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Den danske Israelsmission er en gammel bevagelse. Den
blev startet s6 langt tilbage i tiden som i 1885, men lever stadig. Den har haft sine op- og nedgangsperioder,og den har
gjort sine fejl - og gor dem givetvis stadigvek.
Den danske Israelsmission stptter forskellige projekter i
Israel. Det vil vi blive ved med. Vi vil ogsA blive ved med at
opfordre enkeltpersoner og menigheder til at stotte bestemte
projekter. P& den mAde kan man bedre fglge med i, hvad der
sker, og hvad ens midler bruges til.
Men enkeltprojekter er delprojekter af hovedprojektet, Vort
hovedprojekt for 1997 har ikke andret sig. Som tidligere
barer det navnet oJesuso.Som det ofte er blevet skrevet i
denne avis: Israelsmissionhar som sin vesentligste opgave at
vere med til at bringe det bedste, som vi har fiet fra det jOdiske folk, tilbage til det jOdiskefolk.
Hvis nogle siger, at vi bare 'snakker* om mission, men ikke
gor ret meget ved det, er der noget om snakken. Vore res-

sourcer og midler er begrensede. Men i disse tider har det sin
betydning, at ,snakke* om mission - uanset hvor meget eller
hvor lidt, man selv kan yde. For n6r man som hedningekristen ')snakkernom mission, stOtter man Jesus-troende joder,
der er engageret i mission. Denne rosnakn
har en ikke uv€sentlig betydning for dem. OphOrerDsnakken{om mission i det
hele taget, skal man ikke regne med, at mission kan drives.
Det gelder mission rettet til Israelsfolk og alle andre folk. Os
selv inkluderet.
Nyt6rsOnsket er, at vi fortsat i Den danske Israelsmission
m6 blive ved med at 'snakkerrom mission. Men ogs& at vi i
det 6r, vi er g6et ind i, kan gore lidt mere ved snakken. Og
under alle omstandigheder fortsat stiller os bag de messianske jOder, der stiir i forreste linje, nir det galder at rrekke
evangeliettil deres eget folk.
Godt nyt6r i Jesu navn!
Kai Kjar-Hansen
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Prasten pe forsiden
Det f6rste, der fanger opmerksomheden ved en ny
tysk bog, er forsiden. Det er jo
Jens Arne Skj@tt, ,'vores(
prest i Jerusalem, som er p6
den. Han har nu ikke noget
med bogen at gore. Han er
heller ikke blevet spurgt om,
hvorvidt man m6tte bruge
ham som blikfang. Hvem der
har taget fotoet, vides ikke.
Jens Arne Skjott har heller aldrig stAetover for denne jOde.
Sir scenen er konstrueret.
Han anlegger nu ikke af
den grund sag mod forlaggeren, som er identisk med forfatteren, nemlig Jakob Damkani. Dertil er bogen for god
og sagen for vigtig!
Jakob Damkani er iser
kendt for sine aktiviteter i forbindelsemed gadeevangelisation i Israel. Det fortaller han
bl.a. om i bogen. Han bruger
sterke ord mod dem, der mener, at evangelisation er forbudt i Israel. Det er det ikke,
siger han. Der er religions-og
ytringsfrihed i den demokratiske stat Israel. Men han skjuler ikke, at der ogs6 er problemer, og at han selv har varet
ude for adskillige ubehagelige
situationeri den forbindelse.
Bogens titel er Jude und
Christ
wer braucht wen?
(JOde og kristen - hvem har
brug for hvem?) Med undertitlen sporges der, om Israel har
brug for den kristne menighed, og om den kristne menighed har brug for Israel. Bogen er bygget op om en rekke sporgsm6l, som Damkani
s6 giver sit svar p6. Han betoner sterkt, at jOder og ikkejOder frelses ved tro pi den
samme Herre,nemlig Jesus.
Netop fordi bogen er lavet
som en rekke interviews, er
den let at lese. Ogs6 selv om

Torsdag aften er tradit
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frem, tog en kippa pd
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Vores Jer usalem-prast, Jens Arne Skjott, er klippet til
og sat pd forsi.denaf en tgsk bog skreuet af en israelsk
messranskjOde.
den er p6 tysk. Og om man
her og der kan vere uenig
med Damkani i enkelte detaljer, er bogen i sin helhed et
meget positivt bekendtskab
verd og et bevis p6, at der er
israelske messianske jOder,
som vil evangelisation.
Bogen, der er pa 1 12 sider,
er fyldt med en rekke fotos
(sort/hvide) fra Damkanis

virksomhed. Den kan rekvireres ved henvendelse til Israelsmissionens sekretariat (tlf.
74 56 22 33). Den er altsi pd
tysk og koster kr. 60 + porto.
SA vidt det kan skonnes, findes den ogs6 p6 engelsk. Den
engelske udgave m6 vi ogs6
kunne skaffe til Danmark,
hvis nogen Onskerden.
kk-h

HuorJor st&r et
jsdisk bnrdepar

Det halvtag, som et jodisk brudepar st6r under, kaldes for en
,,chupa(.Den er ofte lavet af silke eller flOjl og holdes oppe af
pale.

Anne Rahbek Molgaar
Bente Schriver Krist
skal fra 1. januar v€re \
tOrer p6 Ebenezer-hjem
Haifa. De horer til de si
te korttidsansatte volor
som skal arbejde omkrir
m6neder pA hjemmet. D
ste fire mineder har de
det p6 handicaphjem i
salem. Det har de vert
gejstrede for, men synes
nu ikke, de er ferdige
Israel. Derfor ser de frerr
nyt arbejde i nye omgivr
Haifa.
Begge piger forteller,
ved et besOg p6 Eber
hjemmet tydeligt fornem
den serlige kristne 6nd
r6der. De gleder sig til a
re med i dette kristne art
fallesskab og ikke minr
at komme i den messi

- -- --t"
unrigttiLun;td
ved vor HerreJesusKristus,din SOn,
som med dig leverog regereri Hellig6ndsenhed,
6n sandGudfra evighedog til evighed.

Jensen! Det er selufolgelig dejligt, De
giuer lidt til kirkeb4ssen, men kunne De
ikke uente med at rasle med m^nterne,
til udgangsbonnen er forbi?
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e sammen
lovprisning
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negtes, at
giver 6n
Jor et s€rItryk. Men
<e glemme
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rl i denne
r sm6. I tillnu har 2
gter i venilutte regntor vi allelegive, at
enoprettet.
esultat af
)96 imOdeing.
Gud og til
for gaver i
1 9 9 6.

Betlehemstjernen i FOdselskirken i Betlehem er |4-kantet.
De symboltserer de tre gange
14 generattoner,der er omtalt i
Jesu sla,gtsbogi Matt 1,1-17.
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Jesus-troendej gder har
ofte brugt s(iernen som
et sgmbol pd.Jesus, Ikke
mindst interessant er
det, at der er fundet
j gdek r istne dekor attoner, hoor s$ernen og
korset indgir i €t o"g
samme s'mbol. I Abenbaringsbogener Jesus
"den lysende morgens$erne"(Ab 22,76).

o informererr
missionens
treder frem fra Jakobn (4 Mos
ind- og udli
24,77). Disse ord blev ogsi af
andre jOder p6 Jesu tid, fx af
. fortaller on
menigheden i Q,umran ved
foregir i de
Dodehavet, forst5et som en
verden
messiansk tekst, der pegede
r piminder o
p6 den kommende Messias.
Ikke mindst Bar Kochba, hvis
kristne tro I
navn betyder oStjernes@nnenc, r@dder
er et eksempel p6, at stjerneo formidler kr
stedet i 4 Mos 24,77 blev tolJesus-troe
ket messiansk. Da rabbi Akivilk6r
va i 61 132 e.Kr. udribte Bar
Kochba til Messias, henviste
han netop til dette sted i Det
Ftytning
N6r man tanker pi rock- og Gamle Testamente. Bevagelpopstjerner, film- og fodbold- sen omkring Stjernesonnen
Vedvarendes
eller hindboldstjerner og den Bar Kochba blev knust af den
endring med
dyrkelse, disse stjerner er romerske okkupationsmagt.
Danrnarks lq
genstand for, er man ikke
De vise mend siger: r ... vi
hvorefter lsra
serlig tilbOjeligtil at pr€sen- har set hans stjerne gA opn
nens Avis au
(Matt 2,2). Mattheus har haft
tere Jesus som stjernen
bliver sendtt
oThe Staru. For jOdekristne i ordene fra 4 Mos 24,17 i tanadresse i Dar
de forste Arhundreder var kerne, selv om Guds overnaVCd flytniq
Jesus ikke desto mindre stjer- turlige stjerne ikke er Jesus,
Far@erne og
nen. De brugte stjerne-spro- men peger p6 det sted i Betlemeddeles fly
get om Jesus uden at tilslutte hem, hvor Jesus kunne finIsraelsmissio
des.
sig.en hedensk stjernekult.
Arsagen hertil var ikke
tariar (tlf. 74
Kat Kjar-Hansen
mindst ordene oEn stjerne
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