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For6rets store samtaleemne
blandt messianskejoder og kristne, der er engageret i mission i
lsrael, har veret, om lsraels parlament, Knesset, virkelig - hvis
det kommer til stykket - vil vedtage et lovudkast, som g0r kristen mission p6 skrift til en strafbar handling i Israel. Lovudkastet, som blev fremlagt den 19.
februar, vil gore det umuligt p6
skrift at udtrykke sin kristne
overbevisningi den ellers demokratiske stat Israel.
Mange protester er modtaget
p6 lsraels ambassaderrundt omkring i verden fra kristne, som har
fulgt en opfordring, som messianske jOder i Israel har tilskyndet dem til: nemlig at protestere
imod denne udemokratiske lov.
Den danske Israelsmission har
ogs6 udtrykt sin bekymring over
for den israelske ambassador i
Danmark.
I slutningen af maj m6ned er
der endnu ikke kommet en afgorelse, der viser, om lovudkastet
bliver syltet i lovudvalget, eller
om det kommer til afstemning i
Knesset.
Tidsskriftet The Jerusalem Report skriver i sit nummer af 29.
maj, at den ene af lovudkastets
forslagsstillere, Nissim Zvili fra
Arbejderpartiet, ikke vil stemme
for det, hvis det virkelig viser sig
at vere imod ytringsfriheden og
basale menneskerettigheder.
Den anden af forslagsstillerne,
Moishe Gafni fra et af de religiose
partier, mener ikke, der er grund
til at bekymre sig s6 meget om
en nutidig ytringsfrihed, n6r man
tager de lidelser i betragtning,

- Demonstrere mod kirkens gudstjeneste!!! Pjat!
- Det har jeg da gjort rnasser af gange
ued at holde mig vak fra den!

som kristne op gennem historien
har p6fort joder i et forsog p6 at
omvende dem til troen p6 Jesus.
Blandt messianskejOder i lsrael ser man fortsat pd lovudkastet
med dyb bekymring. Blandt disse
er Baruch Maoz, en af de mest
kendte messianske ledere i Israel
og formand for den komit6, der
er dannet imod anti-missionsloven. I slutningen af maj m6ned
indledte han en Europa-tur, hvor
han med parlamentarikere i Norge, Finland, Tyskland og Holland
- og Danmark - vil pApege sagens alvor. Turen blev indledt i
Kpbenhavn, p6 Christiansborg
den 26. maj, hvor han havde mulighed for at mode folketingsmedlem Peter Duetoft (CD). Til
mOdet, der var arrangeret af den
Dan danske lsraelsmission,m6tte retsudvalgets formand, BjOrn
Elmquist, desverre melde afbud
i sidste @jeblik,da han var optaget i folketingssalen.
Peter Duetoft, som ogs6 er formand for oFelleskomiteen for Israelo,kunne oplyse, at Fallesko-
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miteens omkring 30 organisationer alle som 6n udtrykte stor bekymring over lovudkastet. I Felleskomiteens arbejde for Israels
sag indg6r som en vigtig brik, at
Israel er det eneste demokrati i
Mellemosten. Men dette lovudkast er klart udemokratisk,sagde
Peter Duetoft.
Israelsmissionens generalsekreter, Heinrich Pedersen, som
deltog i modet p6 Christiansborg,
siger:
- lsraelsmissionenhar f6et dette mode i stand, fordi messianske
jOder fpler sig trengte. Vi mener
faktisk, at vi solidarisereros med
staten lsrael ved at protestere
imod dette lovudkast. Det vil
vare ikke mindre end 6deleggende for Israel, hvis denne lov
bliver vedtaget.
Og Heinrich Pedersen konkluderer: Om loven bliver vedtaget
eller ej, ved jeg ikke. Men hvis
den gor det, vil vi aldrig kunne tilgive os selv, hvis vi var forblevet
tavse i en falsk solidaritet med
staten Israel.
Kai Kjar-Hansen
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