uset

sd vi kan ile frem mod det,
du har lovet os ved din SOn.
Giv os som din SOnsfaller del i de himmelske goder,
du, som med SOnog Hellig6nd lever og regerer,
6n sand Gud fra evighed og til evighed.

- Hua' uar det, prasten sagde.
- At ut gik for sjaldent i kirke.
- Hua' bilder han sig ind!
Det er da kunjul een gang om dret!
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Flemming KofodSuendsen fra Kristeligt Folkeparti"
Iouedepd. banegd.rdsmodet t
Arhus at han i politisk sammenhang
uil rejse sporgsmdlet om det udemokratiske louforslag
mod kristen mfssron i Israel.

en smule p6 retrete og nu
taler om at lovforslaget pi
visse punkter m6 endres for
at han kan stemme for det, er
MAC's reprasentanter ikke
tilfredse med denne udmelding fra Israels leder. Lovforslaget er af en sAdan udemokratisk karakter at det skal
tages helt af bordet, siger de.
Ingen ved hvornAr de tre behandlinger af dette lovforslag
kommer til at finde sted i
medmindre det
Efter at have talt med politi- er formand for Det Forenede Knesset
kere og kirkeledere i Holland, Kristne Rad i Israel (UCCI). alts6 syltes i lovudvalget.
I Israel har representanter
Finland og Norge niede to Ved modet med folketingsreprasentanter for The Mes- medlem Flemming Kofod- fra MAC afholdt en del moder
sianic
Action
Committee Svendsen og lsraelsmissio- med udenlandske ambassa(MAC) i begyndelsen af juli nens forlnand Kai Kjar-Han- d6rer, deriblandt den danske.
m6ned til Danmark. Form6let sen pi Arhus baneg6rd un- Pa modet i Arhus lovede
med deres bes@gvar at skabe derstregede de at selvom lov- Flemming Kofod-Svendsen at
opmarksomhed om det lov- forslaget er holdt i generelle han ville rejse sporgsm6let i
forslag som Knesset-medlem vendinger, er det temmelig de politiske sammenhenge
Raphael Pinhasi har fremsat. entydigt at det retter sig mod hvor han har mulighed for det.
Bliver det vedtaget, venter der kristen mission, idet der i de OgsA i Den Danske Israelstre 6rs fengsel eller en bode Iedsagende bemerkninger til mission vil vi fOlge sagen
der svarer til 100.000 danske lovforslaget tales om ukorsets noje.
Selvom loven ikke skulle
kroner til den der i Israel praskyggeu.
diker med den hensigt at forForm6let med deres rejse blive vedtaget er lovforslaget i
m6 en anden person til at var at gore politikere og kir- sig selv med til at skade Israskifte religion.
keledere opmerksomme p6 els renomm6 rundt omkring i
Den Messianske Aktionsko- lovudkastet. Selvom minister- verden. Og i Israel skaber det
mitris
reprasentanter
var prasident Binyamin Netanya- en fornemmelse af frygt og
dens nyvalgte formand Paul hu, der stemte for lovforslaget engstelse blandt en lille miLiberman, selv messiansk da det blev fremlagt i Knesset noritet af kristne og messianjode, samt Charles Kopp, der i maj m6ned, synes at vere
ske joder.
kk-h
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