Jerusalemsyndromet En check pi kr. 25.Ooo

Den hellige stad?
Ray Pritz,der arbejder pi
Caspari Center i Jerusalem, skriver i kronikken
om den hellige stad, Jerusalem.Er den hellig?

NIOdetmed Jerusalem og religiose sgmboler udl@serhos nogle
turister og pilgrimme Jerusalemsgndromet.
Navnet Jerusalem har en dragende magt p6 jOder og kristne. Og stedet Jerusalem taler
til 6n som kristen. Det var her,
de afgarende frelseshistoriske
begivenheder fandt sted med
Jesu dOd og opstandelse.
Men for nogle mennesker
bliver modet med Jerusalem
for meget. Den fortettede
religiOse atmosfere
udlOser
nogle krefter, som 96r ud
over besindelsen - og undertiden s6 meget, at man som
kristen identificerer sig med
bibelske personer. Det kan
v€re med Jesus selv eller Johannes Dober eller - for kvinders vedkommende
med
Maria Magdalene.
Det er det, man kalder
Jerusalemsyndromet.
regel
som
Det rammer
mennesker med lange journaler fra psykiatriske hospitaler. Men det, man kalder det
,'egte(
Jerusalemsyndrom,
rammer almindeligvis turister
uden nogen som helst psykia-

iArsm.ode

trisk forhistorie. I sidstnevnte
tilfalde varer det en uges tid,
og den pAgeldende er under
hele forlobet klar over sin
egen identitet.
Til Kristeligt Dagblad udtaler doktor Yair Bar El, som
arbejder p6 et psykiatrisk hospi tal i Jerusal em, bl .a.: nH er
p6 hospitalet har Messias allerede varet mange gange og
kommer ogs6 igen. Ligesom
b6de Samson og Johannes
Dober har veret her.n
,Vi ser frem til 61 2000 med
blandede folelser,n slutter Yair
Bar El. uEt si vigtigt 6r for kristendommen vil give os en
masse ekstra arbejde, og vi
kan godt f6 et problem med
de mange Kristusser og Johannes Dobere.n
er vi i Den
Forhibentlig
danske Israelsmission ikke
med til at skabe naring til
Jerusalemsyndromet!
P6 midtersiderne er der mere om Jerusalem'
kk-h

Vilhelm Varge ouerra,kker Salim Munager checken pd de
25.000 kroner.
I januar havde Israelsmissionens landsstyre et uudvidetu
styrem@de i lsEael p6 en uge.
Et af landsstyrets mange besog fandt sted p6 Bethlehem
Bible College, hvor lsraelsmissionens formand, Vilhelm
Varge, kunne overrekke en
check p6 kr. 25.000 til Salim
Munayer.

Salim M unayer er palest inensisk kristen og lederen af
bevegelsen Musalaha, som
arbejder for at skabe forsoning mellem jOder og palestinensere.
De 25. 000 kr oner er skenket af Spejderhjelpen og formidlet gennem Israelsmissionen.

valgt til

Den 1 1. februar udlob fristen
for at stille forslag til kandidater til valg til Israelsmissionens landsstyre.Kun 6n kandidat er opstillet, nemlig Kai
Kjar-Hansen, som derfor fra
og med Arsmodet indtreder i
landsstyret.
Kai Kjer-Hansen har i
nesten 10 6r varet redaktor
af IsraelsmissionensAvis og
beh6ver ikke n€rmere prasentation her i bladet. Han
fortsetter som redaktor.
Hetnrich Pedersen,
generalsekretar

landsstyret

Kai Kja,r-Hansen

Volon torer til Eb enezer-hjemmet

2

Israelsmissi"onens
Aui.s

Pe moder rundt omkring i Danmark f6r man stillet mange
sporgsm6l om Israel. Et af dem, der oftest stilles, er: Hvordan
kan du tale om mission i Israel,n6r mission er forbudt i lsrael?
Jeg mA indromme: jeg ved ikke, hvad der tales om. For
mission er ikke forbudt i Israel!
Israel er en demokratisk stat. Man har ytringsfrihed. Nogle
jgder driver mission blandt med-jOder.Messianskejgder driver
tilsvarendemission blandt med-j@der.Joder, der er optaget af
nyrelig@sestromninger,driver ogs6 mission blandt med-joder.
I december 7977 - for knap 20 6r siden - fik man i Israel
den s6kaldte nanti-missionslovn.Den gor bestikkelse - i forbindelse med at skifte religion
strafbar. Loven er imod
bestikkelse, men gOr ikke det at drive mission strafbart. Den
populare betegnelse for denne lov, ,anti-missionslovenu,er
derfor misvisende.
Vel er der visa-problemer for udenlandske missionsselskaber. Nogle missionsselskaber kunne tanke sig flere visa - og
dermed flere missionerer i Israel. Men i sammenligning med
danske forhold er det nu ikke si d6rligt i Israel.M6ske har deL
Iiberale Danmark flere restriktioner mod fremmede mission&rer i Danmark, end Israel har mod fremmede missionerer
- nAr det kommer til stykket.

Jeg ved i Ovrigt heller ikke, hvad man mener, n6r nogle
siger, at det at drive ,traditionelumission er umuligt. Hvis man
mener, at ntraditionelnmission er lige sir umulig i lsrael, som
det er i alle andre lande, er jeg parat til at overveje pAstanden.
Men hvis man mener, at ntlsdjtionelumission er mulig alle
andre steder - bortset fra lsrael - er man pi usikker grund.
Hvis gademission kan virke andre steder,kan det ogs6 i Israel. Hvis det at stotte lokale troende med teologisk uddanelse
kan virke andre steder,kan det ogs6 i Israel. Hvis det at have
et kristent plejehjem for aldre kan virke andre steder, kan det
ogs& i Israel,osv.
Man skal passe p& ikke at gore situationen i lsrael si unik,
at man ikke frimodigt tor tale om missionens nodvendighed i
Israel.
Der er mange m6der at drive mission pA. Metoder kan man
have forskellige meninger om. Men i sidste instans har Paulus
ret. Troen kommer af det, som hdres (Rom 10,17). Heller
ikke som jOde i dag kan man komme til at tro p6, at Jesus er
Israels Messias, hvis ingen vover at forkynde om ham.
I denne sammenhang er sporgsmilet om Israels stilling i
de sidste tider forholdsvis ligegyldigt. Nu galder det i dag.
Kai Kjar-Hansen

til at svare p6, om fplgende historie er en Purimhistorie - alts6 opdigtet eller om den er sandferdig.

Fiskeeksperten Mendel
Nun i Kibbutz Ein Gev
trekker et fotografi frem,
da vi sporger ham, om
han kan sige noget offi,
hvor meget de storste
fisk, som er fanget i
Genesaret SO i moderne
tid, vejer.
Den her pi fotoet
vejer over 25 kilo
og
den er fanget her i Genesaret SO, siger han.
Vil du vere med i vores
Purim-konkurrence,
sir
send en lap papir med dit
navn til lsraelsmissionen,
Norregade 74, 6070 Christiansfeld.Inden 10. marts.
Vi trekker lod om et par
blSer om Israel.
:"0".

Hvordan fisken er kommet
til at indg6 som symbol pi
Kristus og de kristne i den
kr ist ne kunst , lader vi ligge
her. I den tale af Jesus. som
folger efter bespisningsunderet, samler opm€rksomheden
sig nemlig om brodet. Om
Jesus som livets br6d.
Hvordan underet skal forst6s, er der en del forskellige
meninger om. Mange har set
det som en forudgribelse af
det messianske m6ltid eller
Fi.sk som dem, der fi.ndespd mosaikken i Besptsntngsunderets som en forudgribelse af den
Ktrke i Tabgha, har ikke suammet rundt i GenesaretSOpd Jesu kristne nadver.
For Johannes knyttes undetid.
ret sammen med ujodernes
Teksten til Midfaste s6ndag er irrhundrede. Den er smuk, p6ske". Det leder tankerne
hentet fra Johannesevangeliet men ikke helt nOjagtig,hevhen p6, hvad der skal ske
kapitel 6. Her fortaller evan- der fiskeeksperten Mendel med Jesus ved en anden
gelisten om bespisningsunde- Nun fra Kibbutz Ein Gev. 56- p6ske. Han skal do. Jesus er
ret. Dette er 6t af de i alt syv danne fisk svommede ikke i livets brOd i kraft af sin lidelse
undere, Johannes omtaler. GenesaretSO pA Jesu tid!
og dOd. Forst da kan han som
Efter beretningen om den
Hvorfor?
den herliggjorte skenke os
underfulde bespisning fOlger
Fordi de hver har to ryg- sig selv. Ogs6 i nadveren.
Jesu tale om sig selv som finner. Fisk i Cenesaret SO p6
Eller som det udmerket er
livets brOd.
Jesu tid havde kun 6n ryg- udtrykt
af professor
Bent
,lkke
Efter gammel kristen tradi- finne - stadigvek i fOlge Nun, Noack:
Jesus
som
tion fandt bespisningsunderet hvis navn p6 hebraisk for undergorer eller profet eller
sted i Tabgha, smi tre kilo- Ovrigtbetyder ofiskn.
Abenbarer, men Jesus som
meter vest for Kapernaum.
Kunsteren er vel sagtens den der skal dO, er livets

Efter traditionen var det ogs6
her, Jesus kaldte Peter til
menneskefisker,og ogs6 efter
opstandelsenviste sig for sine
disciple.
Illustrationen til
bespisningsunderet er den kendte
mosaik med de fem brOd - i
en kurv - og to sm6 fisk. Mosaikken stammer fra det 5.-6.

kommet fra udlandet og har
lavet fiskene i det billede, han
kendte fra sin hjemegn.
Men sm6 er de. Nun getter
p6, at de fisk, evangelisterne
omtaler i forbindelse med
bespisningsunderet,har varet
sardiner. Det bliver underet
selvfolgelig hverken stOrre
eller mindre af.

Israelsmissionens Avis
Jeg vil gerne modtage avisen gratis
Jeg vil gerne betale frivilligt abonnement
p6 kr. 95.- oq modtaqe et qiroindbetalinqs-

brod.*
,P6sken, jodernes fest, uar
nar,( skriver evangelisten.
Fordi der kom en anden
piske med bAde dOd og
opstandelse for Jesus, kan
den herliggjorte Jesus nu
skanke os alle sig selv som
livets brOd.Han er nu ner!
Kai Kjar-Hansen

Spred denne auls
- fra sekretariatet kan der
rekvireresyderligere
eksemplarertil uddeling.

Israe
lsrniss
ionens
Auis
o informerer om Israelsmissionens arbejde i
ind- og udland
r fortmller orn, hvad der
foregAr i den jodisk€
verden
r piminder om, at vor
kristne tro har jOdiske
rOdder
r formidler kendskab til
Jesus-troende joders
vilkir
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Israelsmissionens Unge
T

Jeg er under 30 6r og vil gerne
* vere medlem af lsraelsmissionensUnge
* betale kontinqent 40 kr. pr. 6r
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