Mission i

Israel r truet

Spendende
bognyhed
Josefus' bog "[sn jOdiske
krigu er blevet nYoversat
t il dans k . S e s i d e 7 .
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Indtit nu har rnission t Israel oaret tilladt. Det er ogsd ti.Uadt
at smide kristne/messiansk-jOdiske traktater i skraldespanden. Et priuat louudkast fra to Knesset-medlemmeruil * huis
det gennemfores. gare det umuligt at drtoe mr'ssionpd skrift
i Israel.
I sidste nummer af avisen
lod sporgsm6let i en artikel
p6rside 2: ,Mission i Israel forbudt?* Pa det sporgsm6l
blev der svaret, at mission i
Israel ikke er forbudt.
S6dan er situationen stadigvek i lsrael. Men siden
sidste avis blev skrevet, er
der fremkommet foruroligende meddelelserfra IsraelangAendedette spgrgsm6l.
Den 19. februar fremlagde
to medlemmer af Knesset et
privat lovudkast i Knesset,
som - hvis det bliver vedtaget
gbr det umuligt pA
skrift at udtrykke sin kristne
overbevisning. Se nermere
bagsiden!
Den messianskebevagelse i Israel,som bestAraf Jesus-troendejoder og udgor
en minoritet i det israelske
samfund, ser med stor alvor
p6 lovudkastet. De har bedt
kristne venner af Israelom at

gorc deres indflydelse galdende uden for Israel.
Da vi i Den danske Israelsmission horte herom, handlede vi straks.
Vi sendte et brev til pressen, til indflydelsesrigedanske politikere, til overrabbiner Bent Lexner og tidligere
overrabbiner Bent Melchior
og orienterede om sagen.
Desuden sendte vi et brev til
den israelske ambassador i
Kobenhavn,som er gengivet
her pi siden.
Vi har svert ved at tro, at
det private lovforslag vil blive lov i den demokratiske
stat Israel.
Men det chokerende lovforslag kunne vi ikke sidde
overhorigt. Heller ikke opfordringen fra vore venner, de
Jesus-troendejOderi Israel.
Vi fglger naturligvis sagen
n0je og informerersenereom
dens udfald. KaiKiar-Hansen

Arsmg,de

i Aalborg
Arsmodet finder sted

L2.-13. april 1997
i missionshusetBethesda.

Adforligt program pe
siderne3-4-5-6.

Specieltarrangement for unge

fredag den 1 1. april om aftenen.
Set weekendenaf til at deltage i irsmodet!

Messia

En isr aelsk- m es
komite blev hurl
det lovforslag, r
her p6 siden, b
r ael. Hvad sag
om , har kom it et
leret i seks pur
for kristne i udl
stotte dem. Diss
gives her :
1. Dette er il
sp@r gsm 6l;det
ler ikke om er
st at en I sr ael ellt
Det er vor res
bekymring for
borgere, der fiir
dre landets lec
skyt t e gr undla
kr at iske pr incip
vet udsat for an
2. Vor bekym
ten Israels forts
t iske kar akt er o,
geres ret til fri
t jene Cud. Dis
t r ues af nogle
medlemmer, s(
forslag om en
mokratisk lov, c
se den r eligipse
lsrael.
3. Vi st 6r
dem i lsr ael, de
p€r Jesus som l
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Pd Den danske
uegne bleu et
den
israelske
i Kobenhaun (
1997. Her er i t
telse indholdet

Hr . Am bassado
Setton

Det er med sto
erfarer, at et I
sat af Knesset
Moishe Gafni r
blev vedtaget r
1997 ved frr
Knesset med
m od 7. Vi vec
vat engelsk (
lovforslaget, (
som en tilfOjel:
1748 i straffel<

Ambassad^r
marts, at hz
tilfgjer, at i ti
informere Isri

