I forsoningens
tjeneste

Efter terrorangrebene
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To unge israelerehar i september talt forsoningens
sag i Danmark. Les herom
pä side 7.
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delys for dem, der er bleu ofre for terror.
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Verden er blevet en anden efter tirsdag den 11. september
2001. Hvad der ikke mätte ske - og hvad nogle troede kun
kunne ske pä film - skete. Historiens storste terrorangreb
lykkedes desverre kun alt for godt. Omkring 6000 mennesker omkom. Billederne pä TV
ikke mindst terrorangrebene pä de to tärne i World Trade Center i New York - har
brandt sig ind i vores bevidsthed. De pärOrende kommer
hele deres liv til at leve med savnet af de kere, de har mistet.
Kampen mod tenor og terrorister er nu sat ind. Hvordan den
bliver udkempet - og hvordan verden indretter sig efter den
11. september - er det for tidligt at udtale sig sikkert om.
I grad var terrorangrebenepä USA noget helt specielt. I art
ikke anderledes end hvad man tidligere har oplevet andre
steder - ikke mindst i Israel. Gennem hele Israels historie har
man skullet leve med frygten for terror. Og ikke blot leve
med frggten, men alt for ofte ogsä leve med, hvad den
udrettede pä ens narmeste: dod og lemlestelse.
Et par dage efter terrorangrebet i USA kunne den danske
overrabbiner Bent Lexner fejre sit 25-ärs jubileum som rabbiner. Under indtryk af katastrofen i USA blev jubilaumsfesten aflyst. Men i et interview i Kristeligt Dagblad siger
Lexner, at han efter terrorhandlingerne mod USA tror, at verden ikke langere vil acceptere, at vores tilverelse er aftrengig af fanatikere. Den danske overrabbiner giver ogsä udtryk
for, at resultatet af terrorhandlingerne kan blive,
"ät verden
vil forstä Israels problematik noget bedren.Det @nskedeler vi
ogsä i Den Danske Israelsmission.
Mens de skrekkelige billeder af terrorkatastrofen i USA
igen og igen blev vist pä TV, har det ogsä veret oprorende at
blive konfronteret med interviews, hvor muslimer ytrede
deres forstäelse for nodvendigheden af sädanne angreb hvis ikke ligefrem glede over det skete.
I denne forbindelseskal vi i Den Danske Israelsmissionsammen med mange andre - advare imod at lagge muslimer som sädan for had. At der findes fanatikere i den muslimske verden, som ikke skyr nogen midler for at fremme
deres mäI, viser tragedien i USA imidlertid kun alt for
tydeligt. Hvordan palestinensiske kristne og messianskejOder i Israel har oplevet terrorangrebenepä USA, giver vi pä
s. 4 nogle eksempler pä.
Israelsmissionensudsendinge i Israel har her i august og
begyndelsen af september oplevet terror pä narmeste hold.
De er alle i god behold og ved godt mod. De siger ikke nej
tak til ekstra forbon!
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