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Fortroppen af gruppen med messianskejOder ued Jerusalem-marchen.
sit arbejde og
for messianske
Igen i 6r deltog en gruppe
deres syge budskab over en sivel menighe
messianske jOder i den s6megafon.*
belkreds, en frr
kaldte Jerusalem-march, som
D. 27. okt. skriver A.R. et mere uforr
aftroldtes i forbindelse med
Moses fplgende: 'Jeg er helt som spontant I
fejringen af lovhyttefesten.
enig i, hvad Sarah Kops skri- Om sit mode r
Hundredevis af storre og minver i sit leserbrev i sidste ug€, i Danmark, so
dre grupper deltog, fra udland dem er: Hvis messianske hvori hun spurgte, hvad de siger Andy:
og indland. Festligt ser det ud, jOder tor bruge Jesus-navnet, missionerende Jews for Jesus
Jeg havde to
n6r grupper med forskellige tor vi det vel ogs6? Ogsi n6r havde at gore i Jerusalem- overraskelser:
kendetegn marcherer gennem vi Onsker at vare solidariske marchen. Hvis de skal med, stor interesse,
Jerusalems gader.
med lsrael som s6dan. Og un- si skal Ku Klux Klan det og- sig udtryk i er
Gruppen af messianske dertiden sattes man som kri- s6. De er alle enige om at On- blandt deltag
jOder var p6 omkring 200 per- sten i en valgsituation, hvor ske jOdedommen tilintetgiort. var jeg overras
soner, let kendelige p6 deres man m6 valge at udtrykke Den eneste forskel er, at Jews de si mange
T-shirts, hvor de ikke skjuler, sin solidaritet med Israel en- for Jesus og andre kristne nigheder,jeg br
Andy Ball n6
at de er messianske j6der, der ten med ordet Gud eller med missionarer Onsker at g@re
lagge
et beso
tror p6 Jesus. OgsA med skil- ordet Jesus. Velger man or- det ublodigt.*
ske
Bibelselsk
te med p6skrifter fra Det det Jesus, har man valgt en
Jeg skynder mig at sige, at
jeg ikke tager disse leserbre- ken i Tel Aviv
Gamle Testamente blev det del nvennernfra.
forkyndt, dt de messianske
I In Jerusalem - sabbatstil- ve med deres hOjst kritisable Det IsraelskeE
joders Messias er forsoneren: legget i The Jerusalem Post - sprogtone som udtryk for en det er Andys
kontakt kan bl
uHan bar de manges syndn fandtes to meget sigende lasgenerel jOdist< holdning til gavn i fremtide
stod der p6 et af skiltene - et erbreve efter Jerusalem-mar- messianske jOder - som her
Mens Andy I
citat fra Esajas 53,72.
chen. Sarah Kops begynder kaldes Jews for Jesus. Men at se, var Bibelbu
Det er ejendommeligt at sit laserbrev (14. okt. 1994) sidanne jOdiske stemmer og- mandet af De
tanke p6, at det - vistnok - p6 f6lgende m6de: oDet var s6 lyder, gbr det legitimt at elsmissions !r
kun er de messianske jpder, med spending, jeg s6 frem til anf6re dem. Ikke for at g6re Ivan Madsen. t
der tor vedkende sig Jesus- at overvare den Arlige Jeru- messianskejOder til martyrer, vare i de nest
navnet 6benlyst ved denne salem-march. Det var forste men for at stotte dem og op- hvor Andy skr
Jerusalem-march. Og vel er gang for mit vedkommende. muntre dem til fortsat at lOfte Israel for at el
det rigtigt, at et kristent vid- Det var et meget imponeren- Jesus-navnet hojt og for at med alm. bog
nesbyrd kan komme til udtryk de og oploftende syn, da udfordre Israel-sympatis6rer fA dem til ogs6
gennem nerver, alts6 ved at gruppe efter gruppe kom til at vove selv at bruge Jeman blot er det, man er, og marcherende, alt imens de sus-navnet.
solidariserersig med det folk, sang om broderskab og fred.
Det m6 man da vove - hvis
man nu engang er sat iblandt. Men s6 kom til min forferdel- man da vil sige oGladeligjul i
Men det skal nu ikke forhin- se en flok Jews for Jesus - jeg Jesu navnln
dre kristne af ikke-jOdisk her- kunne d6rlig nok tro mine
Det vil vi i Den Danske Israkomst at stille sig selv ojne og Orer. De sang deres elsmission.
narg6ende sporgsm6l. Et af sange om frelse og forkyndte
Kai Kjar-Hansen

