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Lighed i problemer og en frelles frontstilling har giort det naturligt, at en rrekke protestantiskekirker og
kristne udkirkesamfund har fundet sammeni UCCL Jgdiske kristne, arabiske kristne og >>udenlandske<
gdr hver for sig men ogs,i nir man lreggerdem sammen! en minoritetsgruppe.De kristne j/der udglr
en lille procentdelaf det jgdiste folk, de arabiske kristne stf,r som en lille gruppeover for den store arabiske, muslimskeverden,og sammenlagter man en minoritet i statenIsrael.

20 kirker eller protestantiske
kirkesamfunder medlemmer
af UCCI. som blev stiftet i
1956. Spandviddener stor,
idet der findes lutheranere,
anglikanere,baptister, pinsekirker og andrereformertpregedekirkesamfund,
for nu bare
at navne nogle.Ingen har en
illusionom, at man ser enspi
alle ting. Alligevel har man i
UCCI fundetsammeni et trosog problemfallesskab.Sammen stir man i arbejdet for
evangelietsudbredelse,med
gensidigrespektfor hinandens
arbejde.Pdrtvrersaf de indbyrdesteologiskeforskellevil man
styrke det kristne fallesskab,
opmuntre hinanden til fortsat
kristentvidnesbyrdbide overforjoder og arabereog forslge
at styrkeog opmuntrede lokale kirker. Frelleser mani overom, at evangeliets
bevisningen
vidnesbyrdskallyde.Visseopgaver lpser man i fallesskab,
selv om UCCI ikke dnskerat
opfattessomet autoritativtrid.
Selv om navnet lyder: Det
forenedekristnerid i Israel,er
de gamle,historiskekirker ikke

medlemmer. Dog har man i tetsgrupper. Ogsi disse to
forhold blev
visse under-komiteer lejligvis gruppersindbyrdes
diskuteret.Mange messianske
fiet hjrelp fra katolikker. Et
svagt fors0g pi at fi de katoli4der f6ler, at arabiskekristne
inspireret
af en arabisk natiske kirker indkorporeret pi en
er forudindtaget
onalisme
eller anden mide modte ikke
j6der.
genklang.Isar reageredenogle overfor de messianske
mange
Pi
anden
side
f/ler
j6der
den
af de messianske
kraftigt
mod dette fors@g.De messian- arabiskekristne.de messianske
ske j6der, som ikke har nogen i4derhar udviklet en slagsmesforbindelse med udenlandske sianskbevagelse,som er ukrikirker eller kirkesamfund. er tisk proisraelsk. Forholdet
ikke medlemmer. men har en mellem nationalitetog tro er
observat0rstatus.Indtil nu har da ogsi et af de punkter,somi
mangeir har stiet pi UCCI's
de ikke fundet det rigtigt at tilslutte sig UCCI. Derimod er de dagsorden.For br@drei Kdfleste udenlandske missionsor- stus er det generelt,spandte
forhold mellem j4derog arabeganisationer,som i deresmidte
re en byrde.Beggeparterstir i
har messianske jflder, tilsluttet
fare for at blive betragtetsom
UCCI,
Konferencer
De irlige konferencer aftroldes
i Tiberias. Temaerne fra de to
sidste irs konferencer giver et
godt billede af de vresentlige
problemer, man beskaftiger
sigmed.
Ved 76-konferencen borede
man i de problemer, som henholdsvis kristne j4der og kristne arabere m/der som minori-

forradere, dersom man forbrodrersigfor megetmed den
andenpart. Dog h4rer det ogsi
med, at kristnejgdiske ledere
lejlighedsvishar pradiket i arabiskemenigheder.Desudener
der eksemplerpfl, at f.eks.arabiske kristne kor har sunget
hos
ved sabbatsgudstjenester
joder.
de messianske
Ved 77-konferencen,som
jeg selv havde den glrede at
7l

82 Redecmer,the
83 redemption
84 save,to
85 saved,to be
86 Saviour,the

82
R6dempteur, le; le Sauveur
r6demption

sauv6, Stre

-

Lj

".L
ii:-qtrU-,Ji

Sauveur, le
salut, le

90 vicarious

vicaire (adj.)

9l
92
93
94

m6ritoire

95 consecrate,to (sanctify)
96 sanctification

,lri

. i . i i l- d $ - d . I ;

sauver

87 salvation
88 assuranceof salvation
89 Mediator, the (seeNo. 52)
meritorious
justify, to
justified
justification

-

er)l;

et*-;

,'Xrt 5'U

assuranc€ de salut, I'

t<t

M€diateur, le (voir 52)
9)l

4:.s* i1W

iu*1

justifier
justi66

)H

justifrcation

r-r

consacrer (sanctificr)
sanctification

I l. -

,t'li

,t-8 - t-4

ntro ,n!xr
!Vn
rw
l?rpa
nyrtl,;qq,et
nyilt? nlp?
(s2;rr.r)Tllpi',f?Dit
'l'Jug
ni)r-:'!
P'lTil
P,!TP
fl?'!Tl
q7.
UI,,P

83
84
85
88
87
88
89
90
9l
92
93
9{
95
96

I 1976 udgav UCCI en bog med 540 lcristne og kirkelige begreber gengivetpd engelsk,fransk, arabisk og hebraisk.

deltage i som observatgr formelt indrulleret i den norske
flok, var det spBrgsmilet om de
fremmede kirkers og mission&rers stilling i Israel, der
blev droftet. Heller ikke her
gik man uden om problemerne. Den kristne jflde, V. Smadja fra Messianic Assembly i Jerusalem, lagde i sit debatoplag
ikke fingrene imellem.
Bl.a. sagde han, at de fremmede missionrerer ikke i tilstrrekkelig hgj grad har identificeret sig med jodist< kultur,
sprog og statensIsraels problemer. De har varet interesseret
i bare at bygge deres egne kirker, de har taget de ledende
poster i menigheden og ikke i
tilstrakkelig grad slrget for at
uddanne j4der som ledere. Og
de fremmede er rige i forhold
til landets messianskeledere.
Indenfor rammen af denne
artikel mi vi give afkald pi at
uddybe disse anklager og vurdere deres berettigelse.Men
disse to konferencer er tilstrrekkeligtil at vise, at man ikke ved UCCI's konferencer ger
uden om nogle af de grundlreggende problemer, som mdder
kristne i Israel.

Komit6-arbejdet
En lang rakke komiteer er
nedsat, som arbejder med forskellige emner. Eksempelvis
kan nrevnes:musik, liturgi, uddannelsessl4tte, bibelstudie,
studie af >enheden-i-Kristus(i
forhold til nationalisme, m.v.
Srerlig omtale b6r litteraturarbejdet have. Foruden at have
st@ttetden nye oversettelse af
NT til ivrit har man selv udgivet en hebraisk konkordans
(bibelordbog) til NT i tre bind.
Desuden har man udgivet en
bog i 1976, hvor der gengives
540 kristne og kirkelige begreber pi hebraisk,arabisk,fransk
og engelsk(>Christian terms in
Hebrew<). Blandt b6ger, der
er oversat til hebraisk, findes
bflger af forfattere som Bonhoeffer, Hallesby (>Hvorfor er
jeg en kristen<) og M. LloydJones.Udgivelsenaf et nyhedsmagiNin begyndte i 1970.(The
UCCI
News
Magazine,
P.O.B.116,
Jerusalem).
UCCI og anti-missionsloyen
UCCI har ved flere lejligheder
henvendt sig til den israelske
regering. Sidst er det sket i forbindelsemed den nye anti-mis-

sionslov.Efter forstebehandlingen af lovforslaget sendte mar
telegram til premierministeren,
przesidentenog formanden for
Knesset,uden at man fik svar.
Pi det tidspunkt undgik UCCI
offentlig publicity. Efter lovens
vedtagelseblev der igen sendt
telegtammer, der udtrykte stor
bestyrtelseover det skete,pressem0derblev afholdt. som blev
gengivet i en del aviser, og et
>Memorandum< blev udfardiget, hvor man punkt for punkt
gennemgd.r loven og stiller
sp/rgsmal hertil. I dette Memorandum findes ogsa aftrykt
et ibent brev til det israelske
folk, som forslger pi at forklare, hvad kristendom og den
kristne mission er. Senereblev
der afholdt mgder med reprasentanterfor Religionernesmi
nisterium samt lovudvalget for
Knesset.I februar blev formanden for UCCI. araberenNa'em
Ateek, og medlem af UCCI's
bestyrelse, den norske Haifaprest Ole Chr. Kvarme sendt
til Europa for at informere kirker og organisationerom denne lov. I denne deputation var
ogse en katolik med som konsulent.

Godt hjulpet afjgdiske grupper, som er modstandereaf 1oven, har UCCI stillet sig i forreste kamplinje for at fi omst@dt
denne un4dvendigelov, som er
et ut4jlet angreb pi den kristne
mission, som er f6rt igennem i
en usadvanlig fart - for nu at
bruge nogle af de gloser, som
JerusalemPost i et par ledende
artikler har benyttet.
I dette tilfalde har UCCI
haft stor gavn af,,at en komite i
langere tid har arbejdet med
disseproblemer. - Desuden er
der en komit6. der samler avisudklip med angreb pi den
kristne mission i et forslg pi at
kunne give svar pi de hyppige
og uberettigede angreb pi den
kristne mission, som tid efter
anden kommer til udtryk i den
israelskepresse.
Kibbutz-arbejdet
Indtil nu har UCCI - eller de
fleste af dets medlemskirker ikke haft et decideret arbejde
kibbutz-volontgrer.
blandt
Men man har set behovet herfor og spprger nu, hvilke veje
man skal gi. Da Den danske
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UCCI's formand, Na'em Ateek, der er anglikansk prast i Haifa, under rddets drskonferencei november1977, Til hgjre sesrddetsgeneralsekretar,Paul Srurr.

lsraelsmissionhar veret involveret i et sidant arbejde i en irrrekke, vil de erfaringer, der er
blevet gjort, miske kunne v&re
et incitament for medlemmer
af andre udenlandskekirker til
at gi i gang her. Den kristne
kirke i Israel har ogsi et ansvar
for volontflrer og andre turi-

LASERBREV
En af Den danske Israelsmissions venner i Christiansfeld har bedt os
optage et laserbrev (s. 78), som hun gerne ille have ud til sd mange
som muligt. Det er allerede for hendes egen regning blevet sendt til
l<redsbr evsmodtagerne.
Vi er taknemligefor initiativet ogfor den karlighed til vort arbejde,
brevet er et udtrykfor, og beder om, at man tager godt imod henvendelsen.
Vi har i bogholderiet oprettet en sarlig konto, hvor indbetalinger til
dekn@ af UNDERSKUD 1977 vil blive registeret. Derfor beder vi
om, at man pd indbetalingskortet tydeligt angiver, at pengeneer beregnet til deneformdl.
Om den aktuelle 4konomiske situation redeg4res der pd bagsiden,
hvortil der henvises.
sEL

sters indelige trivsel i Det hellige Land.
Miske medlemsskab
Miske varer det ikke si lange,
fdr Den danske Israelsmission
bliver medlem af UCCI og indrulleres mere aktivt i dets arbejde. I hvert fald arbejdesder
pi noget sidant. Forhibentlig
er vi si indeligt modne, at vi
ogsi har noget at give ! Samtidig stiller vi os hermed solidarisk med de kristne kirker og
kirkesamfund, som stadigvak
mener, at evangeliet skal forkyndes for jPder, og fjerner os
fra dem, der mener, at der er to
veje til Gud: en vej for jpden
gennemjgdedommen og en vej
for kristn e gennem evangeliet.
Hvis nogle skulle finde pi at
kritisere os for dette skridt, er
det til at brere !
De fgrste kristne forkyndte
ogsi evangelietfor jgder!
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