Ja til turister,
nej tit missionerer!
Der er ingen
problemer
med at bruge
kristne naune
og motiuer i
den israelske
turistindustri.
Nogle fä grupper af joder uil
dog gerne af
med kristne
missionarer.

!(arin Juul Jensen
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Anti-missionsorganisationerne i Israel fornyer lObende deres
slogans. I det sidste halve ärs tid har de päklistret labels blandt andet ved Caspari Centret i Jerusalem - hvorpä der
stär: nJa til turister! Nej til missionarer!u lfOlge anti-missionsorganisationerne er Dmissionarer( ikke blot fremmede kristne, men ogsä messianske jOder der Onsker at gore deres tro
pä Jesus som Israels Messias kendt.
Som eksempel pä kampen mod fremmede mission€rer
kan navnes en artikel i en ortodoks avis, som skriver om
nlsraelsmissionen fra Den Norske Israelsmissionu. Artiklen
forteller at missionen er specielt aktiv i det nordlige Israel,
og det havdes bl.a. at den har uet socialt arbejde blandt de
svage grupper i samfundet, speciel omsorg for eldreu
hvormed der velsagtens sigtes til det kombinerede pleje- og
alderdomshjem Ebenezer i Haifa. Anti-missionens talsmrend
hevder at 'infiltrationen fra den norske kult er farligu, og
n€vner at det er vanskeligt at fä information om deres aktiviteter pä grund af den uhemmeligholdelse, som omgiver
deres m6rke aktiviteteru.
Den sidste pästand kan nu let tilbagevises, idet Den Norske Israelsmission lobende skriver om de aktiviteter i lsrael
den er involveret i - og hvorfra ovenstäende er hentet.
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Men ogsä lokalemessianskejOderder har statsborgerskab
i Israel,udsettes lobendefor chikane. En af dem er Baruch
Maoz, som er leder af Grace and Truth menigheden- en af
de storste menigheder i Israel, og som holder til i Rishon
LeTsioni narheden af Tel Aviv (se nermere side 4).
Hver sabbat samles omkring 20O personer i et menighedslokalesom er beregnettil omkring 60 personer.I et par
är har man varet pä udkig efter en grund til nye menighedslokaler, og nu foreligger en ubetinget byggetilladelse fra
myndighederne. Man har overvejet hvordan man kan begrense omkostningerne ved byggeriet. Men det er ikke sä
enkelt som det lyder til, da man forudser modstand mod
byggeriet fra anti-missionensside. Om fordele og ulemper
netop i en sädan situation skriver Baruch Maoz i sit nyhedsbrev her fra sommeren 2000.
"Vi kunne gore brug af frivillig arbejdskrafti den indledende fase og säledesspare penge. Pä den anden side er det i
den forste fase af byggeriet vi forventer mest sabotage og
tyveri fra deres side som Onsker at forhindre byggeriet. Det
er altsä ogsä i denne fase vi kan fä vores storste tab. Hvis vi
lader denne fase udfore af et professionelt firma, bliver
sabotage og tyveri deres problem, og de vil tage deres forholdsregler.n
Derfor: lad os fortsat komme til Israel som turister, men
samtidig stotte fremmede kristne og lokale messianskejOder
i deres bestrebelser pä at gore Jesus kendt blandt det jOdit\ai Kja,r-Hansen
,sk,e-tc,\k-.
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at du vil vare os nädig for din SOns,Jesu Kristi, skyld,
tilgive os alle vore synderog gOrcos evigt salige
ved din SOn,JesusKristus,vor Herre,
som med dig lever og regereri Helligändsenhed,
6n sand Gud fra evighedog til evighed.

Den jOdiske nytärsfest - Rosh
Hashanah- begynder i är den
29. septemberom aftenen og
fejres over to dage. Herefter
gär man i gang med at skrive
är 5761 (efter skabelsen).
Nytärsfesteni är danner ogsä
indledningen til det säkaldte
Shmitah (se spalte 1). Den
bibelske begrundelse for
nytärsfestenfindes i fx 3 Mos
23,24-25.
Ikke blot blev de forste
menneskerefter jOdisktradition skabt den forste dag i
mäneden Tishri, men pä den
dag bäde fodtes og dOde
patriarkerne, og ofringen af
Isak fandt ogsä sted her. Men
forst og fremmest er nytärsfesten opgorets og bodens tid,
hvor mennesket drages til
ansvar for hvad det har gjort
galt i det forlObneär.
Ifplge jOdist< tradition har
Gud tre regnskabsboger: I
den forste skrives pä nytärsdagen navnene pä de retferdige, i den anden navnene pä
de ugudelige og i den tredje
navnene pä dem hvis dom
ikke endeligt er afgjort pä
nytärsdagen.I de efterfolgende 10 bodsdage - indtil Yom
Kippur, forsoningsdagen - fär
de sidste - og fleste - mulighed for at gore det godt som
de har gjort forkert mod
andremenneskeri ärets lob.
Blasningen i Shofar-hornet
udgor et hojdepunkt ved
afslutningen af gudstjenesten
i synagogen eller fx ved Vest-
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gär ikke sä tit i kirke, men huer
enestemorgen rür jeg drtkker min
morgenkaffe, Igtterjeg til morgenandagten i radioen, og jeg lagger
altid außen när prasten beder faderuon

Bla,sningen i Shofar-hornet ued ngtarsfesten - og hornets klagende lyde - minder den troendejOde om at ued indgangen til
et ngt är er det tiden til at gore bod.
muren i Jerusalem. Denne
blesning skal minde Gud om
folkets behov for barmhjertighed, og den skal minde folket
om n0dvendigheden af bod.
Blesningen i vedderhornet
minder ogsä den fromme jode
om at Shofar-hornet en dag
skal indvarsle Messias' komme.
Ved mältidet i hjemmene
spiserman bl.a. abler dyppet
i honning. Det skal minde om
at vel er omvendelse og bod
svart, men omvendelse og
bod giver sode frugter.
Sidst pä naste dags eftermiddag - altsä forud for päbegyndelsen af anden nytärsdag
- gär en del religiose jOder

Israelsmissionens

Israelsmissionens Avis
Jeg vil gernemodtageavisengratis
Jeg vil gerne betale frivilligt abonnement
pä kr. 95,- og modtage et giroindbetalingskort hertil hver januar

ned til havet, til en sQ eller
flod eller andet sted med rindende vand. Som en symbolsk handling tager de alt
det skidt som de har i lommerne, og kaster det i vandet
og beder en bon om tilgivelse,
som refererer til profeten
Mikas Bog: oDu kaster alle
vore synder i havets dybn
(Mika 7 ,79).
Ved nytärstid og under de
10 bodsdage siger man ikke
blot oGodt nytärln men ogsä
uGod underskrift!* i häbet om
at ens navne mä vare at finde i livets bog hos Gud i det
är som ligger foran.
Kai Kja,r-Hansen
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Information

Jeg onsker at modtag

Postnr.:

Kontingent

Arligt kontingent i 20(

By:

ünderskrift

Adr.:

Kuponen sendestil:
Den Danske Israelsmlssion

Norregade 14, 6070 Christiansfeld

Kuponen sendestil:
Unge Nqrregade
Israelsmisslonens

