Jsde og ikke-iode

Skarp dansk protest

Den Danske lsraelsmis
Svendborg, indbyder ti
den 19. til mandag der
Medvirkende: Bodil og
Kai Kjer-Hansen

Torkild Masvie, Caspari
Center, Jerusalem skriver i kronikken om hvad
i k k e - j O d e rk a n g @ r ei v o r
tids j@demission.
L a s s i d e r n e4 - 5 - 6 .

Vilhelm Varge,
tidligere formand
for Den Danske
lsraelsmtssfon,
melder klart nej til
LEKKJ's nej til
Israelsmissfon.

- For mig er det ikke blot
Verge mitte desverre
udtryk for en dArligteologi, forlade LEKKJ-mOdet en
men det er ogsi udtryk for time f6r dets afslutning, og
en falsk teologi n&r man til hans store overraskelse
mission over for jOder.

m@deten e"i-lilEiing som si-

Sidan skriver flyver- ger nej til mission blandt
provst Vilhelm Verge, tidli- joder.
gere formand for Den DanI erklaringen hedder det
ske Israelsmission,i et brev bl.a. at Gud har sluttet en
til Den Lutherske Europa- evig pagt med Israel, og at
iske Kommission for Kirke jOdedommen har en speciel
og Jodedom (LEKKJ). stilling til sin Gud, den Gud
Kommissionenblev i sin tid vi som kristne ogsi beken( 1976) stiftet i Christians- der.
feld - for en stor del pi iniHerudaf udledes det sA at
tiativ af Axel Torm. Vilhelm samtalen med jOder ikke
Verge har siden 1986 skal f6res i den hensigt at
veret Den Danske Israels- fi jOder til at omvende sig
missions representant i til den kristne tro.
LEKKJ.
Det er denne opfattelse Den skarpe protest fra med dens nej til mission
Varge skyldes fplgende:
over for joder - som Vilprotesterer
I forbindelsemed forbere- helm Varge
delsernetil de tyske kirke- imod. Han er 6ben over for
dage blev det tyske jOde- at diskutere hvordan man
missionsselskab Evangeli- bedst driver mission, men
umsdienst(EDI) indbudt til kalder det falsk teologi, nir
at deltage, hvilket forirsa- man som i LEKKJ-dokugede et sammenstOdmed mentet tager afstand fra
jodiske medlemmer af kir- mission over for joder. Han
kedagenes arbejdsgruppe mener desuden at LEKKJ
,Joder og kristneu. Dette med denne udtalelse har
sammenst@d mellem to bevaget sig over i en topholdninger- aktiv mission agts-tenkning, som fx la
over for jOder pe den ene langt fra Axel Torms syn.
Landsstyret for Den Danside og dialog pi den
anden side blev trukket ske Israelsmission har befrem ved LEKKJ's Arlige handlet sagen pd sit sepmode i Finland. Under dis- tembermode. Her blev der
kussionerne gjorde Varge udtrykt stor tilfredshed med
blandt andet geldende at Vilhelm Verges klare udhan som reprasentant for melding til LEKKJ. Om
Den Danske Israelsmission Den Danske Israelsmission
ikke p6 nogen m&de kunne vil fortsette sit medlemhave lod og del i en er- skab af LEKKJ afhenger
klering som tog afstandfra for en stor del af hvordan
mission over for joder.
denne sag ender.
Kai l$a,r-Hansen

Program

Fredag den 19. nooe
Ankomst til Stella Mar
18. 00 Sabbat sm 6lt i
20.OO Ar iJerusalem
Jens Arne Skjc
21.3O Aftenandagt:J

Lordag den 20. noDG
08.00 Morgenmadog
1O.00 De forste Jesu:
12. 00 Fr okost
15.O0 Vore dagesJes
18.OO Middag
19.30 Israels-hygge,!
Kirsten og Kai
21.3O Aftenandagt:K

Sondag den 21. roDr
08.00 Morgenmadog
lO.OO Gudstjeneste
12.00 Frokost
15.O0 Dejodiske efte
18.00 Middag
19.30 Israels-hygg€:
21.3O Aftenandagt:B

Nlandag den 22. not
O8.OO Morgenmadog
10.0O Arbejdei lsrae
Bodil F. Skjott
1 1.OO Godegrundeti
12.00 Frokost
13.00 Afrejse

Stevnepriser

(p

Enkeltverelse med ba<
Dobbeltvarelse med b
Enkeltvarelse uden ba
Dobbeltvarelse uden b

Tilmelding

Den Danske Israelsmis
tlf. 7456 2233 eller dire
Stella Maris, Kogtoedo

Israelsmisr
ti l by der bl. a.

* solosmgkker
* Jerusalemkera
* kuglelgs
* sgoarmede lgs
* Ahaoa creme
" dobbelte kort
Ring bare - s€rsender j

Israelsmission

Rigmor Vammen
V e s t e r g a d2e8 , 7 , 7 4 3 0|

In var meget alvorog i 1989 var jeg
I rejse. Antisemitistiltagende. Jeg var
g efter katastrofen
lraftvarket i Chermin son stod for at
lkaldes til heren.
e gang i mit liv
jeg at 96 i synagorar desperat.
n min familie var
min far kommunist
rr vigtigere for ham
rt vi var jOder. Min
Ogte imidlertid at
le af de jOdiskehelelv om vi ikke gik i
n, hvilket ogs6 var
:i U krain e .
' i skolen jeg isar
t opmerksom pi
khed. Pe grund af
rerskendeantisemiev jeg behandlet
{igt. Selv troede jeg
ud, til dels fordi det
nan lerte i skolen.
t det var lykkedes
nme ud af Ukraine,
r familie i en flygtItalien. D6r modte
kristne fra Amerika
meget venlige mod
ler ingen omstentroede jeg pi det
fortalte, men jeg
lde dem og tog
rddet om en Bibel.
rdte at lase den og
rptaget af de afsnit
lede om Messias.
fandt jeg en traktat
n ,Jesus - lsraels
Jeg samlede den
luderede den. Ved
ese Bibelen forstod
essias m6tte vere
d et af deres mOder
r menneskervideorsus, og den aften
g at dette var sandtrs6i den mined fik
t rejse til New York.
havde jeg taget en
ie i industriel dei 1992 fojede jeg
eksamen hertil ved
tute i Brooklyn. P6
nkt var der sket s6
:jeg var kommet til
(, endrede mit liv
[. Jeg begyndte at
re og fornemmede
rrver pA en m6de
ikke tidligere havde
den kampede jeg
rst6 hvad det ville
rre jode. Men som
k jOdegik det s6dan
: jeg lerte, jo klareat troen p6 Jesus
i den jOdiske Bibel.
sen til min jOdiskes for hver dag ved
id til Jesus Messias.

som du vil have det,

qi'{

WddFg

du, der med SOnog Hellig6nd lever og regerer,

Nii, huad sUnes du sd om at
gd.i kirke?
- Jo, musikken var fed, mand, men
talen i pausen oar for langtrukken.

6n sand Gud fra evighed og til evighed.

Moishe Rosen, stifteren af
den amerikanskeorganisation
Jews for Jesus, fortalte ved
sommerens LCJE konference
i New York at han hvert 6r
sender 100 eller flere check
pii hver 10 dollars til forskellige missionsselskaber. ,lndr@mmet(,sagde han, '10 dollars er ikke meget, men s6danne gaver fortaller dem at
jeg mener de gor et verdifuldt
arbejde.*
I september fik jeg brev fra
et mindre dansk missionsselskab som bad om en gave.
Jeg tankte pi Moishe Rosens
ord og sendte dem en mindre
gave. Jeg verdsetter jo deres
arbejde, selv om jeg ikke tidligere har stOttetdet selskab.
Om Hudson Taylor, den
kendte kinamissionar fra sidste Arhundrede, fortelles det
at han engang sendte en
check til John Wilkinson, en
englender der var starkt
engageret i mission over for
joder. Pa checken havde
Hudson Taylor skrevet: For
jOde forst. Senere sendte Wilkinson en check til Hudsons
hedningemissionsarbejde. Pa
den havde han skrevet: Og for
hedninger.
Denne solstr6lehistoriekan
jeg li'.
Da alle mennesker er skabt
i Guds billede, er kirken forpligtet p6 at bringe alle mennesker det gode budskab om
frelsen i Jesus. Derfor h6ber

Spr€

- fra s,
rekvin
ekien

Isna

AUfi

r infor
miss
ind-

IOre!

v€rd

r p6m
krist

] i$-t

tlforr.

,:,Jes
,fitrk

fI#,f

v,ed$
Jeg hdber at uenner af Israelsmtssionen har sAn for hedntngernission, og at uenner af hedningemission har sgn for Israelsrnission, skriuer Kai Kja,r-Hansen.
jeg ogs6 at venner af Israelsmissionen har syn og hjerte
for hedningemission.
Samtidig h6ber jeg at venner af hedningemission ogs6
har syn og hjerte for Israelsmission.
I Israelsmissionenhar vi her
op imod 61 2000 ogs6 brug

Israelsmissionens Avis
Jeg vil gerne modtage avisen gratis

for mange venner der skriver
store checks ud til hedningemission, men betenker lsraelsmissionen med nogle mindre checks.
P6 forh6nd tak for en gave stor eller lille!
Kat Kja,r-Hansen
formand
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Jeg vil gerne betale frivilligt abonnement
p6 kr. 95,- og modtage et giroindbetalingskort hertil hver januar

Fornavn(e):
Gade/husnr. m.v.

Postnr.by:
Telefon

Navn:

Efternavn:

Fodselsda

Information

Jeg Onskerat modtage Isra

Postnr.:

Kontingenf

Arligt kontingent i 1998 bet

By:

0nderskrift

Adr.:

Kuponen sendestil:
Den Danske Israelsrnission

N4rregade 14, 6070 Christiansfeld

Kuponen sendes til:
Israelsrnissionens
Unge N@rregade 14, 6

