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New Age
og jodedom

Andre Fyllingsnes,
redaktor for Den Norske
Israelsmissions blad,
skriver pä midtersiderne
om New Age og det at
have andre guder.

llHvidt pulver(( eller ejo..

Billeder med naungiune Jesus-traende jgden som antimissionsorganisationen Yad l'Achtm satte op pä plakatsojler i 1997.
Terrorister sender hvidt pulver med dOdbringendebakterier til TVstationer i USA og til andre personer rundt omkring i verden.
Syge mennesker sender hvidt pulver uden bakterier til sageslpse
personer. Begge dele er betendt og sygt. Uden syge bakterier
formär uskadeligt hvidt pulver at fremkalde angst og ustabilitet.
I Israel gär tingene - desv€rre som de plejer. Her nojes man
ikke med hvidt pulver. Yderligtgäende palestinensere likviderer i
oktober en israelsk minister. Forud for denne likvidering er
palestinensiske ledere blevet drabt. Og efterfOlgende likviderer
man fordi... Det er mere effektivt end ohvidt pulveru.
Antimissions-organisationer i Israel fortsetter imidlertid som
hidtil med noget, der virker som rhvidt pulvern. Tre eksempler:
1. De har i oktober mäned sat plakater op i lsrael, hvor en lang
rakke kristne og messiansk-jOdiske organisationer er listet. I
demokratiets navn er det vel i orden. Men det virker alligevel som
,hvidt pulvern.
2. Den nuvarende israelske regering har giort klart, at man
ikke er rede til at forhandle om en antimissionslov med de personer eller partier, som i det israelske Knesset Onsker dette. Dette
har dog ikke forhindret, at der her og nu er bestrabelser i gang
blandt nogle ortodokse Knesset-medlemmer for at fremsette
lovforslag imod mission, när den nuverende regering aflOses af
en anden. Det kunne virke som rhvidt pulvern.
3. Menigheden Chesed Veemeter i gang med et nyt byggeri af
stone menighedslokaler i udkanten af Tel Aviv. Fra ultraortodoks
side sävel som fra antimissions-organisationer mpdes de med
stor modstand og mange forhindringer. Det virker velsagtens
som 'hvidt pulvern.
nHvidt pulvern eller ej! I Den Danske lsraelsmission accepterer
vi, at jOder kemper imod budskabet om jOden Jesus Messias.
Det er en menneskeret. Omvendt betragter vi det selvsagt ikke
som 'hvidt pulver* at forkynde frelse for jOder i troen pä Jesus. Vi
vil bestrebe os for at g0re vores tro galdende i ord. Vi mener
ikke, at j@der,der kommer til tro pä Jesus, bliver ikke-jOder.
Faktisk mener vi ikke, at evangeliet er ohvidt pulvern. Det er
tvertimod gode nyheder fra Israels Gud til joder sävel som ikkejoder.
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Plakat sat pä ued Caspari Centeraf antimissions-organisationen
Yad l'Achim i 1999og med pästanden,at det er missionensmäI
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