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Sådan set 16/2-90

Syndforlsrael
-ogos
MENSVI ANDREnodju- var naturligvis uvildig,
len den 25. december,var men resultatet var klart
det hverdagi Israel.I Isra- for, at give messianskejgelsh6jesteretskullederfal- der statsborgerskab under
de dom i en sag,som var uloven om tilbagevenden".
jg- Politisk arbejde,pressetfra
rejst af to messianske
der. De havdeikke kunnet opinion samt det, at den
fA israelsk statsborger- messianskebevegelse i Isskab,da dekomtil landet- rael vokser, kan vere fak.en ret, jOderellershar - og torer, der pA et tidspunkt
appeleredetil hgjesteret. endrer den lov, som indtil
nu forstts s6dan, at JesusOgdetabte.
Hgjesteretniedefremtil troende jgder ikke kan ffr
sammeresultat,somi tidli- statsborgerskab i Israel i
gere lignendetilfalde. En kraft afdenne lov.
jOdebetragJesus-troende
tes somen person,der har MEN tqAn nnn nu har
skiftet religion. Derfor kan veret dennessg,ognArreen sAdanpersonikke kom- sultatet er, at messianske
me i betragtning under jOderigener blevettabere,
nlovenomtilbagevenden", er der al mulig grundtil at
en lov, der.garantererisra- udtrykke ensundren. Skilelskstatsborgerskab
til en- ret ud i pap: En ateistisk
hver jode, der kommer til jode ogen fuldblodssekulalandetogsggerdet.
riseretjodepAdeneneside,
I sig selvvar denneken- ogen antizionistiskjgdepfi
delseiftftesensationel.
Der den andenside - altsAen
har tidligere veret fOrt lig- j6de,der ikke enganganernenderetssageri Israel, og kender staten Israel - kan
indtil nu har dealle gAetde opnA statsborgerskab i
jOderimod.
messianske
kraft af "Lovenom tilbageMan kan m6skespgrge, vendenu.Men messianske
joder,
om det i det heletaget var jgder, Jesus-troende
klogt af disseto messianske er derimodafskAretherfra.
joder at forsogeat fA om- Ogdet til trodsfor, at deer
stodtindenrigsministerens loyalesamfundsborgere,
de
afgorelseved at fgre sagen unddrager sig ikke deres
op i hOjesteret.Udfaldet militertjeneste, mange af
syntesnasten givet pAfor- dem er megetzionistiske,
hand. Ikke fordi jeg ikke og de foler ogbetragtersig
tror pAdeisraelskedomsto- selvsomjgder.
lesualhangrghed,menfordi loven,somskaltolkes,er DET ER SYND for Israel
dennu engang som s6dan,at de afskarer
:f*,som
de messianskejoder fra
indvandringtil landet.Det
GRUNDENTIL, AT iKKE varste for detjOdiskesamallemessianskejpder
i Isra- fund - udefrabetragtet- er
el har veret begejstrede
for nemlig ikke Jesus-troende
denne retssag er, at den joder.Ogdeter syndfor os,
m6skeforsinkersqgensom hvisvi ikke bekkerdemessAdan,den nemlig, at Je- sianskejgder op, ogsAselv
joder anerken- om en sAdanopbakninginsus-troende
des somjoder i og af det deholderkritik af en israisraelskesamfund.En sA- elsklov.
dan anerkendelse opnAs
neppe bedst gennem en
hojesterets-afgorelse.Her
skal tvertimod politikere
indblandes,og der skal foretagesunders6gelser
over,
om den israelske befolkning er sA fiern fra at bejgder
tragtede messianske
somjgder- sidan, somdet
ofte hevdes.
Rent faktisk har messianskejOderbetalt en Gallup-undersogelse,
idet man
ville finde ud af dette
sporgsmAl.Undersggelsen

