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dretaf evangeliet,mensde var i Jerusalem.

Fokuspfl Den DanskeIsraelmission
De fsrste kristne var joder...
De forste kristne var jader,der troede
p6 Jesussom Messias.Jesuskom ikke med et budskabom en ny Gud,
men igennemJesusibenbaredeGud
sig pA en ny mide. Det var Israels
Gu{ der var hanshimmelskefar. Israel skulle hore budskabetom frelsen,der nu var knyttettil Jesuliv, dod
Og det skullealle anog opstandelse.
dre folkeslagogsfl,selv vi i det hoje
nord"si ogs6vi - i Jesunavn - kan
kaldeIsraelsGud for vor far.

I Israelststter Israelsmissionen...
I Israel stotterDen DanskeIsraelsmission den messianskebevrgelse
pAforskelligmide.
Der sendesmedarbejderet1l Ebenezer-hjemmet,deIkombineredepleje- og alderdomshjem
i Haifa, som er
joder og
ibent for bide messianske
palestinensiske
kristne.Pi dettehjem
fra Holocaust
har en del overlevende
tilbragt deres sidste5r. I Jerusalem
arbejderman med ved CaspariCenhvis hotret, et uddannelsescenter,
vedformil er at vere med til at uddannelederefor den ungemessianOp gennemkirkens historie...
ststOp gennemhistorienhar den kristne ske bevegelse.Israelmissionen
kirke ofte forsyndetsig mod detja- ter ogsi bibelarbejdetog det kristne
diske folk. Stikordeneer: korstog, studenterarbejde,somforegir pfl unilandsforvisning,forfolgelse,ja, Ho- versiteterneog andrehajere lrereanlocaust,hvor 6 millionerjoder blev stalteri Israel.
drrbt i lande,som havdeen kristen
tradition.Alt detteafskyeligehar f6et Dansker-arbejdet i Israel...
nogletil at mene,at man skal ladejo- Fra 1976har Den DanskeIsraelmismed DanskKirke i
der i fred og ikke rckke dem evange- sion i samarbejde
liet omjoden Jesus.Den DanskeIsra- Udlandethaft en prcst i Jerusalem.
og mangeanelsmissionvil vrre medtil at fasthol- Gennemgudstjenester
de kirkensafskyeligehistorieoverfor dre aktiviteterud fra dendanskekirke
det jodiske folk. Men ogsi fastholde i Jerusalemer unge danskereblev
at kirken stadigvak har en forpligtel- fastholdti derestro, ja, nogle er for
forste gang i deres liv blevet udforseoverfor lsraelsfolk.

- ikke en politisk
Israelsmissionen
bevregelse...
I Den danskeIsraelsmissioner der
pladstil forskelligeholdningertil den
mellemostlige
konflikt. Israelsmissionener ikke en politisk bevrgelseog
giver sig ikke af med at komme med
letkobtelosningerpi den vanskelige
konflikt. Vi ghder os over- og stotder foreter - det forsoningsarbejde,
96r mellem palestinensiskekristne
joder.
og messianske
Hovedformflletfor Den Danskelshvis historiegir helt tilraelsmission,
bagetil 1885,er at bringeevangeliet
om JesusKristustil joder.
Nir man beskreftigersig med
Israelsmission...
sig med IsraelsNir man beskreftiger
mission,er man med til at bringe det
bedste,som denkristnekirke har fiet
fra Israel,tilbagetil Israel.Og man er
med til at stottevore dagesmessianjoder. I
skejoder, dvs. Jesus-troende
statenIsraeludgorde en lille minoritetsgruppe.De har det ikke altid let.
Men de findes.Somkristenkirke ville vi svigtedem, hvis vi ikke mener,
at Israel har brug for evangelietom
Kai Kier-Hansen
Jesus.
Formandfor
Den Danske Israelsmission
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Messianskejoder er
Jesus-troendejoder.
Her deltager de i den
drlige Jerus alem-march
og holder dermed liv i
ry)gtetom, at der er joder,
der tror pr) Jesus.
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