; ;#;'',"i ;;;;;;;;

lke

rder
'55-56

ia lo,a"n

Du er Herre i himmel og pa jord,
og din vilje skal ske
Kollekt til Palemesondag
fra evighed til evighed.

- Qud er nu sod, at han har skabt alle de
dgr bare for at ui skal haue noget at se pd i
fiernsynet!

ril fejres
skeminde om
Cfrielse fra
en kaldes
'ede brods
uge spiser
brod. Den
' man fra 2
2 , 2 7- 5 7.

M. DahI

rland
de besog
to, der er
relsmission
,e gav et
af de vanldemission
,Det bedkan gore
: os vere i
: joder udland, hvor
skyldfOlel:vnelige liltte 6rhunirt jOdefolnge ledere
<ristne kirsion er ud'nisk arro:neste ac:. vi kan
Odernep6,
as Dahl fra
hevede, at
nOdvendig
:st6else og
middel i
rntisemitisokker ikke
telse til at
nt vidnesibefalingen
til at foret for alle.

Kan man virkelig hedde det The Liberated Wailing Wall
(Den befriede gredemur)?
Det er ikke desto mindre navnet p6 en sanggruppe af Jesus-troende jOder fra Amerika, der tilhprer bevagelsen
Joder for Jesus, og som kommer til Danmark 22.-23. april.
De vil fremf6re et program,
der bestir af musik, drama og
vidnesbyrd i Bethesda, KObenhavn, lardag kl. 19.30,
Karlslunde Strandkirke, sondag kl. 11.00 og i Christianskirken, Arhus, sondag kl.
20.00.
Jews for Jesus har udviklet
en speciel musikstil. Det har
veret vigtigt for dem, at deres
musik i dens harmoni og rytme skulle forene deres jOdiskhed med et budskab om Jesus som Messias. Folk har
vardsat deres mol-musik.
Jonathan Bernd, som er
leder af The Liberated Wailing
Wall, siger: ,Vor musik afspejler mange stilarter af jOdisk
og kristen lovsang. Gruppens
specielle lyd skyldes brugen
af mange forskellige instrumenter, fx klaver, guitar, violin, flOjte og dunbek (en tromme der bruges i MellemOsten).Nogle sange indfanger
den intense lengsel, der har
veret en del af vor synagogegudstjeneste i irhundreder.
Andre er i den Osteuropeiske
kletzmer-stil. Atter andre er
fyldt med den jublende glade,
man kender fra et jOdisk bryllup. Teksterne er alle taget

dels fra Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente.a
En stor vifte af musikalske
talenter er representeret i The
Liberated Wailing Wall, der
alle ser sig selv som missionerende medlemmer af Jews
for Jesus.
Jews for Jesus er en uafhengig missionsorganisation,
der blev grundlagt af Moishe
Rosen i 1973. Man har mere
end 100 medarbejderei USA,
Canada, Argentina, Storbritannien, Frankrig, Ukraine,
Rusland og Sydafrika. Deres
m6l er at fortelle joder, at
evangelieter for dem - at troen pA Jesus ikke eliminerer
ens jodiske kulturarv og serPreg.
Ifolge Moishe Rosen underbygges troen pA Jesus af de
hebraiske profeter i det, vi
kristne kalder Det Gamle
Testatente. Rosen siger: nDet
at vi siger, at Jesus er Messias, er ikke tilstrekkeligt til,
at det forholder sig s6dan. Og
det at flertallet af joderne
siger, at han ikke er det, er
ikke tilstrakkeligt til, at det
ikke skulle forholde sig sAdan.
Vor opgave er at 96 ud og f6
vort folk til at se, at sagen er
for vigtig til at blive ignoreret.
Det er vort hib, at folk selv vil
unders6ge Skrifterne og bede
Gud om at vise dem sandheden om Jesus.(
Jews for Jesus bruger draho, musik, det talte og det
skrevne ord til at formidle
altsammen
deres budskab
med et umiskendeligt jgdisk
anstr6g.
Jews for Jesus ser ogs6 sig
selv som ambassadorer, der
formidler forstielse og forsoning kristne og jOder imellem.
The Uberated Wailing Wall
udfylder denne rolle pA en
enestiende m6de. Deres musikprogram rummer korte
vidnesbyrd offi, hvordan de
kom til tro p6, at Jesus er
Messias. De har forskellige
baggrunde.
Sa forskellige alle teammedlemmerne er, har de til
felles et Onske om at fortelle
andre joder om Jesus.

Ifolge Jews for Jesus har
mange jOder en forkert opfattelse af, hvad det vil sige at
vare kristen, og mange kristne har en fejlagtig opfattelse
af, hvad det vil sige at v€re
jode.
The Liberated Wailing Wall
mener, at budskabet er den
vigtigste del af deres musik.
Derfor siger de: uHvad enten
du er jode eller ikke-jode,
hiber vi, at vor musik vil
bidrage til at give dig forst6else. Hvis du er jode, vil den
give dig et indblik i en kristen
opfattels€, og hvis du ikke er
jode, vil du lare noget om det
at vere jode.,
Jonathan Bernd tilfOjer:
oMusikken hjalper 6n til at
fole, teksten fir 6n til at tenke. Hvad sker der, nAr man
begynder at tenke og fOle p6
samme tid? Man forstir. Eller
man begynder i det mindste
pi det. Vi vil gerne have mennesker til at forst6, hvordan
jOdiskhed og evangeliet pasS€I
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De, der bliver optaget i teamet, indvilliger i at vere med
et 6r ad gangen. De bor i en
kuffert og rejser i en bus, hvor
en pAskrift med store bogstaver forkynder, at her kommer
Jews for Jesus. I lObetaf et 6r
rejser gruppen ca. 150.000
km.
The Liberated Wailing Wall
har ni pladeproduktioner bag
sig. En af dem er en samling
af nogle af deres mest populere sange: oThe Liberated
Wailing Wall Favorites.oAndre
indspilninger med Jews for
Jesus kan f6s gennem Purple
Pomegranate
Productions,
Jews for Jesus.
The Liberated Wailing Wall
vil synge og fortelle deres
egen historie i Danmark i
weekenden 22.-23. april. De
kommer med deres hebraiske
musik, deres etniske dragter
and musikinstrumenter - og
deres begejstring. Og de indbyder alle, der har lyst, til at
komme og h6re, hvad det at
vere jOde har at gore med at
tro p6 Jesus.
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