Fra Israelsmissionens historie
Fromme damer og larde mand
stifter Israelsmissionen i 1885
Den Danske Israelsmissionblev
stiftet i 1885. Pä initiativ af
fromme damer. I ärene forud
havde en svensk bibelkvinde
Carolina Fröhling besogt Danmark og virket blandt jOder i
Kobenhavn bl.a. ved traktatspredning, dvs. direkte mission.
Ogsä den jodisk fodte Paulus
Wolff havde veret pä besog. De
f6rste penge, som damekomit6en sendte til Den Svenske
Israelsmission, blev brugt til
direkte mission, nemlig som
understottelse af Wolff pä hans
missionsrejse til Polen (hans
hjemland) i 1884.
Ved stiftelsen af DIM bliver
man en rgr€rl( af den lutherske
Centralforening med hovedsade i Leipzig og med professor Franz Delitzsch som dens
grand old man. Sä vidt jeg
skonner, formuleres ikke selvstandige love for DIM ved stiftelsen
de kommer forst i
1906, da tilknytningen til Centralforeningen oph6rer. Centralforeningens love (fra 1871)
danner altsä grundlag for DIM i
de forste 20 är. I disse tales der
om at vekke iver for arbejde
mgd "j@deomvendelseu.
Arbejdsgrundlaget 'er Cuds Ord som
forstäet af den evangelisk-lutherske kirkeo. Midlerne skal
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anvendes pä en mäde, der er
verdig for Jesu Kristi evangelium. Aldrig mä proselytter lokkes med jordiske fordele.
Der er ingen vaklen i formälet: det drejer sig om jOders
omvendelse. Grundlaget er
Guds ord. Og' Ingen brug af
materielle goder som lokkemiddel i missionens arbejde.
Fromme damer udformer ikke missionsstrategier.De bran-

der af karlighed til evangeliet
og Guds ejendomsfolk. De larde mand i Israelsmissionens
f6rste tid brender ogsä af
kerlighed for missionens sag.
De udformer ikke et selvstendigt dansk missionssyn pä
Israels omvendelse. De orienterer sig ud fra, hvad der sker
pä den internationale arena. De
deltager i internationale missionskonferencer. De stOtter

tanken om, at jOder, der kommer til tro pä Jesus, ikke oph6rer med at v€re jOder.
Den eskatologiske grundholdning er, at Guds rige i herlighed
ikke kan bryde frem, for Israel
er med. Med Frederik Torms
ord fra et Nyborg-mode i 7927:.
oHvis du maa indromme, at
efter Skriftens klare Ord er
Israels Omvendelse Forudsetning for Guds Herligheds fulde
Aabenbarelse, og hvis du virkelig lenges efter Guds Riges
Komme, b6r du saa ikke tage
den nodvendige Konsekvens
heraP Er det saa ikke din Pligt
at vare med i Bonnen om
Israels Frelse? Har du Lov til at
lade Israelsmissionen ligge helt
udenfor
Kredsen
af
dine
Sporgsmäl, som brander i din
Sjal?
Dette sporgsmaal vilde jeg
g€rne i Aften rette til hver
enkelt Tilhorer - stille og indtrangende - og dog med den
Myndighed, som hanger sammen med Visheden om, at
Guds klare Ord i den hellige
Skrift godtgor Sandheden af
den Setning: Hvis du lenges
efter Guds Riges Komme, saa
maa du ogsaa langes efter
IsraelsFrelse.u
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Paulus skriuer: ,Troen kommer altsä af det, der hores, og det, der hores, kommer i kraft af Kristi s7fl, (Rom
10,17).üeg sporger nu: Har Cud forkastet sit folk? Aldeles ikkelo (Rom 11,19).
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Den Danske Israelsmission
blev oprettet i 1885. Forst i
1905 fik man sit eget blad.
Mottoet pä bladet Israelsmlssionen var fra forste begyndelse: ,Brodre! Mit Hjartes
@nske og Bon til Gud for
Israel er om deres Frelse
(Rom 10,1)*. Dette motto
holdt sig pä bladet til og med
1961. Og selv om det ikke
findes DU, galder mottoet
stadig.
Det udtrykker i kortform,
hvad Israelsmission drejer sig
om for stifterne af Den
Danske Israelsmission:langslen efter Israels frelse - ved
tro pä Jesus. Det forste hefte,
der udgives pä foranledning
af DIM, er fOlgerigtigt
og
nesten programmatisk
A.
Saphir's oDet ganske lsrael
skal frelseso( 1885).

Heri siges bl.a., at jOdedommen ikke vil stä for
kirken Dsom6n ud af mange
Missioner blandt hvilke den
kan valge efter Omstandighederne og TilbOjelighed. O
nej! en kristelig Menighed kan
sige: vi se os henvist til Kina,
vi ville understotte den kinesiske Mission, men vi have
ikke nogen serlig Interesse
for Madagaskar eller GrOnland - og derover kan ingen
dadle den. Men aldrig har
Kristi Kirke lov til at sige: ovi
interesserer os ikke for JOdemissiono... Dersom vi elske
Jesus og strebe efter at
indrette vore Veje efter Guds
Vej, saa kan vi ikke undlade
at drive Mission blandt Israel.
Sig ikke: oGud alene kan
omvende dem, og han vil
gore det i sin Tid.* Det er

sandt, men det er forkyndt os,
at han vil gäre dette for at
opmuntre os til Arbejde for
Israel, thi det er et Medarbejde pä Virkeliggorelsenaf det,
hvad Gud vil og hvad han har
forjattet. Denne Mission er
heller ikke uden Fremgang.
Gud har ikke helt forskudt sit
Folk, thi der har til enhver Tid
varet en Levning, som ved
sin Tro har dannet en Undtagelse fra Mangdens Vantro.,r
Med andre ord: ingen from
dovenskab eller eskatologisk
opfattelse
dvs. hvad man
mener skal ske i endetiden
med Israel - mä sette evangelieforkyndels jOder her og
nu ud af kraft.

IQ = Israel-Quiz

üerued Louens

1. Hvor mange unge lU'ere deltog i sommerensevangelisationi New York:
A) tre, B) fire, C) fem?
2. Har messianskejOder pä det senestedebatteretsporgsmäletom
A) Jesu guddommelighed,B) Jesu opstandelse,C) Jesu himmelfart?
3. Er Simchat Torah den hebraiskebetegnelsefor A) lOvhyttefesten,
B) pinsefesten,C) Lovens Gledesfest?
4. Hedder den nye volontOri Jerusalem A) Douglas, B) Mark, C) Ray?
5. Blev DIM stifteti A) 1875, B) 1885, C) 1895?
6. Hedder den danske deltager i projekt ,Vestensjoder i @sten*
A) Henrik Nordborg B), Heinrich PedersenC) Jeanette Wind?
7. Betyder det hebraiskeord BereshitA) i begyndelsen,
B) ved afslutningen,C) i midten?

FIgtn

Vedvan
dring n
Danma
hvoreft
nens A
bliver s
adressr
Ved f
Feroer
meddel
Israelsr
riat (tlf.

Kai Kja,r-Hansen

G

l:
ö

