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IsraelsmissionensAu i.s

I de senestetre numre af IsraelsmissionensAvis har vi beskeftiget os med et privat lovforslag, som er blevet fremsat i det
israelskeparlament. Hvis det vedtages,vil det g0re kristen mission pi skrift til en ulovlig handling i Israel. Rundt omkring i
verden har presset p6 de israelske ambassader varet betydeligt i den anledning.Som en folge heraf har Den danske Israelsmission - og andre organisationer som har udtrykt deres bekymring over lovforslaget- i juni mAned modtaget et brev fra
Benjamin Netanyahu, Israelsministerprasident. Han skriver:
Kare uen
Jeg er blevet opmarksom p6, at et lovforslag i det israelske
parlament angiende besiddelseaf evangeliserendelitteratur
har vakt uro blandt vore mange kristne venner.
Jeg vil gerne have lov til at forsikre Dem om, at dette
lovforslag ikke har den israelske regerings st@tte.Det blev
fremsat som et privat lovforslag af Nissim Zvili fra Arbejderpartiet og rabbiner Moshe Gafni fra Yaduhut HaTorahPartiet.
Med mindre end 30 medlemmer til stede lykkedes det lovforslaget at blive vedtaget ved den forste forelaggelse i
Knesset. Men for at blive ophojet til lov m6 det gennem
yderligere tre behandlinger.Regeringener sterkt imod dette
lovforslag og vil bestrebe sig p6, at det ikke bliver vedtaget.
Israel satter stor pris p6 Deres stotte og verdsatter Deres
venskab og engagement.
Med uarme hilsener fra Jerusalem
Deres Benjamin Netanyahu

NR. J

Den messianskeaktionskomit6 i Israel, som har stiet i forreste
linje i kampen mod lovforslaget,mener dog ikke, at faren herved er afuerget. Komit6ens talsmand, Baruch Maoz, skriver:
Netanyahus private forehavende [jf. det aftrykte brev] er ikke
blevet fulgt op af handling. Den israelske offentlighed har
ingen anelse om, at Netanyahu er imod lovforslaget,og det
har parlamentet heller ikke. Forste gang lovforslaget blev
forelagt, rejste en talsmand fra regeringen sig og sagde:
,Regeringen er imod dette forslagn- og satte sig igen. Der
var ingen voldsom protest imod det, ingen p6pegning af at
det bryder med demokratiske principper og modsiger Israels
internationale engagementer, eller at det er imod grundleggende israelske retsprincipper.Efter denne slappe modstand stemte to medlemmer af regeringen, bl.a. den fremtredende finansminister Dan Meridor, for lovforslaget.
Vi hiber meget i Den danske Israelsmission,at Netanyahusforsikring om, at lovforslagetikke vil blive vedtaget, holder stik.
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du har lovet os ved din 50n.
Civ os som din SOnsfeller del i de himmelske goder,
du, som med SOnog Hellig6nd lever og regerer,
6n sand Gud fra evighed og til evighed.
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- Ndrjeg engang bliuer gammel, tror jeg
nok, at jeg uil oueruejeat gd i kirke.

til Israel og gifter sig med Rivkah.
Med s6dan en vending er
det klart, at jodiske antimissionsorganisationer har Onsket
at bruge Chuck Snow i deres
propaganda imod messianske
jOder. Men Snow har afvist at
lade sig bruge.
Han mener fortsat, at messianske joder skal behandles
som med-joder. N6r man som
jOde kan vere i dialog med
kristne praster, m6 man ogsA
kunne tale med messianske
joder, siger han. nVi vil ikke
vinde dem tilbage ved at demonisere dem.n Chuck Snow
mener, det er forkert, at messianske jOder kan have vanat opn6
skeligheder med
statsborgerskab i Israel p6
grund af deres tro p6 Jesus.
,Messianske
Han
sporger:
jOder dOde i nazi-lejrene; hvis
Israel havde eksisteret dengang, ville man sA have negtet dem et tilflugtssted?n Han
mener, at der skal vere plads
til enhver jOde i Israel - uanset
vedkommendes tro.
Chuck Snow foler en vis
mod
den
taknemmelighed
messi anske bevagel se,' ,som
hjalp mig med at blive j@de*.
,,Jeg modte vidunderlige mennesker d6r, som jeg fortsat
elsker og respekterer,n siger
han.
MessianskejOder demonstrerede for et par
Flot sagt af en - frafalden parlament,
Knes- messiansk jOde!
dr siden uden for Israels

Der kan vare mange irsager
til, at en troende falder fra troen. Det er sorgeligt, hver gang
det sker. Ingen af os er sikre i n gen!
Ogs6 blandt messianske jOder sker det. En af dem er
Chuck Snow. Det sympatiske
ved ham er, at han synes at
have bevaret sin menneskelige verdighed og integritet og
ikke foler sig kaldet til at ned-

telse om, hvorvidt den Jesus,
han pradiker om, nu ogs6 virkelig er Messias, m6der han
p6 en kosher restaurant i London Rivkah - en ortodoks ung
kvinde fra Israel. Hun f6r ortodokse jOdiske venner i London til at at hjelpe Chuck
Snow. Det ender med, at han
forlader sin messianske tro og
menighed, forlader sin messiimmigrerer
anske agtefelle,

gOreden messianbevegelse,
ske
som han nu selv
har forladt.
I en st@rreartikel i det engelsksproget magasin
The Jerusalem Report forteller han
sin historie. Han
voksede op i et
amerikansk assimileret miljo og
kom i 60'erne til
tro p6 Jesus som
Messias. Han fik
dermed @jne for
sin jOdiske identitet. Han fik en ledende rolle at spille inden for den
messianskebevagelse, blev gift
med en messiansk jode, og kom
i 1988 til London
som en af lederne
for en messiansk
menighed d6r. Pe
et tidspunkt, hvor set, for Jesus-troendejOders ret til at immihan er i anfeg- grere til landet som andre j6der.

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