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I ndsatte Isesgudttj t neste
i Jerusalem

lem, vil vi her opfordre venner
af Israelsmissionentil pi samme m6de at sti bag det nye
prrestepar og deres lille dreng,
Jeppe, si ogsi de - pi deres
af pastor Kai Kjar-Haruen, Arhus
mAde - i bundethedentil den
korsfrestedeog opstandne Jesus mA fi glrede, kraft og frimodighed til at forkynde om
frelsen i Jesus-navnet.Og s6dan at dette bliver h4rt og
Lordag den Il. nov. kl. 16.00 - mindre end en uge efter atfamimodtaget i tro, bide af skandilien Nikolajsen var landet i Ben Gurion-lufthavnen - blev indnavereog afjgder!
Efter gudstjenesten, hvor
sattelsesgudstjenesten indledt i Korsforerkapellet, Redeemer
Erik
Nikolajsen havde prrediChurch. En ny organist var fundet, og i kirken stod man parat
ket over Jesus-ordene:>>Ivertil at byde det nye prastepar velkommen.
dens lys< blev der servereten
kop kaffe, og prresteparret
kunne introduceresfor de fastDet blev en festlig gudstjene- nye ortodokse hospital Share
bosiddende. Aftaler blev trufste. De fastbosiddendedanske- Zedek, indfandt sig, hvilket
fet, og adresselistenblev udvire, som vi tidligere havde konskabte en ekstra stor og festlig
det med et par navne.
takt med, var m6dt frem. Lige- ramme omkring denne fgrste
Derefter var der ibent hus i
ledes var der en del studenter gudstjeneste.
den
trye, dejlige lejlighed pf,
og andre pi midlertidigt opPersonligtvar det naturligvis
Ha-Palmach,som gode venner
hold i Jerusalem. Derimod mig en stor glade at gense
i Jerusalemhavde fundet. Den
manglede de danske voluntlmange kendte ansigterog byde
ligger centralt, ikke langt fra
rer fra kibbutzerne, da vi ikke
dem velkommen.Hvis det nye
Jerusalem-teatret
og prasipi dissefi dage havde haft mu- prrestepar bliver bare halvt si
dentboligen
Hvordan
!
dette arlighed for at kontakte dem. Og- glade for tjenesten, som Kirjeg
rangement
forlgb,
ved
ikke.
si en stor dansk turistgruppe sten og jeg var del, bliver de
jeg taget
I
Jaffaporten
havde
fra >Ordet og Israel<,som net- megetglade!
afsked med Erik og Gunvor.
op i denne uge befandt sig i JeDa vi selv har vreret genMed glrede kunne jeg srette
rusalem i forbindelse med indstand for stgtte og forbgn i de
par ir, vi befandt os i Jerusa- mig ind i min sherut-taxa til
vielsesfestlighederne pi det
Haifa i forvisning oD, at Israelsmissionen i dette par har
fundet gode medarbejdere,
Redemeemer
som lnsker at >guide<<
menneChurch
sker til tro pi Jesus.
nar
Den Hellige By er et emiGravkirken.
nent udgangspunkt for et sidant >guidearbejde<
ogsA
blandt srekulariserede.>kristne(, unge danskere.
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