To kostbarc arlraologiske genstande i lsraels
Museum, som forskerc tidligere har erklaret for
agte, synes at vare forfalskninger. l(ai KiarHansen bruger anledningen til at sperge, om der
ogse fuppes, nlr der drives jodemission.
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I januar-nummeretaf lsraelsmissionens
Avis 2003 fortalte vi
underoverskriften"Sensationeltfund ... eller fup?" om et
ossurarium,dvs. en knoglekistemed inskriptionen"Jakob,
ssn af Josef,bror til Jesus'.
Flereanerkendte
arkaologermente,at kistenkunnehaveindeholdtdejordiskeresteraf Jakob,Jesubror.Hanblevdrebt i ir 52
ledereiJerue.Kr.,efterat hanhavdevaret en af urmenighedens
salem.Vi skrevdengang,at manikkeskulleforvente- forudsatat
knoglekisten
var agte - at det nogensinde
medsikkerhed
kunne
afgares,"om de tre personer,
der navnesi inskriptionen,
er idender er omtalti Det NyeTestamente."
De
tiskemedde personer,
-e'nste israelskeundenogelserpeger pi, at inskriptionener et
pl en anden
falsum,altsi udtrykfor et fupnummer.
Inskriptionen
-arkaologiskgenstandi lsraelsMuseumer ogsAe*leret for fup.
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Det lilleelfenbensgranatable
lsraelsMuseumskullehavevaret et
levnfra kong
Salomons
tempelmenindskriften,
der liggertil grund
for identifikationen,
er et falsum.

) genstandei lsraels
dligerehar edderet for
rlskninger.Kai Kiaren til at sporge,om der
es jodemission.

Om at narresig selv
at Jesushar levet.Mange skrifttro
kristnejublede.Det ser ud til, at
tiden er kommet til at fä armene
fn ting er at blive narret af ned.
Landre. En anden ting er at
lsraelsnationalmuseum
anerkennarre sig selv. När vi lader os
der ganske vist stadigvek, at
narre af andre, kan det skylkalkstensskrinet
er omkring2.000
des deres genialitet og vores
är gammelt.Men inskriptionen
er
mangel pä samme. Mäske
et falsumforetaget i nyeretid.
iblandet en del naivitet. Og
Er dette tilfaldet, mä det
onsketankning. Men när vi
indrommes,
at falsknerieter fonarreros selv- og andre- er vi
retagetaf en ekspert!Og med en
de ansvarlige.
sädan ekspertise,at selv en del
arkeologerer blevet
Siden1980'ernehar en af de respekterede
store skatte i lsraelsMuseum, taget ved nasen. Eftersigendeer
Jerusalem,
veret et granatable disseto eksemplerkun toppen af
med en isbjerget.
af elfenben,pä storrelse

Af Kai Kier-Hansen

;sionensAvis2003fortaltevi
It fund ... ellerfup?" om et
"Jakob,
r medinskriptionen
nte,at kistenkunnehaveindeesubror.Hanblevdrabt i är 62
af urmenighedens
lederei Jeru<keskulleforvente- forudsatat
gensinde
medsikkerhed
kunne
nevnesi inskriptionen,
er idenLtaltiDet NyeTestarnente."De
eger pä, at inskriptionen
er et
tmer.fnskriptionen
pä en anden
rseumer ogsäerklaretfor fup.

tommelfinger,
med inskriptionen:
Fup när det drejer sig om
"Tilhsrende
Herrens
tempel,hellig jodemission?
for presterne."Denenestegenstand,somer bevaretfra Salomos Cad vide om der ogsä i mission,
jodemissioninklusive,foretages
tempel,i museets
samling.
forfalskninger?Selvom meget af
det, der sigeser sandt og egte,
Ved ärsskiftetmeddeltelsraels kan tilfojelseralligevelgore sagen
Museumimidlertid,at man efter falsk.
fornyet undersogelse kunne I hvert fald fandt professor H.L.
konstatere,at inskriptionen
var Strack,ved en internationalkonblevet tilfajet i nyere tid, mens ferenceom jodemissioni Leipzig
granatabletselv nu daterestil i 1895 det nsdvendigtat päpege,
mä holde
bronzealderen,
dvs.for ca.3.400 at omvendelseshistorier
sig til den absolutte historiske
är siden.
Kort tid efter ärsskiftetrejste sandhed.
israelskpoliti desudensigtelse Det gelder ensegen,som mäske
mod fem personerfor gennem med ärenebliverlengere og lennesten et kvart ärhundredeat gere og stär i fare for at fä nogle
havestäetbag avancerede
falske tilskrivninger,som ikke holder
arkaologiske "fund". Blandt vand.
Det gelder de rapporter, man
disseer antikvitetssamleren
Oded
Gofan,som i 2OO2blevverdens- skriverom egen succesog mangkendtfor at vare i besiddelse
af den af folk, der er kommet til
det säkaldte Jakobs-ossuariumtro. Sagen er med bidende sar"Jakob,sanaf kasme udpenslet af tyskeren H.
med inskriptionen
Josef,brortilJesus".
Detteblevaf Lhotzky, F. Delitzsch's tidligere
nogle arkeologerbetragtetsom privatsekreter,i forbindelsemed
det eldstearkaologiske
bevispä, omtale af Josef Rabinowitsch's

Fupmedto inskriptioner

arbejde.De er historiskset overdrevne, men alligevelverd at
reflektere
over:
"O, disse elendigemissionsberetninger Missionbehover
beretninger
og penge.Den, der
ikkeskriverberetninger,
kan ikke
samlepengeind; den, der ikke
samlerpengeind, kan ikkedrive
mission.Man kan arbejdei missionenudenänd,menikkeuden
penge."
Hvadgar man med falsknerier?
lsraels Museum ksbte det
i
omtalte elfenbensgranatable
1980'ernefor det anseelige
belsb
af 550.000 amerikanskedollars. I stedetfor at gemmedet
bort og glemmedette ubehagelige falsknerihar man besluttet,
at det fortsat skal udstilles.Pä
museets
hjemmeside
oplyses
det,
at museetmener,at det er vigtigt,
at offentligheden forstär arbejdet med at fastslä agtheden af
ofdsagerog ser,hvifketeknikker
der er involveret."Granatablet
vil blivevist som et eksempelpä
"
proces.
denneigangverende
ljodemission
sävelsomial anden
missionburdemantageved lare
af dette. När man opdager,at
man er blevet narret,bar man
ikkefeje det ind undergulvtappet,mensläalarm.
Etgodt eksempel
til efterfolgelse
gav Moishe Rosen,grundleggerenaf Jewsfor Jesus,pä den
syvende internationalekonference afholdtaf Lausanne
Consultationon JewishEvangelism
i
Helsinki
2003.
MoisheRosensord taler for sig
selv.
Senedenfor.

MoisheRosen:
At stikkesigsefvbläri ainene

er
-r,,,Krevejtit f"nr"ii?t;t)et
eg onsker naturligvis,at freden
ä komme til Mellemosten.Fred

- mecl manSedacle oS temtasteae
til falge - kalder ioder til "Jihad"
- hellig krig mod palestinensere,
der forer hellig krig mod dem. - En
sädan "hellig krig" vil fsre til endnu
mere vold.

og
DenDanskelsraelsmission
konflikteni Mellemssten
Af Kai Kjar-Hansen

Udpfuk tra 1998

Ved 50-ärsjubileet for staten
dette
vi
stillet
bliver
fsraels
oprettelsei 1948snskede
i.lär
meddet rundetal. Og
vi
tillykke
I Y sporgsmäl svarer vi offi'l
vi
skrev:
cielt Den Danskelsraelsmission kan man have forskellige "Nu kanmansepä statenog pä
meninger om mange forhold lsraelpä mange mäder.Uanset
- ikke mindst om de aktuelle om man mener,at staten lsrael
af gammeltestaer en opfyldelse
problemeri den mellemsstlige
mentligeprofetierellerej, sä er i
konflikt."
hvertfald lsraelsombädefortidig
'storrelse'vigtig for
Og vi skynderos - officielt- at og nutidig
tilfale: "Men vi stär sammenom denkristnekirke.Clemmervi det,
hovedsagen:
)ader har brug for gär det ud overvor kristneidenevangeliet om jaden Jesus af titet.
lgen:Uansetom man serstaten
Nazaret- deresMessiasog hele
af gammellsraelsomopfyldelse
"
verdensfrelser.
profetierellerej - i
Men vi har i de senereär testamentlige
er der
gennemdet, der er blevetsagt Den Danskelsraelsmission
syn pä
pä ärsmsderneog skrevet i pladstil ret sä varierende
og selvom man
Avis,forholdtos dettesporgsmällsraelsmissionens
har en grundleggende
sympati,
til emnet.Herto udpluk.
ja, endog udtrykkerkerlighedserklaringertil 'staten'- hvordan
mansäend fär afleveretsädanne
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- og selv
karlighedserklaringer
om man stotter staten lsraels
fortsatteeksistensog densret til
bestäen- sä er statenlsraelikke
en entydig stsrrelse.Som iagttagelseer dette en ren og sker
banalitet...
Og i forlengelseheraf:Selvom
staten lsrael er en jodisk stat,
betyderhellerikke dette, at det
Delseksiser en entydigstorrelse.
tererder i lsraelog i den jodiske
verdensom sädanmangeopfattefseraf, hvad 'jadisk' og'jodedom' er. Og dels fungererden
demokratiskestat lsrael pä de
omrädersomen pluraallerfleste
listiskstat, hvor mangeog modsatrettedeopfattelserbrydes.
Sigerman,at man ststterstaten
lsrael,giver man selvfolgeliget
signal,men i konkretetilfelde
skylderman sig selvat definere,
hvilkendel af statenlsraelman
ststter, hvilke tendenser man
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hilservelkommen,hvilke grupperingermanangstesfor. Enhver
jadiskisraelermägaredet samme.
Ststtermanfx dem,der er parate
til at afgivelandfor fred, er man
imoddem,der ikkevil
naturligvis
giveen tommefra sigaf det landomräde,som staten lsraelkontrollerernu. Beggejodiskeparter
er grundlaggendeenigeom, at
staten lsraelskal eksistere,men
uenigeom,
de er grundleggende
hvordan de faktiske problemer
"
skalloses.
Udpfuktra2OOl
"Selv om det er vanskeligtat
bevare häbet om fred, gsr vi
Vi vil ikkebruge
det nu alligevel.
tankenom, at vi leveri de sidste
tider, som argumentfor, at tingene ikke kan andres til det
bedre tor de stridendeparter.
Vi vil ikke brugehäbetom Kristi
genkomstsom
nart forestäende

argument for, at fredsprocesfra
sen med dens indrsmmelser
israelsk
sideer imodGudsvilje.Sä
langedet hedder'i da$, skalder
kempesfor fred og retfardighed
i verden- ikkemindstaf dem,der
venterKristigenkomst.
Vi gär endda sä langt som til
at sige,at der ikke givesnoget
specifiktkristentsvar pä lssningen af de politiskeproblemeri
Og vi er forsigtige
Mellemssten.
med at trakke skriftstederfra
Bibelenfrem, som skulleangive
'bibelske'stregerfor, hvor lsraels
grenserskal gä. De stregermä
trekkes af politikere- gennem
forhandlingelhvor beggeparter
giver de indrsmmelser,
der er
nodvendigefor at sikrefred og
retfardighedfor sä mange som
muligt.Detbetyderogsä,at zionisme som politiskideologimä
pä sammemädesom
bedommes
"
ideologier.
alleandrepolitiske
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