af Ordet og Israel
til at arbejde i Israel blandt
danskereog joder.

Som JohannesDoberen
Kaffen er god - importeret
fra Danmark. Menneskene
omkring bordet er ganske almindelige,og sA dog...

men jeg vil alligevel vove at
sammenligne det arbejde, som
disse 7 unge gor, med Johannes Dsberens. Han banede vej
for JesusKristus, beredte vejen
for Ham, som er den enestevej
til Gud for b6de isder og
hedninger. Og at bane vej, det
er netop d€t, Ordet og Israels
medarbejdere gor.

Korsenesp@rrer
For joderne er vejen til Jesus
vanskelig, den er fyldt med
kors. Korsfarernes kors, som
var hajt hrevet, da de drog
frem med mord og brand.
Hage-korset, der trak 6 millioner joder gennem ufattelige lidelser ind i krematorieovnene.
De mange smA guldkors, som
folk med kristennavn har
smykket sig med, mens de har
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