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tid til at 6nde og leve,
ved din SOn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer i Hellig6nds enhed,
6n sand Gud fra evighed og til evighed.

- Man la,rer nu altid noget, ndr man gdr i
kirke.
- Nd, og huad larte du sd idag?
- Jo jeg har altid troet, at en epistel uar en
dame, der uar gift med en apostel.
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lsraelsrnis
Auis
I midten af marts mined sidste 6r var der nogle Ojeblikke,
hvor jeg blev taget grundigt
ved nasen. Jeg sad i Jerusalem og leste i et tilleg til
weekendudgaven af Jerusalem Post, den engelsksprogede avis i Israel.
Her stod der sort p6 hvidt,
at paven snart ville komme til
Jerusalem - og lande med sin
helikopter pa taget af Orient
House, palastinensernes hovedkvarter i Jerusalem - for
at diskutere 6ndelige sporgsm6l med Faisal Husseini; og
at Salman Rushdie havde bebudet, at han ville bosette sig
i Israel - for, som han udtalte:
I Israel er alle jo dOdsdomte af
iranerne; derfor er det ikke si
svart at gemme sig i mengden!
Da jeg sA billedet af tempelpladsen med Omar-moskeen,
begyndte jeg s6 sm6t at ane
ur6d. Billedteksten fortalte
nemlig, at tempelbjergets
autoriteter i al hemmelighed
havde ladet bygge en atomreaktor under Klippemoskeen!
Selv om'en talsmand for Klippemoskeen blev citeret for, at
Israels bekymring var ,over-

drevenn, r6dede han alligevel
Er der en atomreaktor under
muslimerne til at vaske deres
Klip pemoskeen i J erusalem?
fOdder
efter at de havde
varet inde i helligdommen og ikke som sedvanligt, f4r delse med oplasningen af
de 96r derind!
Esters Bog, kan man godt 96
SelvfOlgelig burde jeg have hen og blive lidt misundelig.
opdaget det tidligere. At det Jo frommere man er som
var et Purim-nummer. I 6r fal- jode, desto mere skag har
der Purim i begyndelsen af man.
marts, og nye historier vil bliEn del messianske jOder
ve fortalt, hvor nogle i nogle agerer ogs6 i denne henseenOjeblikke vil fole, at de bliver de stadig som jOder - og har
taget ved nesen.
det morsomt en Purim-aften.
Ved Purim mipdes jOder Jeg husker en Purim-aften for
begivenheder, der er omtalt i et par 6r siden i en messiansk
Esters Bog. Ved oplasningen menighed i San Francisco,
af Esters Bog i synagogen hvor to hold skulle konkurrere
r6ber man hOjt og laver larm, om, hvem der hurtigst kunne
n6r den onde Haman nevnes lese Esters Bog op
hOjt.
ved navn. Ved Purim har man Efter denne festlige forste del
lov til at narre hinanden. BOr- holdt menighedens leder en
nene kleder sig ud pi samme glimrende prediken om, hvad
mide som i Danmark ved man som messiansk jOde
Fastelavn. Man har ogsi lov kunne bruge Purim til. Fest og
til at tage et glas - for meget!
alvor p6 samme aften i en
Sikken en aprilsnar i marts menighed udelukker ikke
mined!
nOdvendigvis hinanden. Bare
Man kan diskutere, hvor man ved, hvor man stir, og
megen fastlavns-halloj kirken hvem man tror p6.
skal indbyde til. Men nir man
Ogsi det kan vi lere af
overv€rer Purim-festen i sy- jOderog messianskejOder.
nagogen og alt det fornojelige, som finder sted i forbinKai Kjar-Hansen

o informerer om lsra
sionensarbejdeiir
udland
o fortaller om, hvad
96r i den jOdiskev
o p6minder om, at v
tro har jodiske rod
o formidler kendska
sustroendejoders
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Israelsmissionen
Avis

Jeg vil gerne modtal
avisen gratis

Jeg vil gerne betale
frivilligt abonnement
p6 kr. 95,- og modta
et giroindbetalingskc
hertil hver januar ....
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