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Polemik i
Jenrsalem

Jerusalem bereder sig pe fest

Israelsmissionens konsulent, Kai Kjer-Hansen, lod
sig udfordre i Jerusalem og
tog til genmale i en avispolemik. Las herom pA
bagsiden.

Kai Kjar-Hansen

AIt er rede ti.l bryllup. Kun brudefolkene mangler. Her en bryllupsbaldakin pd kibbutz-hotellet
Ramat Rachel mellem Jerusalem og Betlehem.
Det jodiske nyt6r falder i 6r
den 25. september. Dermed
begynder et nyt jOdisk 6r,
nemlig 5756. Det markeres
ikke blot ved et festfyrverkeri. Hermed indledes nemlig
,Jerusalem 61 3000* og dermed en rekke festligheder til
at markere, at det er 3000 6r
siden, kong David erobrede
Jerusalem.
Som kristne vil vi gerne
vare med til at fejre uJerusalem 3000n. Vi vil gerne vere
med til at sende signaler til
det jOdiske folk om slegtskab. P6 grund af kong David,
og ikke mindst p6 grund af
Davidssonnen,Jesus af Nazaret.

Ingen kan tale om David
uden at nevne Jerusalem.Og
man kan ikke tale om Jerusalem uden at n€vne David.
Om Jesus kan man heller ikke
tale uden at nevne David.
Derimod kan jOder tale om
David uden at nevne Jesus!
NAr man har med Israelsmission at gore, 96r man et
skridt lengere end bare at
tale om slegtskab med jOderne. Man vover ogs6 at sige, at
Jesus er Davids herre. Tor
man af bare venlighed ikke
tale om Jesus, der er kong
Davids herre, taler man mindre tydeligt end jOden Jesus
og de forste Jesus-troende
joder i Jerusalems gader for

snart 2000 6r siden.
Der er noget at fejre og
mindes. De lofter, som Cud
gav til kong David, har i
Davidss@nnen Jesus fundet
deres opfyldelse.
Pa fotoet ses en baldakin,
der er sat op til bryllup i Jerusalem. Den minder om Jesu
kald til bryllupsfest. Alt er
rede til bryllup for Israel med
dets Messias. Han hedder
Jesus.
Israelsmissionhar som formil, at gentage denne indbydelse fra DavidssonnenJesus
til Israelsfolk.
I oktober-nummeret af avisen forteller vi mere om rJerusalem 3000..
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Jgder og palestinensere
Kirkehistorien
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YM Cafe
i Arnus
Igen i 6r var de fire missionsselskaber DMS, lsraelsmissionen, Santalmissionen og Sudanmissionen giet sammen om en
g6gade-caf6 i Arhus til
fordel for ydremission.
I caf6en, som blev blev
afholdt i uge 28 og 29,
blev der foruden kaffe og
andre drikkevarer ogsi
solgt smorrebrod, burgers
og kage. Initiativtagerne
til caf6en fiortreller, at det
ikke var vanskeligt at finde arbejdskraft til caf6en.
Dog kunne man godt
denne sommer have betjent flere kunder og som
fOlge deraf f6et et storre
overskud til de fire missionsselskaber.

Kristne zionister og messianske jOder har stor kerlig-

at blive
6rhundred€r,
brgd i Israels land.
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Benrfsverbot i Israel?
Laserbreu i The Jerusalem Post af Kai Kjar-Hansen:
Som dansk kristen og teolog
p6 studieorlovi Jerusalem har
jeg ladet mig udfordre af TorMitzvah-bevagelsens
ah
grundlagger, Mordechai lsraels metoder. Jeg kunne tenke
mig at tilfoje folgende til artiklen oMissionUmulig?o,foregivende at jeg var en antisemit i
Danmark og anvendte hr.
lsraelsmetoder og sprogbrug:
Sammen med 120 andre
mennesker laver jeg lyd- og
videob6nd med joder, isar
danskere der er konverteret til

jodedommen. Jeg adviserer
alle naboerne offi, at NN er
jode, og lagger breve om dette i deres postkasser.
Ved flere lejligheder er jeg
giet til NN's arbejdsgiver og
bedt ham om at fyre jOden.
Jeg fortalte ham, at der ellers
ville blive protester uden for
hans butik - hvorpi han fyrede jOden.
Vi har veret uhyre effektiV€, og vi afslutter aldrig en
journal, vi har om en jOde. De
vil alle blive bragt frem i.lyset,

si retferdigheden kan ske
fyldest. Vi er i fard med at
lave et kartotek over jOder i
Danmark.
Nu er jeg imidlertid ikke

Mordechai Israel. Hvis jeg i
mit land handlede, som han
giorde, ville jeg blive stillet for
retten. I mit land er det strafbart at fyre mennesker af religiose grunde. Er det virkelig
tilladt i Israel, det eneste
demokratiske land i Mellem0sten? Og er det efter israelsk lov tilladt, sidan som
Mordechai Israel 96r, at opildne en arbejdsgiver til at fyre
en ansat af religiOsegrunde?
Og selv om det skulle vere
inden for lovens rammer, er
det s6 i overensstemmelse
med 6nden i uaftrengighedserklaringen?
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