Missioni Israel
af pastor Kai Kjer-Hansen, Arhus

Artiklen har tidligere vrret bragt i PRO
FIDE.

Evangeliet og den jødiske
verden 10/1978

Kristen missionover for det j/diske folk begyndermed ydmyg bekendelse.Selv om jeg ikke har haft noget
med korstog, inkvisition, forfglgelseraf jBder, tvang, ghetto og mord at gfire,er jeg del af den kristne kirkes historie. Selv om jeg er for ung til at vreredelagtig i forbrydelsernemod det jpdist<efolk under Anden
Verdenskrig,mi jeg dog brere en byrde. Logisk set burdejeg kunne ryste byrden af mig. Men den tynger
alligevel. At vrere luthersk kristen ggr det ikke spor leffere. Ogsfl Luthers teologi er blevet brugt i klar
antisemitiskretning.

Mission og bekendelse
Hvordan skal man tale til j6den, som har sit koncentrationslejrnummertatoveret pi armen. En daglig pimindelse om
tiden engang. lrtdr han h4rer om
kors, h4rer han hagekors!
Og skulle manden med koncentrationslejrnummeretpi armen vare en af de fi Jesus-troende j6der, som lever i Israel i
dag, er der ogsi noget at bekende over for ham. Alt for ofte har den kristne kirke vist en
total mangel pi forstielse for
hans specielle situation, hans
sarlige problemer som jgde og
kristen. Ogsi jeg stir i fare for
at pidutte ham en kristendomsopfattelse, som vil E@re
ham mere fremmed for sinej6diske omgivelser, end det er
nPdvendigt. De f/rste kristne
var jgder og levede som joder.
Troen pi JesusMessiasgjorde
dem ikke til ex-jgder. Noget
nyt var sket med dem i troen
pi JesusMessias, men stadigvrek var de jgder. Med forskel-

Anklager mod mission
Igennem hele det unge Israels
historie har der fra forskellig side varet fLrt en til tider hektisk kamp imod den kristne
mission. Forrest i kampen har
ekstremistiskeortodokse grupper stflet. Undertiden er der
blevet Ovet harvrerk mod kristen ejendom. Ogsi forskellige
anti-missionsorganisationer
har
set dagenslys. Bods- og bededage er blevet holdt, l@besedler
spredt og anti-missionsplakater
Pastor Kai Kjar-Hansen
opsat. Helt uden resultater har
denne virksomhed ikke varet.
Visse kristne kostskoler har
lige variationer lyder nu sloga- mittet lukke. En lovgivning fra
net blandt messianske j4der, 1965forbyder at man sendersidvs. kristne jgder: Man beh4ver ne b0rn til kostskoler, som unikke at blive hedntngfor at tro pd derviser i en anden religion,
JesusMessias.- Jeg mi beken- end barnet har. Messianskej6de over for ham, at den kristne der, som sjaldent er officielt
kirke sjreldenthar forstiet det- registrerede som kristne, kan
te. Kristen mission,der ikke vil
siledes ikke sende deres b4rn
anerkendeforskellene i enheden til sidanne kostskoler. Desumellem kristne af jOdisk og he- den er der tilfrelde, hvor foraldensk oprindelse, har nrcppe dre, der sender deres born til
store muligheder i Israel i dag.
almindelige kristne skoler, er
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blevet truet af reprresentanter
fra
anti-missionsorganisationerne med, at de vil sprede
oplysninger om deres forbindelse med missionen,ja, ogsi
g@redet n@dvendigetil, at de
mister deres job, hvis de ikke
fir taget deresb6rn ud af missionensskoler.
Ordet missionen- ha-Misjon
- har en helt igennem negativ
klang. Af og til kan man i pressen h6re fra folk, som har
problemer med myndighederne, at de vil gi til missionen,
dersom myndighederne ikke
vil makke ret. At ge til missionen er det vrerste, man kan
trenke sig!
De hyppigste anklager imod
missionenlyder:
- Missionenarbejderiblandt
socialt d6rligt stillede og benytter sig af deresdirlige kir.
- Missionen har ubegransede financielle midler og k6ber
eller bestikker joder til at konvertere.

- Missionen arbejder blandt
Israels soldater og forslger at
fi dem overtalt til at desertere
fra deresenheder.
- Missionen hjrelper og tilskynderjgder til at emigrerefra
Israel.
De kristne kirker har taget
kraftigt afstand fra disse beskyldninger.Alligevel er de ikke blevet manet i jorden, selv
om beviser for beskyldningernes rigtighed mangler. - Dog
skal det tilf/jes, at ingen naturligvis kan garantere for, hvad
>free-lance-mission&rer( finder pi. JehovasVidnerstilhrengereg0r heller ikke her i landet
- lige si lidt som i andre lande
- militrertjeneste.Men sidanne distinktionergpres ikke, ikke engangaf Knesset-medlemmer, nir disseproblemertid efter anden er bragt frem i det israelskeparlament.
Missionenlever
Alle vanskelishedertil trods le-

Avisoverskrifter
fra den anti-missionskampagne, derf4rte til
lukning af skoler.

,,

Der Komplgegendie Missionen rug
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M0det<alender
Svend Erik Larsen:
NOVEMBER:
15.:DanskMissionsrids
m0de
18.-24.:Udstillingi Horne
30.: Fiborg
Rigmor Willumsen:
NOVEMBER:
l.: OsterHojst
2.: Barlosev/ Assens
6.: Vantinge
7.: Rrqsk6bing
St.Rise
8.: Ommel
9.: Dreslette
14.:Sdr.Broby
15.:Fraugde
16.:Strib
i Horne
18.-19.:Udstilling
20.: Glamsbjerg
21.:Langeskov
22.: Gamby
23.: Rojleskov
24.: Kerteminde
27.:Alborg
29.: Randers

ver missionen.Det gir just ikke an at pisti, at den lever i
fortrinlige omgivelser, men
hvor g@rden det? Selv om den
messianske j4de har store
problemer at krempe med, da
staten og omgivelserne indtil
nu har sagt, at en d4bt jOde oph4rer med at vare j4de, er han
alligevel ikke at karakterisere
som en martyr-kristen. Man
kan frit samlestil gudstjenester,
og ved opt@jer og hrervrerk
skrider politiet ind. Ligeledes
kan man frit publicere kristne
b4ger og lade sin r6st h6re i offentlige debatter. Det sidste er
dog relativt sjeeldent. Udenlandske kristne stiller sig ofte
her i frontlinjen.
Kristen mission har alle steder varet en kombination af

PER @STERBYE:

THE CHURCH IN ISRAEL
kan stadigy'irfor kr. 12,A0ved henvendelsetil Den danske Israelsmissions
kontor.
Bogen, som er en licentiatafhandling fra 1970,er stadig standardvarket om emnet. En anmelder skrev siledes i 1976
rBogen er for Ojeblikket enestdende og samler en mzngde oplysninger. Unlj agtighederne er fd <.
I dansk Teologisk Tidsskrift skrev Svend BiOrni 1972
aDet er et nyttigt sMkke pionerarbejde - nyttigt ifere henseender.- Og sder
der ktn tilbage at Onske,at P. 0.'s bog md blive last - at den efter sin herxigt
md blive lest af BADE jOder OG kristne - og vare med til at skabe en mere
dben og erlig samtale mellem jgdedom og kristendomr.

ord og krerlighedsgerninger.
Pe
grund af frygt for anklager for
at benytte bestikkelsehar den
kristne mission i de senere er
haft en relativt lav profil, hvad
angar
krerlighedsgerninger.
Undertiden har man valgt at
sendeen nodlidendej6de tomhandet bort, fordi man aldrig
har kunnet vrere sikker pi, om
vedkommende var en journalist eller en mand, som var
sendt fra en anti-missionsorganisation.Ikke mindst efter vedtagelsen af den nye sikaldte
anti-missionslov. som tredte i
kraft den l. april 1978er den
kristne kirkes diakonale tjeneste blevet truet. OgsA elementare menneskerettigheder til
selv at bestemmesin relision er
blevet truet.

terielt gode i den hensigt at
overtale en anden person til at
forandre sin religion. Tilsvarende kan den, der modtagereller
giver et l6fte om at modtage
penge eller et andet materielt
gode for at forandre sin religion, f6. indtil 3 irs fangsel eller
en bgde pa 30.000IL.
I sig selv lyder loven miske
ikke si slem.Ordet missionfindes.ikke. Alligevel er ingen i
tvivl om, at loven er rettet mod
den kristne mission, selv om
den principielt galder >bestikkelse< fra andre religioner ogs6, heri inkluderet omv.endelse
til jOdedommen.Det l6se udtryk >et andet materielt gode<
kan imidlertid forstis om en
hvilken som helst handling, en
kristen 96r imod en jgde. Da
mange kristne jgder ikke officiAnti-missionslov
elt er registreredesom kristne,
3. juledag 1977 fik de kristne er menighedensdiakonale tjesom bekendt en chock-julega- neste over for menighedsmedve af Knesset. En anti-missi- lemmer truet. - Det er nok
onslov blev vedtaget,som giver endnu for tidligt at udtale sig
indtil 5 irs fangsel eller 50.000 om virkningerne af denne lov
israelske pund i bgde til den, for den kristne mission i Israel
som giver penge,hvad der sva- pi lzengeresigt. En ting synes
rer til penge eller et andet ma- dog at v&re sikkert: Anti-missi-

onsorganisationer
vil nu kunne
for4ge deres trusler imod mennesker,som f6ler sig draget af
det kristne evangelium og derfor har forbindelse med missionen.
Desuden er det ikke sarligt
rart at tanke pi, at lovens fader, Rabbi Abramowitz, arbejder pi en >forbedring<af denne nye lovgivning.Hans mil er
at fe al kristen propaganda
bandlyst, hvilket han ved flere
lejligheder 6bent har sagt.I f6rste omgang indgik han et kompromis, fordi han indsi, at det
ikke var muligt at m@nstreet
flertal for en sidan lov.
Missionenfortsreffer
Lovgivning eller ej: missionen
fortsretter. Det kristne vidnesbyrd kan ikke ties ihjel. Skulle
den dag oprinde, da fremmede
missionarer mi forlade landet,
vil messianskejpders vidnesbyrd fortsat lyde. Hertil kommer, at kristne og j@diskegrupper hiber pi, at denne >skamfulde< og >un@dvendige<
lov for nu at citere et par jOdiske
vurderinger - vil kunne forandres med tiden. Stadigvak er
Dpropaganda<<,
dvs. et kristent
vidnesbyrd tilladt. Bibler og litteratur kan uddeles og srelges.
- Almindeligvis arrangeres ikke gademader.Og alt for spontane og udfordrende vidnesbyrd virker som regel ikke efter hensigten. Messiansk" jgder er almindeligvisikke aktive
pi denne mide. Derimod hander det. at kristne eller kristne
j4der fra USA pi bes@gi Israel
har f4lt sig kaldet til sidanne
fremstgd. Disse har almindeligvis gjort mere skade end gavn.
I Israel er ikke ethvert Jesust37

rib eller Jesus-tegnn6dvendig- ternes opfyldelse.Kun skal det kristne omgivelser almindeligvis et Jesus-vidnesbyrd.
Det er konstateres, at der hvor man vis har, er det en stor illusion at
tro, at alle j/der er gennemsydet nu heller ikke i andre lan- problematiserermission tn jgderne, problematiserer man rede af jddedom eller har en
de!
Hvis kristne pi visit i Israel samtidig de messianskejoders gammeltestamentlig referensjO- eksistenssom Jesus-troendej6ramme. Det er et dogme, som
sammenmed de messianske
j4der
gerne
der.
Og
de
mi nedbrydes.Nir det
Jesus-troende
der og den kristne missionkan
taberne
i
kommer
til stykket, findes der
pi
bliver
dette
spil.
fremprovokere sp/rgsmil
Det jgdiske folk er noget lige si store forskelle i baggrund af deres liv, ville det vrere en lykkelig situation. Evan- specielt.Derfor skal evangeliet grund og trosopfattelseblandt
jgder, som der findes blandt
gelisation drives bedst fra- ogsi rakkes pi en specielmigrupper af menneskeri >kristmund-til-hjerte-metoden,hvor de til dette folk. Men rrekkessporgsmil skabesud fra et reg- det skal det! Undertiden kan ne< lande.
Den enkelte j4de sivel som
te kristenliv. Og pi grund af det speciellebetonespi en forkert mide, bl.a. pi den mflde, den enkelte dansker skal m0den speciellesituation i Israel og ikke mindst pi grund af den at man glader sig over en Je- des pi en speciel mide med
kristne kirkes forbrydelser mod sus-troendejgde, samtidigmed evangeliet.J6den skal m/des
det jgdiske folk - drives evan- at man ikke vil involveresi mis- af evangelietsbrerer som j4d",
gelisation bedst fra den jgae- sion til j6derne, da de alligevel men det er op til evangeliets
brerer at finde ud al om jgdens
kristnes mund til hans jgdiske ikke skal omvendes som folk
jpdedom er af religils art eller
broders hjerte. Her kan den fgr Jesusgenkomst.
kristne mission ikke nok opDe forste kristne jgder gik i
ej.
muntre sin jodiske trosfrelle til Jerusalem og forkyndte evanEn ateistiskjOO"- og dem er
geliet
om JesusMessiastil de- der ikke si fi af - horer ikke
at srette ind. Denne opmunjpdiske
res
brgdre!
tring skorter det dog ofte p6.
meget, dersom man kun siger,
Og endnu en ting: Selv om
han tilhorer Guds folk. For
det er rigtigt, at j4der har en biMission og jlder
Gud tror han ikke pi! Alligevel
Fra forskellig side skuffes den belsk baggrund, som hverken har evangeliet ogsi adressetil
ham.
messianskej4de. Han skuffes hedningereller folk, der lever i
over dialog-teologer,som prinBaptistkirken i Jerusalemer en af dem, der har varet udefor herverk.
cipielt forkaster mission til jgderne. Ligeledesf6ler han heller ikke altid, at han fir tilstrakkelig opbakning fra evangeliskhold. Der findessikaldte
kristne zionister, som i den grad
er optaget af at forsvare Israels
ret til at eksistereog i den grad
har engageret sig i teologien
om de gammeltestamentlige
lpfters opfyldelsei den nye stat,
at man ikke beskreftiger sig
synderligt med de kristne j6ders kAr, hvis man ikke ligefrem ogsi problematiserer mission og evangelisationtil jgder.
Her er ikke stedet til at gi ind
p[ hverken dialogens betydning eller spgrgsmilet om l0f-

