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Forventning til Jesu genkomst
– giver håb om retfærdighed og trøst
En dag kommer Jesus igen og gør alting nyt og godt. Først
vil han skabe en periode, som skal blive til velsignelse for
alle folk. Og så vil han komme med den retfærdighed og
forløsning, som vores syndige verden hungrer efter. Alligevel kan det knibe med forventningsglæden.
AF MORTEN VARTDAL
»Jeg har lagt mærke til, at du i kirkebønnen ofte gerne vil have bedt om Jesu
snarlige genkomst. Det forstår jeg bare
ikke, for jeg glæder mig slet ikke til, at Jesus kommer igen. For min skyld må han
gerne vente med at komme, for jeg har
ikke-kristne venner og familie.«
Sådan sagde en kvinde engang til mig.
Baggrunden var den, at vi begge kom i
en kirke, hvor medlemmer fra kirken på
skift stod for kirkebønnen. Bønnen blev
forberedt hjemmefra med plads til, at kirkegængerne i forbindelse med gudstjenesten kunne tilføje bedeemner. Over en
længere periode lagde jeg mærke til, at
der ofte blev bedt om et godt eksamensresultat eller helbredelse for influenza,
men aldrig om Jesu snarlige komme.
Derfor besluttede jeg, at jeg til hver kirkebøn ville ønske, at der blev bedt om, at
Jesus snart måtte komme igen. Og hver
gang blev det tilføjet til bønnen for menighedens liv og aktiviteter samt de andre
bedeemner om Guds nærvær i sygdom
og velsignelser over den kommende lejr,
eksamen eller uge.
I en prædiken i samme kirke under temaet advent blev der sagt: »Jesus kommer, men vi ved ikke hvornår. Men vi ved,
at vi allerede kan møde ham nu.« Resten
af prædikenen var blottet for forkyndelse
om Jesu snarlige komme – ligesom årets
øvrige prædikener.

Kirkens manglende fokus på Jesu
komme i kirkebønnen, prædikantens
fokus på livet her og nu og kvindens
reaktion på min længsel, tror jeg, er
et udtryk for noget, som kendetegner
mange kirker og kristne. Jesu komme
kan virke så fjernt, hvorimod dagliglivets bekymringer og udfordringer ligger
os så nær. Og vi har alle en dyb længsel efter, at Gud griber ind i vores liv.

”

Netop derfor har
mange kristne
efterhånden
svært ved at tro
på Guds vrede
og straf.

Guds retfærdighed
Der tales meget om Guds kærlighed
blandt kristne i dag. Udfordringen er, at
alle mennesker efterhånden tager patent
på dette begreb, og det bliver brugt til
at forsvare modstridende synspunkter i
forsøget på at gøre denne verden mere
kærlig og god. For eksempel er der i kir-

ken og i samfundet modstridende syn på
ægteskab og seksualitet, men alle bruger
kærligheden som deres stærkeste argument.
Det at elske og vise kærlighed får en
subjektiv betydning, og Guds kærlighed
bliver forstået ud fra ens egen holdning
til, hvad det vil sige at elske. Netop derfor
har mange kristne efterhånden svært ved
at tro på Guds vrede og straf. Også den
retfærdige straf, som Jesus kommer med
ved sin genkomst
I Bibelen tales der langt mere om
Guds retfærdighed end hans kærlighed.
Det gælder ikke mindst Guds forhold til
sit folk Israel, som han i sin retfærdighed
straffer for deres ulydighed flere gange
op gennem folkets historie.
For eksempel straffede Gud israelitternes ulydighed ved at sende giftslanger, mens de befandt sig i ørkenen. Men
han gav dem en mulighed for frelse, idet
han bad Moses om at lave en slange på
en stang og sagde: »Enhver, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde
livet« (4 Mos 21,4-9). Gud fjernede ikke
straffen, men han gav folket frelsen i form
af en kobberslange. Sådan har Gud i sin
kærlighed også givet os en, der kan frelse
os, hvis vi vender os mod ham. For »således elskede Gud verden, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver, som tror på
ham, ikke skal fortabes, men have evigt
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Da Jesus kom til jorden første gang, tog han vores straf på korset. Når han kommer anden gang, kommer
han med sin retfærdighed og gør op med denne verdens ondskab. (Foto: Josh Applegate/Unsplash)

liv« (Joh 3,16).
Gud sender retfærdige straffe over
denne verden, og det kulminerer den
dag, hvor han dømmer alle folkeslag for
deres uretfærdige gerninger. Men enhver,
som tror på Jesus, skal ikke for dommen,
men have evigt liv. Den, der derimod er
ulydig mod Jesus, kommer til at opleve,
at Guds vrede bliver over ham (Joh 3,36).
Jesu kors er derfor ekstremt vigtigt
for os, for dér tog Jesus den straf, som
retfærdigvis skulle have ramt os. Mange
kristne vil være enige og lovpriser Gud for
den enorme kærlighed, han viste os, da
han tog vores straf på sig på korset. Men
er det ikke lige så vigtigt at lovprise Gud
for Jesu genkomst og for den retfærdighed, han kommer med?

Jesu genkomst er vigtig
Herunder følger tre grunde til, at det er
vigtigt at fokusere på Jesu genkomst. For
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selvom Jesus døde på korset, og Gud har
lovet os Helligånden og givet løfter om at
gå med os i livet her og nu, så mister både
korset og Åndens gerninger sin betydning,
hvis ikke det ses i lyset af Jesu genkomst.
1) Jesu genkomst er vores eneste håb og
trøst
Alle mennesker uanset køn, alder, hudfarve og seksualitet længes efter en retfærdig verden, hvor alt er godt. Men uanset
hvad vi gør, vil det ikke fjerne synd, sygdom og død.
Vi kan og skal kæmpe imod, men vi kan
ikke fjerne det. Vores eneste håb er, at Jesus kommer og genopretter alt det ødelagte og besejrer døden som den sidste
fjende.
Alt bliver nyt, og det, der var før, er forsvundet. Gud skaber en helt ny himmel
og en ny jord, hvor han vil bo midt iblandt
sit folk.

Netop dette perspektiv er fantastisk
i mødet med den kristne bror eller søster, som lider eller er døende. Midt i den
svære sorg findes der i Jesu genkomst
en trøst i, at vi engang skal være sammen med ham (1 Thess 4,18 og 5,11). Og i
mødet med livets uretfærdigheder er det
godt at minde hinanden om, at der efter
Guds løfte venter nye himle og en ny jord,
hvor retfærdighed bor (2 Pet 3,13).

”

Jesu genkomst
og livet her og nu
hænger sammen.

2) For at hjælpe kristne til et helligt liv
Mange kristne er ikke optaget af Jesu
genkomst, fordi de ikke kan se, hvad det
har med livet her og nu at gøre. Derimod
er de optaget af, at kirken spiller en aktiv
rolle i en brudt verden. I værste tilfælde
fører det til, at kirkens identitet bliver at
redde denne verden fremfor at pege hen
på Jesu kors og genkomst, som netop er
denne verdens eneste sande redning.
Men skal vi så afstå fra at hjælpe denne verden og kun nøjes med at forkynde
om Jesu kors og genkomst? Nej, slet ikke!
Vi skal elske vores næste og vores fjender. Vi skal tage os af faderløse og enker i
deres nød (Jak 1,27), og vi skal lade Jesus
være vores forbillede i vort daglige arbejde (1 Pet 2,18-25).
Og det er netop dette retfærdige sind,
som Peter forsøger at vække, når han i
2 Pet 3 kobler livet her på jorden meget
tæt sammen med Jesu genkomst: »Hvor
helligt og gudfrygtigt bør I da ikke leve,
mens I venter på, ja, fremskynder Guds
dags komme …« (2 Pet 3,11).
Gudsfrygt og et helligt liv handler om
livet her og nu efter Guds vilje. Men det
hænger meget tæt sammen med forventningen om Jesu genkomst.
I Kolossæ kommer det til udtryk, ved
at de har kærlighed til hinanden, som er
udsprunget af håbet i himlene (Kol 1,4).
Paulus skrev til Titus, at Guds nåde opdrager os til at sige nej til ugudelighed
og verdslige lyster, mens vi venter på, at
Jesus kommer til syne i herlighed (Tit 2,1114). Og Timotheus blev mindet om Jesu
synlige komme, da han blev vejledt i sin
tjeneste, fordi der ville »komme en tid, da
folk ikke vil finde sig i den sunde lære« (2
Tim 4,1-5). Også Jesus minder kristne om
sit komme, når han formaner dem til at
holde fast ved det, de har (Åb 2,25; 3,11).
Jesu genkomst og livet her og nu hænger sammen. Vi må ikke sætte overdreven fokus på det ene frem for det andet.
3) For de ikke-kristnes skyld
Jesu første komme strakte sig over en periode på ca. 33 år. Denne periode brugte Jesus på at proklamere og demonstrere Guds
rige frem mod korset og opstandelsen.
Jesu andet komme indebærer også en
periode, hvor han skal oprette sit synlige
rige, inden selve dommen. Det kaldes
»Riget for Israel« (Apg 1,6) eller ”de tusind
år” (Åb 20,1-6). Dette rige vil få fantastiske

Forventningen om Jesu genkomst betyder netop, at vi skal hjælpe de
svage og elske vores næste i livet her og nu. Denne sammenhæng understreges flere steder i Bibelen. (Foto: Mika/Unsplash)

konsekvenser for alle folkeslag, og derfor giver det et vidunderligt perspektiv i
bønnen for de ikke-kristne og en længsel
efter, at Jesus kommer snarest muligt.
For ligesom mange kom til tro på Jesus
i forbindelse med hans første komme, vil
mange også gøre det i forbindelse med
genkomsten og den fantastiske periode
her på jorden, som begynder, når Jesus
kommer igen.

Tegnene peger frem
mod Jesu komme
Jesus har lovet os, at han kommer igen
og frelser denne verden fra synd og død.
Derudover er Bibelen fuld af beskrivelser
af de tegn, som vil pege frem mod hans
komme. Disse tegn kan være med til at

fastholde os i, at håbet er lige så konkret
som tegnene. De mange tegn kan sammenfattes i følgende overskrifter:
• Øget modstand mod alt det, Gud siger
er rigtigt og godt
• Falske lærere og dæmonisk/løgnagtig
undervisning
• Opfyldelse af profetier om Israels land
og folk
• Evangeliets udbredelse til hele verden
• Antikrist og antikrists ånd
• Forfølgelse og forførelse
• Egoisme og relativisme
• Krige og konflikter
• Naturkatastrofer.
Flere af tegnene har eksisteret de seneste 2000 år, og netop derfor har mange
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Opfyldelse af profetier om Israels land og folk er et af tegnene på Jesu genkomst. (Foto: Ruben)

mistet fokus på dem. Men der er to vigtige
ting at være opmærksom på:
1) Nogle af tegnene har ikke altid vist sig.
For eksempel har ikke alle folkeslag altid
haft mulighed for at høre om Jesus. Det
har stort set alle nu. Profetierne om Israels
land og folk er i modsætning til de sidste
2000 år nu i en fase, hvor opfyldelsen udfolder sig for øjnene af os.
2) Jesus sammenligner tegnene med
veer. Det vil sige, at tegnene tager til i
styrke og omfang frem mod Jesu komme.
Det Nye Testamente har et stærkt fokus
på undervisningen om tegnene frem mod
Jesu komme, og derfor skal vi også have
det. Selvom vi ikke kender dagen eller
timen for Jesu komme, så befaler Jesus
selv, at vi skal tyde tidens tegn.
Det skal vi gøre på samme måde, som
når vi ud fra naturens forandringer kan
sige, hvilken årstid der er på vej. Vi skal
være opmærksomme på tegnene og indrette vores liv efter dem, så vi ikke overraskes (Matt 24-25).
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Hvordan finde
forventningsglæden?

om, at Bibelen og håbet er troværdigt!

Forventning til Jesu komme var vigtigt for
profeterne, Jesus og apostlene. Derfor
skal det også være vigtigt for os! Men
sådan har mange kristne det ikke. Det
skal der laves om på. Her følger nogle
råd til, hvordan man kan finde forventningsglæden:

3) Bed!
Et sundt fokus på Jesu komme og
tegnene fører naturligt bøn med sig. Og
bønner kan forstærke vores fokus og
perspektiver. Bed om, at Jesus snart må
komme og genoprette sit synlige rige for
Israel. Det rige vil blive til velsignelse, ja
til »liv af døde«. Det vil det for både jøder
og palæstinensere, for vores ikke-kristne
venner og familiemedlemmer, ja for hele
verden! Johannes’ Åbenbaring giver et
indblik i begivenhederne frem mod Jesu
komme. Disse begivenheder får Johannes til afslutningsvis at bede: »Kom,
Herre Jesus!«

1) Sæt fokus på Jesu komme!
Uden fokus, ingen forventning. Derfor
skal præster, menigheder, klynger og
smågrupper sætte temaet på dagsordenen. Sæt fokus på håbet, trøsten og det
hellige liv i lyset af Jesu komme.
2) Sæt fokus på tegnene!
De mange tegn bærer et budskab med
sig. Det er budskabet om, at denne
verden har brug for en frelser, der en dag
griber ind og gør alt nyt. Det er som de
smertelige veers budskab om, at forløsningen nærmer sig. Det er budskabet

Læs mere om alt det, der skal ske i
forbindelse med Jesu genkomst, i Ordet
og Israels DNA-bog »Forventning til Jesu
genkomst«, som udkommer til Sommerstævnet 2019.

Ben-Gurion

– den israelske stats
grundlægger

David Ben-Gurion i 1952 under sin første periode som premierminister. (Foto: Cohen Fritz/GPO)

AF TORBEN MATHIESEN

I vores miniserie om vigtige personer i staten Israels
historie er vi kommet til statens første premierminister,
David Ben-Gurion
David Ben-Gurion stammede fra byen
Płońsk i nærheden af Warszawa, der dengang var en del af Det Russiske Kejserrige.
Allerede som helt ung var han en del af
den zionistiske bevægelse.
At Israels første premierminister skulle stamme fra Østeuropa, er ikke overraskende. Den moderne zionisme vandt
nemlig særligt mange tilhængere blandt
de russiske og østeuropæiske jøder.

Familiebaggrund

Ben-Gurion blev født som David Grün i
1886. Moren døde, da han var 11 år. Faren var advokat og leder af Hovevei Zion
(»Dem, der elsker Zion«), som var en af de
mindre organisationer, der blev forløber
for den større zionistiske bevægelse under
ledelse af Theodor Herzl.
Hovevei Zion blev stiftet som en reakti-

on på antijødiske pogromer (forfølgelser) i
Rusland med henblik på at fremme jødisk
immigration til Palæstina for at oprette
landbrugskollektiver der.

Tidligt politisk engagement

Allerede som 14-årig var David med til
at danne en jødisk ungdomsgruppe, og
som 17-årig meldte han sig ind i den zionistisk-socialistiske gruppe Zionist Workers.
Inspireret af den zionistiske bevægelse emigrerede han som 22-årig i 1906 til
Palæstina, hvor han nåede at arbejde i
appelsinplantager, i en vinkælder og som
vagtmand og landbrugshjælper, inden
han senere begyndte at arbejde som journalist. I Palæstina tog David Grün navnet
Ben-Gurion, som betyder »løvens søn«.

Internationale erfaringer

En del af baggrunden for Ben-Gurions
egenskaber som Israels første statsleder
skal findes i de internationale erfaringer,
han gjorde sig. I 1912-14 studerede han således jura på universitetet i Konstantinopel (det nuværende Istanbul) i Tyrkiet.
Ved udbruddet af Første Verdenskrig
blev han sammen med andre jøder deporteret af de tyrkiske myndigheder til Egypten. Herfra rejste han videre til USA, hvor
han kom til at fungere som organisator af

både en jødisk-socialistisk fagbevægelse
og oprettelsen af Den Jødiske Legion, som
var en del af den britiske hær.
Netop Den Jødiske Legion bragte i 1918
Ben-Gurion tilbage til Palæstina, nu som
soldat.

Zionistisk leder

I den britiske mandattid havde Ben-Gurion en række ledende roller i det voksende
jødiske samfund i Palæstina. I 1920 var
han således med til at danne den jødiske
faglige landsorganisation, Histradrut, og
her var han generalsekretær i perioden
1921-35.
I 1930 var han med til at stifte arbejderpartiet Mapai, og i 1935 blev han formand
for immigrantorganisationen Jewish
Agency for Palestine, mens han samtidig
var ledende medlem af Verdenszionistforbundet.

Statens fødsel

Det var som talsmand for Verdenszionistforbundet og Det Jødiske Folkeråd, at
Ben-Gurion 14. maj 1948 kunne proklamere oprettelsen af staten Israel. Han blev
den nye stats premierminister i 1948-53 og
igen i 1955-1963.
Han døde i 1973 efter at have levet sine
sidste år i Kibbutz Sde Boker i Negev-ørkenen.
STATEN ISRAEL • 7
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Påskemåltid i Joffi

Tak til Birgit

I både Aarhus og København fejrede Joffi påsken
med et jødisk påskemåltid. I København havde Joffi
Netværk arrangeret det, mens der i Aarhus (billedet)
var tale om et fællesarrangement for Joffi og Israelsmissionens Unge. Ungdomssekretær i Joffi Martin Barslund Kirk
ledte måltidet i Aarhus, hvor der var cirka 80 deltagere.

Birgit Ingemann
har det sidste halvandet år været frivillig ulønnet medarbejder i
Ordet og Israel og har hjulpet med mange forskellige
opgaver, der har aflastet de
ansatte på kontoret.
Vi vil sige en stor tak til
Birgit for hendes indsats,
og vi ønsker hende Guds
velsignelse over liv og arbejde.

(Foto: privat)

Flot indsamling i Christianskirken

(Foto: Caroline Skovbjerg)

Det Danske Hus er i gode hænder
Anni og Flemming Espø har i en periode i marts og
april været i Poriya for at forberede sommerens arbejdshold og en mindre ombygning i Det Danske
Hus. Flemming har også haft møder med den israelske arkitekt og entreprenøren, fordi husets garantiperiode udløber
til efteråret.
Under byggeriet af Det Danske Hus opholdt Flemming
og Anni sig i flere perioder i Israel for at lede arbejdet, så de
kender huset rigtig godt.
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I første halvår af 2019 er Yad va Lev missionsprojekt
i Christianskirken i Aarhus. Det betyder, at projektet
bliver omtalt en søndag hver måned, hvorefter der
er kurveindsamling.
Ifølge Martinus Langer Nielsen, som er menighedskoordinator i kirken, har man valgt Yad va Lev, fordi »der er flere
fra menigheden, der er engageret i arbejdet og har fået mulighed for at fortælle om det arbejde, de brænder for. Det er
med til at gøre projektet mere nærværende.« Ønsket er også
at udbrede kendskabet blandt den del af menigheden, som
ikke kender Yad va Lev. Målet er at indsamle 50.000 kroner,
og halvvejs i forløbet er der indsamlet 24.559 kroner.

Yad va Lev Senior i 6 uger
Årets fjerde og sidste hold Yad va Lev Senior er blevet ændret fra at vare 8 uger til at vare 6 uger. Der er
ledige pladser på holdet og dermed god mulighed
for at opleve Jerusalem og Israel sidst på året. Se de nye datoer i annoncen på side 23.

Folkeret og resolutioner:

Et forsvar for Israels
ret til at eksistere
Historiker og debattør Poul Højlund ser i denne artikel nærmere på nogle af de områder, hvor Israel ofte møder kritik
og fordømmelse, og betragter debatten i lyset af blandt
andet FN-resolutionen om »land for fred« og Osloaftalerne.
AF POUL HØJLUND,
CAND.MAG. I HISTORIE
Man kan både angribe og forsvare Israel
ud fra forskellige motiver og med forskellige argumenter. Israel er ikke fejlfri, og
fair kritik af Israel er hverken antizionistisk eller antisemitisk. Men debatten er
svær, og argumenterne hviler tit på følel-

LÆS MERE

(Foto: privat)

Poul Højlunds bog »Den kroniske krig – et forsvar for Israel« kan
varmt anbefales til dem, som ønsker
et større overblik over det historiske
og juridiske grundlag for at forsvare
Israel. Den gennemgår eksempelvis
Israels mange krige i kort og præcis
form og kommer med mange relevante informationer om forskellige
politiske forhold i konflikten.
Ud over de mange fakta indeholder bogen en samling af Poul
Højlunds debatindlæg i Jyllands-Posten. Bogen kan købes i Ordet og Israels webshop.

ser og værdier, måske i mangel af bedre.
Der er heldigvis andre argumenter, og
jeg vil nævne nogle af dem, jeg selv finder
overbevisende. Min baggrund: Jeg er hverken jurist eller Israel-ekspert. Jeg er altså
ikke nogen faglig autoritet, men jeg har
gennem snart mange år deltaget i debatten. I indledningen til min lille bog »Den
kroniske krig – et forsvar for Israel« fra
2015 skrev jeg blandt andet:
»Konflikten om Israel og Israels eksistens er den konflikt i verden, der suverænt er den mest udforskede og diskuterede. Litteraturlisten er uendelig — det
samme gælder verdens opmærksomhed.
For hvert argument findes omgående et
modargument. Forsøger man at finde en
endelig sandhed i konflikten, havner man
i detaljernes ligegyldige morads uden at
nå frem til noget, der ligner en sandhed.
Man kan vælge et realpolitisk udgangspunkt. Det er almen viden, at hvis terrænet ikke passer med landkortet, er det terrænet, der gælder. Anlægger man samme
sunde dømmekraft i forhold til Mellemøsten, kan man nøjes med at konstatere, at
Israel findes, og at absolut intet tyder på, at
israelerne har tænkt sig at nedlægge deres
land igen.
Israel er en realitet, uanset hvad man
måtte mene. Derfor bliver jagten på den
endelige sandhed om ret og uret en akademisk øvelse.«
Jeg vil prøve at dykke ned i nogle af de
angrebspunkter, som i årtier har skabt fordømmelse af Israel: Besættelsen af Vestbredden (eller Israels militære tilstedeværelse i Judæa og Samaria, som andre kalder
det), bosættelserne og blokaden af Gaza.

Udgangspunktet

Men først det helt elementære, som alt

Israel har siden oprettelsen
i 1948 måttet kæmpe for
sin overlevelse. Ikke mindst
Gaza, Vestbredden og Golanhøjderne, som er markeret
på dette kort, er områder, der
er og har været stor strid om.
(Foto: AIPAC)

for ofte overses i en debat: Israel er grundlagt ved en FN-beslutning. Nationen er
et ægte barn af FN. De sidste rester af det
osmanniske imperium skulle omdannes
til selvstændige nationer efter Første Verdenskrig. Mandatområdet hørte under
FN, som havde delegeret opgaven med at
danne stater til Storbritannien. Israel blev
ikke oprettet »ovenpå« nogen eksisterende nation. Der er ikke noget »fortrængt
Palæstina«.
Oprettelsen af Israel skete på sikker
folkeretlig grund, og ingen kan med valide argumenter betvivle Israels legitimitet
eller ret til at eksistere som jødisk nation
præcis dér, hvor det ligger. Sympatien efter Holocaust har påvirket beslutningen,
men det folkeretlige fundament for det
nye Israel blev lagt af Folkeforbundet helt
tilbage i 1922.
STATEN ISRAEL • 9
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Den israelske sejr i Seksdageskrigen i 1967 var en vigtig begivenhed i Israels historie. Her vandt man blandt andet
kontrollen med Østjerusalem, hvor Grædemuren ligger. (Foto: GPO/Eli Landau)

Enhver nation har
ret til at forsvare
sig – og pligt til at
beskytte sin befolkning.

Kronisk krigstilstand

Man skal også huske det nye Israels historie for at forstå Israels position i dag. Uafhængighedskrigen i 1948-49, Suez-krigen i
1956, Seksdageskrigen i 1967, Fortsættelseskrigen i 1967-70, Yom Kippur-krigen i
1973, krigene i Libanon i 1982-85 og igen
i 2006, de tre felttog mod Gaza mellem
2008 og 2015 foruden de evindelige terrorangreb har fremkaldt en nation i et
konstant og meget kontant og aggressivt
alarmberedskab.
Samtidig har israelerne formået at

opbygge et avanceret og demokratisk
samfund baseret på borgerrettigheder og
menneskerettigheder, ligestilling og et
højt uddannelsesniveau. Og alt det er sket,
mens jøderne i Israel bearbejdede det ufattelige fælles traume fra Holocaust.
Enhver nation har ret til at forsvare sig
– og pligt til at beskytte sin befolkning. Det
er det, Israel har gjort siden 1949. Naboerne både inden for og uden for grænsen har
derimod fremkaldt det konstante krigsberedskab og de indgribende foranstaltninger mod terror og drab.

De besatte områder fra 1967

Seksdageskrigen i 1967 endte med FN’s Sikkerhedsråds berømte Resolution 242 kaldet
»Land for Peace«, fordi hensigten var tilbagelevering af de erobrede områder mod at
få fredsaftaler med naboerne. Resolutionen
indeholder også den vigtige formulering
om Israels ret til »sikre og anerkendte grænser fri fra trusler eller voldshandlinger«.

Egypten underskrev en fredsaftale i
1979 mod at få Sinai tilbage. Jordan underskrev en aftale i 1994, men ville ikke
tage Vestbredden tilbage. Syrien og Libanon
nægter at underskrive med begrundelsen, at
hele Golan skal afstås før en fredsslutning.
Israel nægter at afgive hele Golan, fordi
det har vist sig tæt på umuligt at forsvare
sig militært, når Golan i nord er kontrolleret af fjendtlige styrker. Fem procent af
området er returneret som demilitariseret
zone under FN-observation, resten er i dag
annekteret af Israel.
Det samme gør sig gældende på Vestbredden, hvor Israel fastholder den militære og civile kontrol i zone C, der er
grænsen til Jordan. Med Osloaftalerne anerkendte den palæstinensiske side Israels
kontrol.
Som begrundelse for sin ret til at fastholde kontrollen med de to områder henviser Israel netop til Resolution 242 og
dens formulering om ret til at leve inden
for »sikre og anerkendte grænser uden
trusler og voldshandlinger«.

Bosættelser

Vestbredden rummede i 2015 2,8 millioner
palæstinensere, og cirka 356.000 israelere

Den daværende israelske premierminister, Yitzhak Rabin, og PLO-leder Yassir Arafat underskriver den
anden Osloaftale i 1995 i Det Hvide Hus. Målet med aftalen var en
proces frem mod en tostatsløsning.
Et mål, som synes langt væk i dag.
(Foto: GPO/ Sa’ar Ya’acov)
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At Israel i forbindelse med en
tilbagetrækning
skulle rømme Vestbredden, betegnes af Rostow som
en bizar tanke.

boede i bosættelser på Vestbredden eller
i Golan. Hertil kommer cirka 200.000 i
Østjerusalem, der i folkeretlig forstand
også regnes for bosættere.
Det er også Resolution 242, Israel henviser til, når de forsvarer bosættelsespolitikken. Resolutionen fastslår, at »etableringen af en retfærdig og varende fred bør
omfatte begge de følgende principper: Tilbagetrækning af israelske væbnede styrker ... og ophør af alle påstande om eller
tilstande af krig og respekt for og anerkendelse af alle staters suverænitet, territorielle integritet og politiske uafhængighed
i området og deres ret til at leve i fred inden for sikre og anerkendte grænser fri fra
trusler eller voldshandlinger.«
Eugene Rostow, en af forfatterne til Resolution 242 på vegne af USA, skrev i 1991,
at resolutionen tillader Israel at administrere alle erobrede områder, indtil der er
skabt en retfærdig og varende fred. Rostow
var meget kategorisk i sin gennemgang af
Resolution 242 ved dens 25-årsjubilæum:
»Den forlanger ikke, at israelerne tilbageleverer til araberne alt, det meste eller
overhovedet noget af det besatte område.«
Israel insisterer på, at så længe der ikke
er en fredsaftale med palæstinenserne, er
de besatte områder ikke »besatte« i folkeretlig forstand, men derimod »omstridte
områder«, »disputed areas«, hvilket ifølge
folkeretten gør Israels handlinger legale.
Dette bestrides dog af stort set alle internationale organisationer. Det er derfor, Det Palæstinensiske Selvstyre af al magt forsøger
at få de palæstinensiske områder anerkendt
som en selvstændig nation og ikke et »omstridt område« i folkeretlig forstand.
En lige så vigtig del af argumentationen er Folkeforbundets oprindelige
mandat til Storbritannien fra 1922. Det påhviler ifølge mandatet Storbritannien at
»facilitere jødisk immigration … og i samarbejde med Jewish Agency at tilskynde til
tæt jødisk bosættelse i landet, herunder
statsejet jord og ødemark, der ikke er nød-

De israelske bosættelser på Vestbredden møder stor kritik i det internationale samfund. Mange kræver en israelsk tilbagetrækning fra området, hvor der bor et stort
flertal af palæstinensere. Her ses en jødisk bosætter fra Yitzhar. (Foto: Ole Andersen)

vendigt for offentlige formål.«
Den ret henviser mange fortsat til, herunder Rostow. At Israel i forbindelse med
en tilbagetrækning skulle rømme Vestbredden, betegnes af Rostow som en bizar
tanke, fordi Israel har et legitimt krav på
bosættelse i området, garanteret både af
det oprindelige mandat fra Folkeforbundet og senere af FN – og fordi der altid har
boet jøder i Judæa og Samaria.
Bosættelserne er paradoksalt nok delvist anerkendt af PLO og Yasir Arafat med
Osloaftalerne i 1993 og 1995. Osloaftalerne
indeholdt intet forbud mod nye bosættelser, og den besatte Vestbred blev opdelt i
tre zoner med Israel i fuld civil og militær
kontrol over zone C. De største bosættelser svarer til danske provinsbyer. De ligger tæt på den israelske østgrænse, og det
forventes, at de vil blive lagt sammen med
Israel ved en endelig grænsedragning.

Jerusalem

Jerusalem er et særligt kompliceret problem, fordi både Israel og Det Palæsti-

nensiske Selvstyre kræver den som hovedstad. Østjerusalem var indtil krigen i
1967 annekteret af Jordan, derefter under
israelsk kontrol og siden sammenlagt med
resten af byen som Israels »evige og udelelige hovedstad«.
Israel hævder, at der ikke er sket en annektering, kun en administrativ ændring.
FN kalder det annektering og fordømmer
den som stridende mod international ret.
Først med USA’s ambassadeflytning kom
der diplomatisk repræsentation i byen.
At forestille sig et Israel uden Jerusalem som hovedstad er en absurd tanke.

”

Kritikere af Israel
glemmer konsekvent, at blokaden
er et fælles projekt
mellem Israel og
Egypten.
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Gazastriben – her fotograferet fra den israelske naboby Sderot – har været kilde til stor fordømmelse af Israel, ikke
mindst i FN. Byer som Sderot bliver jævnligt angrebet med raketter, og Israel svarer igen ved at angribe terrorgruppen
Hamas, som kontrollerer området. (Foto: GPO/Milner Moshe)

Gaza

Gaza blev som det første besatte område
rømmet for bosættere i 2005 under Ariel
Sharon, og militæret blev trukket tilbage.
Det var et ensidigt israelsk forsøg på »land
for fred«, men resulterede i stedet i gentagne terrorangreb fra Gaza mod Israel.
Rømningen udløste voldsom modstand i
Israel og især blandt Gazas bosættere.
Hamas gennemførte en brutal
magtovertagelse i 2007. Fra 2008 til 2015
gennemførte Israel tre store militæroperationer i Gaza, heraf to på landjorden. Årsagen var de gentagne raket- og morterangreb fra Gaza mod israelske byer. Fordi de
palæstinensiske tabstal var mange gange
større end det israelske, og fordi en stor
procentdel af de dræbte var civile eller påstås at være det, anklages Israel over hele
verden for krigsforbrydelser og drab på
civile.
En stat må ikke bruge mere militær
magt end nødvendigt i forhold til at opnå
et mål. Omkommer civile under en militær operation, er operationen ikke ulovlig ifølge international ret, når antallet af
dræbte civile ikke er klart overdrevent i
forhold til det forventede militære mål.
Operationen må naturligvis heller ikke
være rettet mod civile.
Israel og Egypten erklærede efter Ha12 • STATEN ISRAEL

mas’ kup en land- og søblokade af Gaza.
Blokaden er anerkendt af USA, men ikke
af FN. En blokade er et ældgammelt og
lovligt militært skridt, uagtet om det er
anerkendt af FN eller ej. Visse regler skal
overholdes, for eksempel er blokademagten forpligtet til at sørge for en rimelig
forsyningsgrad i det blokerede område,
hvilket Israel har gjort lige siden.
Kritikere af Israel glemmer konse-

”

[Israel] rangerer
også som det
eneste mellemøstlige land højt på
forskellige globale
indeks.

kvent, at blokaden er et fælles projekt mellem Israel og Egypten, og at blokade er et
lovligt middel efter international ret.

Mellemøstens eneste demokrati

Israel er et demokrati med stærke demokratiske og juridiske institutioner. Som

sådan er det enestående i Mellemøsten.
Det rangerer også som det eneste mellemøstlige land højt på forskellige globale indeks over frihed, menneskerettigheder og
demokratiske rettigheder.
Der vil altid kunne rejses kritik af indenrigspolitiske forhold, men det er netop
Israels egen ret som et suverænt og demokratisk land at styre sine indre anliggender.
Derimod skal kritikken mod Israel for
at være en besættelsesmagt, for at være
en illegitim stat eller for at være oprettet
på oprindeligt palæstinensisk område
imødegås og afvises med henvisning til
folkeretten, til FN’s oprindelige beslutning
om Israels oprettelse, med henvisning til
resolution 242 og til Osloaftalerne. Den
arabiske propaganda har desværre været
så effektiv, at et ’oprindeligt Palæstina’
nu forekommer at være en kendsgerning,
selvom der intet belæg er for påstanden.
Det er lige præcis der, forsvaret for Israel
tager sit udgangspunkt – og der, diskussionerne skal vindes.
Ønsker man at læse flere argumenter
eller få flere fakta, vil jeg anbefale fx israelinfo.dk og jewishvirtuallibrary.org, som
begge er dybt seriøse informationssider
med et væld af oplysninger.

Smukke blomster
pryder Israels
bjerge i april.
(Foto: Hanne
Højgaard)

»Hvilket vidunderligt liv«
»Elu cha’im nifla’im« – det er en sætning, jeg (Hanne)
har lært på Ulpan, hvor jeg får undervisning i hebraisk. Jeg elsker at sige den sætning. Dog siger jeg den
ofte med en for mig vigtig tilføjelse – »Toda la El«. Sat
sammen betyder det: »Hvilket vidunderligt liv – tak
Gud.« Tilføjelsen er vigtig, fordi det liv, jeg har fået givet, er et liv, som Gud skal have al æren og takken for.
Når jeg kigger ud ad mit vindue, er der så grønt
over det hele, bjergene bugter sig eventyrligt med
deres mørkegrønne farver, sletterne er fulde af
blomster, og der ligger vandpytter hist og pist, og
vores forholdsvis nye frugthave blomstrer og giver
frugt – det er da skønt.
Vi kan se vandstanden i Genesaret Sø stige, hvilket er det helt store samtaleemne her oppe mod
nord. De lokale siger, at det er mange år siden, at det
har været så grønt og med så høje og flotte blomster
og så meget vand i søen.
Det takker vi dagligt Gud for. Selvom det kan
være svært for en dansk discipelskoleelev at forstå,
at der i april stadig er køligt og vådt!
Men vi har meget at glæde os over. Lige nu nyder vi smagen af de cirka 100 friskplukkede grapefrugter, som nogle af disciplene var med til at plukke.
Søde og saftige! Vi lytter til Guds ord i hverdagen,
giver hver mandag ældre mennesker i byen en hånd,
tager på fredagsture, hvor vi oplever det historiske
vingesus »on location«; vi spiller, snakker og hygger
og nyder hinandens selskab; vi holder sabbat, hvor
vi spiser, lovsynger og forbereder os til hviledagen.
Det eneste, vi ikke bryder os om, er tanken om, at to
tredjedele af tiden allerede er gået for forårets discipelhold.

En indre længsel
I dag, på Ulpan, kom jeg i snak med en ukrainsk
kvinde på omkring 50 år. Vi kom gennem samtalen
med en blanding af den smule hebraisk, vi kan, og

engelsk, som hun stort set ikke kan. Men hun fik mig
forklaret, at siden hun var helt ung, havde hun haft
en lyst til at komme til Israel. »Jeg forstod ikke, hvor
den lyst kom fra, for jeg er ikke jøde,« fortalte hun.
Det kom bag på mig, at hun ikke er jøde med det
udseende, hun har.
Så fortalte hun videre. »En dag besøgte jeg en
ældre kvinde, som fortalte mig, at min bedstefar var
jøde, og pludselig forstod jeg, hvorfor jeg gerne ville
til Israel. Det er Gud, som har lagt den længsel i mig,
det er jeg sikker på.«
Denne viden havde været skjult for hende, fordi
bedstefaren under Anden Verdenskrig skiftede efternavn og valgte ikke at leve som jøde. I dag er hun
gift med en jødisk mand og bor her i Israel og har lært
Jesus at kende. Den beretning og det møde får mig
til at udbryde: »Elu cha’im nifla’im – toda la El!«

Kærlig hilsen
Hanne og Harry

Hanne og Harry på
vandretur i den flotte
natur. (Foto: Mikkel
Weber Højgaard)
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Pyt med korruptionsanklager:

Israelerne vil have »Bibi«
AF ANDERS HJORTH VINDUM

Valgets resultat

Benjamin Netanyahu skrev et nyt kapitel om sig selv i historiebøgerne om staten Israel, da han 9. april overvandt både
korruptionsanklager og kompetent modstand fra sin direkte rival.
»Bibi« vil nemlig om kort tid overhale
selveste David Ben-Gurion, Israels grundlægger, som den længst siddende premierminister. Det blev klart, efter at hans
parti, Likud, med hele 36 ud af 120 mandater sikrede sig det bedste valgresultat
siden 2003.

Parti

Flot valg til Gantz

Centrum

I Israel talte man om, at dette var et valg
for eller imod Netanyahu. Og langt størstedelen af dem, som er imod ham, stemte
på den nystiftede alliance Blå og Hvid med
den tidligere militærchef Benny Gantz i
spidsen. Nok mest fordi de ønskede noget
andet end en korruptionsanklaget premierminister, som har brugt det meste af
valgkampen på skræmmekampagner og
har beskyldt landets medier for at konspirere mod ham.
Selvom Gantz fik 35 mandater og sikrede centrum en stor fremgang, var det ikke
nok til at sikre ham magten. Det skyldes,
at størstedelen af de resterende mandater
blev placeret hos de højrenationale og de
ultraortodokse partier – som alle støtter
Netanyahu.
Samtidig fik venstrefløjen en syngende lussing. Det historisk indflydelsesrige
Arbejderparti satte bundrekord med blot
seks mandater.

Mulig annektering af bosættelser

Ud over Netanyahu fik de to ultraortodokse partier et overraskende godt valg med i
alt 15 mandater. Valgets store overraskelse
var, at Det Nye Højre, som er imod en palæstinensisk stat og ønsker annektering
af bosættelser, røg under spærregrænsen.
Partiet manglede blot 1.400 stemmer.
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Leder

Højrefløjen

2015

2019

54

50

Likud

Benjamin Netanyahu

30

36

Kulanu

Moshe Kahlon

10

4

Forenede Højrepartier

Rafi Peretz

Det Nye Højre

Naftali Bennet

Yisrael Beiteinu

Avigdor Lieberman

6

5

Zehut

Moshe Feiglin

0

0

11

35

8

5
0

Yesh Atid

Yair Lapid

11

Blå og Hvid

Benny Gantz

-

Gesher

Orly Levy-Abekasis

-

0

29

10

Venstrefløjen

35

Arbejderpartiet

Avi Gabbay

24

6

Meretz

Tamar Zandberg

5

4

13

15

Ortodokse partier
Shas

Aryeh Deri

7

8

United Torah Judaism

Yaakov Litzman

6

7

13

10

Arabiske partier
Hadash-Taal

Ayman Odeh

Raam-Balad

Mansour Abbas

På trods af det kan overskriften for den
kommende valgperiode meget vel blive
annektering af bosættelser på Vestbredden. Netanyahu har selv talt positivt om
annektering, og især hans ene støtteparti,
Forenede Højrepartier, vil trække ham i
den retning.
Valgperioden vil med sikkerhed også

13

6
4

blive præget af i første omgang rigsadvokatens høring af Netanyahu og derefter
den forventede retssag mod ham i forbindelse med tre anklager om korruption.
Altså, medmindre det vil lykkes Israels
mest rutinerede politiker at få vedtaget
en lov, der giver ham immunitet, så længe
han er premierminister.

Israel

NYT

Læs sidste nyt på www.ordetogisrael.dk

Superspion er død

Rafi Eitan døde 23. marts i en
alder af 92 år. Eitan er en legendarisk skikkelse i den israelske
efterretningstjeneste. Han var
leder af den enhed, der kidnappede naziforbryderen Adolf
Eichman i Buenos Aires i 1960.
Eitan og hans gruppe fangede
den berygtede nazist og smed
ham ind i en bil for senere i al
hemmelighed at bringe ham til
Jerusalem, hvor han blev dømt
til døden og hængt i 1962. Aktionen er blevet filmatiseret i
»Operation Finale« fra 2018.
Eitan har spillet en helt
central rolle i udviklingen af
den israelske efterretningstjeneste, der er kendt som en af
verdens bedste.

Danmark støttede
Israel i FN

Da FN’s Menneskerettighedsråd i slutningen af marts skulle
stemme om fem resolutioner
mod Israel, stemte Danmark
imod de fire og stemte blankt
til den sidste. Man undlod også
at deltage i debatten under
rådets faste punkt, som handler om Israel. Det gjorde man
ifølge Anders Samuelsen, fordi
man er imod den israelfjendske holdning i rådet. Dermed
brød Danmark med mange års
fast praksis for at støtte den
slags resolutioner. En del an-

dre EU-lande gjorde ligesom
Danmark og støttede Israel.

den første dømt ud fra den såkaldte imamparagraf. Han blev
også dømt efter racismeparagraffen.

Kørestole i Den
Gamle By

Anerkender annektering af Golan

En strækning på fire kilometer gennem det armenske, det
arabiske og det kristne kvarter
i Jerusalems gamle bydel er
blevet renoveret, så kørestole
let kan bevæge sig igennem
de smalle gader. »Det har ikke
været let at gøre en 3000 år
gammel by mere tilgængelig,«
lød det fra en af lederne af projektet, som har kostet cirka 35
millioner kroner.

Dømt for antisemitisme i dansk moske

En enig domsmandsret idømte 26. marts imam og Hizb
ut-Tahrir-medlem Monzer Abdullah seks måneders betinget fængsel for at billige drab
på jøder under en prædiken i
Masjid al-Faruq-moskeen på
Nørrebro i København.
I sin prædiken sagde Abdullah blandt andet: »Dommedag oprinder ikke, førend
muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår
dem ihjel.« Ordene er taget fra
en hadith, men retten vurderede, at Abdullah i sin prædiken
gjorde ordene til sine egne og
talte for drab på jøder.
Abdullah blev dermed som

Donald Trump underskrev i slutningen af marts en erklæring
om, at USA anerkender Israels annektering af Golan i 1981.
Israel erobrede det strategisk vigtige område fra Syrien i forbindelse med Seksdageskrigen i 1967.
Ingen andre lande har anerkendt annekteringen, men
ifølge udenrigsminister Mike Pompeo vil beslutningen »øge
sandsynligheden for en løsning på konflikten mellem Israel
og palæstinenserne«.
Der bor mange drusere i området, ligesom der også er
arabiske og jødiske landsbyer.

Sydafrika nedgraderer diplomatiske
forbindelser med Israel

I en generel protest mod Israels politik kaldte Sydafrika i april
sin ambassadør i Tel Aviv hjem og nedgraderede sin diplomatiske repræsentation i Tel Aviv til under ambassadørniveau.
Det sker, efter at landets regeringsparti ANC allerede i december 2017 besluttede at arbejde for en nedgradering efter
Trumps flytning af USA’s ambassade til Jerusalem. Det sker
også, samtidig med at mange andre afrikanske lande udbygger deres forbindelser til Israel.

Raketangreb sårer 7 israelere

En familie i det centrale Israel blev hårdt ramt, da en raket
affyret af Hamas i Gaza den 25. marts ramte lige ned i deres
bolig i det centrale Israel. Syv personer blev såret, og huset
blev alvorligt beskadiget.
Det uprovokerede angreb fik Israel til at gennemføre meget omfattende bombeangreb på Hamas-mål i Gazastriben.
Hamas og de øvrige terrororganisationer svarede igen
med raketangreb på de områder i Israel, der ligger nærmest
grænsen til Gaza.
Egyptiske efterretningsfolk forhandlede dog intenst med
parterne for at forhindre en egentlig krig eller en israelsk militæroperation i Gaza. Det lykkedes i første omgang egypterAKTUELT • 15

ne at begrænse krigshandlingerne, så en egentlig krig blev
undgået. Siden er forhandlingerne om en våbenhvileaftale
fortsat, og håbet er, at en aftale
kan indgås, når en ny israelsk
regering er på plads efter valget 9. april.

Et års »March of Return« for at udslette
Israel

Lørdag 30. marts var etårsdagen for begyndelsen på den såkaldte »March of Return«, som
Hamas i Gaza har arrangeret
langs grænsen til Israel. »Tilbagevendelses-marchen« er en
serie af demonstrationer langs
grænsehegnet til Israel for at
markere Hamas’ krav om, at
palæstinensere skal kunne
vende tilbage og overtage det,
der i dag er staten Israel.
Siden april 2018 har
»March of Return« især på
fredage ført til omfattende
protestdemonstrationer langs
grænsen. Ofte er demonstranter gået til angreb på israelske
soldater på den anden side af
hegnet eller har forsøgt at ødelægge hegnet.
De israelske myndigheder
har frygtet, at det skulle lykkes
tusinder af palæstinensere at
bryde gennem hegnet og derpå
hærge de nærliggende israelske
kibbutzer og bebyggelser eller
begå omfattende terrorangreb
på civile israelere. Hæren har
derfor skudt mod demonstranter, der nærmede sig grænsehegnet, og mange er i det forløbne år blevet dræbt eller såret.
På denne baggrund frygtede mange, at etårsdagen
for »March of Return« skulle
udvikle sig til et blodigt sammenstød, der kunne føre til
en regulær krig mellem Israel
og Hamas. Men dagen forløb
relativt roligt. Israelske kilder
siger, at Hamas satte folk ind
for at holde demonstranterne
væk fra selve grænsehegnet.
Det skabte nyt håb om, at
det kan lykkes Egypten at etablere en våbenhvile, der kan
stoppe både raketangreb på
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Israel og de voldelige uroligheder ved grænsehegnet.

Mislykket
månelanding

Det ubemandede israelske
rumskib Beresheet skulle
lande på månen 11. april. Og
selvom Israel blev det syvende land til at lande på månen,
gik det desværre ikke som
planlagt. Et par kilometer fra
månens overflade gik den ene
motor i stykker. Det betød, at
Beresheet ikke kunne bremse
ordentligt, og da rumskibet
ramte månen, gik det i stykker.

Amerikansk plan
på trapperne

Der er blevet snakket meget
om Donald Trumps fredsplan,
og den har ad flere omgange
været »lige på trapperne«. Nu
tyder noget dog på, at amerikanerne i løbet af de kommende
par måneder vil afsløre deres
plan for en aftale mellem Israel
og palæstinenserne.
Rygterne går på, at aftalen
vil indeholde en »forbedret
udgave af status quo« for palæstinenserne, men ikke nogen
decideret stat. Det forventes
at Trump blandt andet vil ba-

sere fredsaftalen på økonomiske aftaler, der også inddrager andre
lande i Mellemøsten. Han håber at få disse lande til at lægge pres
på palæstinenserne. Især fordi de palæstinensiske ledere allerede på
forhånd har afvist enhver amerikansk plan.

Mødre tænder fakler

Traditionen tro vil Israels Uafhængighedsdag også i år blive indledt med en fakkeltænding. I år vil nogle af faklerne blive tændt
af mødrene til de tre unge mænd, som i juni 2014 blev kidnappet
og dræbt af terrorister med forbindelse til Hamas. Mordet på de
tre teenagere var i høj grad medvirkende årsag til krigen mellem
Israel og Hamas senere den sommer.
Temaet for årets Uafhængighedsdag, som begynder om aftenen 8. maj, er »den israelske ånd«.

Airbnb ombestemmer sig

I slutningen af 2018 valgte Airbnb at boykotte alle de lejligheder
og værelser i de israelske bosættelser på Vestbredden, som blev
lejet ud via Airbnb.
Men efter hård kritik har udlejningstjenesten nu ombestemt
sig. Boykotbeslutningen nåede i øvrigt aldrig at blive implementeret, lyder det i Airbnb’s pressemeddelelse, hvor de også nævner,
at overskuddet i forbindelse med udlejning på Vestbredden fremover vil gå til velgørende formål. De understreger også, at de er
imod boykotbevægelsen BDS.

Gennembrud for israelske forskere

Et hold forskere fra universitetet i Tel Aviv har som de første
fremstillet et »ægte« menneskehjerte ved hjælp af en 3D-printer.
De israelske forskere formåede at fremstille et hjerte bestående af
både væv, celler, blodårer og hjertekamre.
Næste skridt er at få hjertet til at »opføre sig som et hjerte«.
Man vil forsøge at transplantere fremstillede hjerter ind i dyr – og
muligvis mennesker. Ifølge en af forskerne håber man, at der om
ti år vil være »organprintere« på de bedste hospitaler i verden.

KOMPLICERET MILITÆROPERATION BRINGER DRÆBT
SOLDAT TILBAGE TIL ISRAEL EFTER 37 ÅR
Efter 37 år blev liget af den dræbte israelske
soldat Zachary Baumel i slutningen af april
bragt tilbage til Israel.
Baumel forsvandt sammen med to andre israelske soldater under et blodigt slag
ved Sultan Yacoub i Libanon i juni 1982. Det
har længe været antaget, at de tre soldater
blev dræbt, men nogle rygter har villet vide,
at en eller flere af dem blev taget til fange.
Den israelske hær har altid gjort sig meget store anstrengelser for at bringe ligene
af faldne soldater tilbage. Det er også sket i
forbindelse med Baumel og hans to kammerater.
I årevis har efterretningsfolk gennemgået tusinder af små informationer i håb om at
finde soldaternes jordiske rester. Med hjælp

fra russiske soldater i Syrien lykkedes det til
sidst at finde frem til en gravplads i en palæstinensisk flygtningelejr nær Damaskus,
hvor en eller flere af soldaterne angiveligt
skulle være begravet.
Ligresterne blev bragt til Israel, hvor
DNA-prøver beviste, at der var tale om den
savnede soldat Zachary Baumel.
Med 37 års forsinkelse kunne familien
og den israelske hær 5. april holde begravelse for ham på den store militære gravplads
på Herzl-bjerget i Jerusalem.
Israels præsident, Reuven Rivlin, understreger, at sagen viser, at Israel virkelig gør
alt, hvad der er muligt, for at hjemføre faldne israelske soldater.

SOLDATER SKAL VÆRE GODE AMBASSADØRER
Det er meget almindeligt – nærmest et ritual – at israelske soldater tager
en større rejse rundt i verden, når de er færdige med deres tid i hæren
(IDF). Her får de tankerne væk fra de ansvarsfulde og farlige opgaver i
IDF, samtidig med at de får en masse spændende oplevelser. Omkring
400.000 unge israelere rejste ud sidste år efter tiden som soldat.
I forbindelse med disse rejser er det almindeligt, at de unge israelere
møder mennesker, som er skeptiske over for dem, fordi de er israelere
og har været i hæren.
Derfor har en gruppe tidligere soldater taget initiativ til projektet
»Israel-is«. Her lærer de afgående soldater at være gode ambassadører
for Israel, mens de er afsted. Ifølge en af bagmændene bag projektet
handler det ikke om, at soldaterne skal kunne vinde en politisk diskussion. Det handler nærmere om at give dem nogle redskaber til at møde
verden med åbenhed og give et godt indtryk af dem selv og det land, de
kommer fra, og forhåbentlig skabe gode relationer.
»Israel-is« er blevet en obligatorisk del af det program, som soldaterne gennemgår, inden de forlader IDF.

Rigtig mange
IDF-soldater
rejser ud i
verden som
backpackere, når de
har aftjent
værnepligt.
(Foto: Ruben)
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Vigtigt signal fra Danmark

MORTEN NIELSEN,
LANDSSEKRETÆR

Danmark har ved sin indtræden i FN’s Menneskerettighedsråd (UNHRC) markeret sig
med en linje, der går imod en automatisk
kritik af Israel. Det er en glædelig udvikling
og et vigtigt signal, der kan trække andre
lande i samme retning.
Det er i sig selv et paradoks, at en række
af de lande, der er repræsenteret i UNHRC,
er langt fra at overholde basale rettigheder
i forhold til deres egne befolkninger – og
bruger rådet til at holde hånden over dem
selv og hinanden.

Og det er mere end svært at forstå, at
UNHRC ikke en eneste gang har kritiseret
lande som Saudi-Arabien, Kina, Rusland og
Tyrkiet for deres manglende overholdelse
af menneskerettighederne.
Samtidig er Israel gang på gang blevet
mødt med resolutioner fra UNHRC. De fleste resolutioner er i bedste fald overdrevne
i deres kritik af Israel, og i mange tilfælde
undlader de at kritisere de organisationer,
der begår terror mod Israel og i mange tilfælde ser stort på menneskerettighederne
hos deres egne befolkninger. Tilmed er Israel det eneste land i verden, der fast er på
rådets dagsorden – et punkt, der udelukkende bruges til at fordømme Israel.
Det er derfor et meget vigtigt signal fra
Danmarks side, at Danmark ved sit første
møde i UNHRC i marts stemte imod resolutionerne imod Israel under det faste punkt
på dagsordenen for at protestere imod den
ensidige og uproportionale kritik af Israel
og det faktum, at UNHRC har kritik af Israel
som fast punkt på dagsordenen.
Danmark kan ikke umiddelbart forhin-

dre, at resolutionerne mod Israel bliver
stemt igennem, men vi kan påvirke andre
lande (især EU-lande) til at ændre fokus og
arbejde frem mod:
• at kritik af Israel i UNHRC bliver rimelig
og velproportioneret – og ikke sker per
automatik
• at UNHRC får fokus på alvorlige over		
trædelser af menneskerettighederne i
andre lande
• at der kommer fokus på forfulgte kristne
og rækkes en hjælp til denne store
gruppe.
Tak til Danmarks udenrigsminister, Anders
Samuelsen, for at stå fast på sin holdning
og bidrage til en positiv ændring af fokus i
FN’s Menneskerettighedsråd – ikke mindst
blandt EU-landene.
Vi håber, at Danmark vil fortsætte denne
linje.
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Pinsecamping 7.-10. juni
Pinse på Mørkholt er bibelundervisning og tid til samvær
i familien og med venner og menighed – og familiefest
Temaet for årets bibeltimer er:
»Salmernes Bog – Guds folks bønne- og lovprisningsbog«
Ingen bog i Det Gamle Testamente har igennem kirkens
historie været vigtigere for Guds folk end Salmernes
Bog. Det hænger uløseligt sammen med, at Salmerne
har været og stadig er Guds folks bønne- og lovprisningsbog. Her får vi et indblik i Guds folks ærlige respons
til Gud i livets mange forskellige situationer. Her kan vi
både genkende os selv og få hjælp til at vende os mod
Gud under alle forhold. Vi vil i bibeltimerne se på, hvordan vi kan bruge Salmernes Bog i vores daglige vandring
med Jesus, hvordan den kan berige vores bønsliv og
give os en større forståelse for og glæde ved Det Gamle
Testamente.
Program:
Fredag:			

Ankomst til Mørkholt Strand Camping

Lørdag		 9.55
			10.00
				

Børne- og juniormøder
Bibeltime v/Martin Haahr
Emne: Et liv i bekendelse

			18.30
				
				

Familiefest v/Hans Jørn Østerby
Fælles lovsang med band
Mødet slutter ca kl. 20.30

Søndag			

Pinsegudstjenester i omegnens kirker

			19.30
				

Bibeltime v/Martin Haahr
Emne: Et liv med klage

Mandag 		 9.55
			10.00
				

Børne- og juniormøder
Bibeltime v/Martin Haahr
Emne: Et liv i tak og lovprisning

WWW.SLVILDTOGVIN.DK

Oberammergau 2020
Tag med til den lille
sydtyske alpeby Ober
ammergau og oplev Jesu
lidelseshistorie opført af
alle i byen.
Vi arrangerer gruppe
rejser til Passionsspillet
i Oberammergau, med
efterfølgende ferierejse.
Reserver DIN plads i dag.

Alle er velkomne til at deltage i programmet
Spørgsmål til programmet: Morten Nielsen,
tlf. 6063 8507 eller mortennielsen@ordetogisrael.dk
Book en plads på Mørkholt Strand Camping
Online booking på www.morkholt.dk eller tlf.7595 9122.
Arrangører:
Mørkholt Strand Camping og Ordet og Israel
ORDETOGISRAEL.DK
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Læs mere på www.felixrejser.dk/
oberammergau eller bestil oversigt
på 7592 2022

Yad va lev – Senior og 40+
SINCE 1958

·

ÅRØSUND

Årets første
seniorhold
maler på dagcentret Shekel
i Petah Tikva.

Yad va lev – Senior og 40+

Bliv frivillig i Jerusalem
i 8 eller 4 uger
Har du lyst til 8 eller 4 uger i Jerusalem?
Med hjælpearbejde på sociale institutioner for udsatte unge og i
private hjem. Og spændende ture rundt i Israel.
Så læs mere på ordetogisrael.dk, eller kontakt
seniorkoordinatorerne Ellen og Jens Erik Rasmussen på
senioryadvalev@ordetogisrael.dk eller tlf. 23334464.
Du kan også se billeder og læse mere på Facebooksiden »Yad
va lev Senior«.

Frederiksborg Apotek
v. apoteker Troels Ingemann
Slotsgade 26
3400 Hillerød

tlf: 4826 5600

HVER
DAG
TÆLLER
Og hver eneste bliver fyldt med
høj faglighed, givende øjeblikke,
fantastiske venner oooog Gud
tæt på. Woop woop, ja tak dér!
Derfor siger vi
#dufårguldmedhjem!

tjek
djurslands.dk

2019
2019
2019
2019

Hold 2a 28.04.-26.05
Hold 2b		2.6.-29.6
Hold 3			18.8-13.10
Hold 4			20.10-1.12

2020 Hold 1 13.2.-9.4.
2020 Hold 2a 16.4-14.5.
2020 Hold 2b 17.5.-13.6.
2020 Hold 3 9.8.-2.10.
2020 Hold 4 13.10.-13.12.

Ingen ledige pladser
2 ledige pladser
1 ledig plads (mand)
6 ledige pladser
4 ledige pladser
Ingen ledige pladser
6 ledige pladser
3 ledige pladser
Ingen ledige pladser

Hold 2b er for 40-60-årige (40+). Øvrige hold er fortrinsvis
for 60+, men er også åbne for personer under 60.
Ledige pladser på 8-ugersholdene kan evt. tilbydes som et
ophold på 4 uger. 8 uger koster 17.400 kr., og 4 uger koster
9.250 kr. – inkl. kost, ekskl. flybillet.

ORDETOGISRAEL.DK

Hør en tale på YouTube
På Ordet og Israels YouTube-kanal kan du lytte
til undervisning og taler. Der ligger både nyt og
gammelt. Du kan finde et link til siden nederst på
ordetogisrael.dk.
ORDETOGISRAEL.DK
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TIL SIDST...

Ørkenen:

Ikke kun sten og sand,
men vand, der giver liv
De store mængder regn betyder, at Israel lige nu er endnu mere grønt og frodigt,
end det plejer på denne tid af året. (Foto:
Jens Erik Rasmussen)

Seniorerne på vandretur i Wadi David, hvor vandet giver liv til de flotte planter på
klippevæggen. (Foto: Jens Erik Rasmussen)

AF ELLEN OG JENS ERIK RASMUSSEN, LEDERPAR PÅ ÅRETS
FØRSTE SENIORHOLD
Når vi forlader vores Yad va Lev-hjem her
på Shalom Yehuda nr. 12 i Jerusalem og
går til højre, er det som regel, fordi vi skal
op til Joffihuset for at være sammen med
de unge yad va lev’ere.
Drejer vi derimod til venstre, er det
enten for at komme på arbejde, ned i menigheden, med bussen eller på gåtur ind
til byen. Og så drejer vi ned ad gaden med
det kendte navn: Ein Gedi Street.
Vi har netop været på en todages

ørkentur med hele to besøg i Ein Gedi
Naturreservat – et i Wadi Aragut og et i
Wadi David. At besøge sådanne steder er
tankevækkende og giver god inspiration.
Ikke mindst vandfaldene, som minder os
om, at Guds ord og hans ånd er levende
og livgivende vand for os.
Når vi står i Ein Gedi, taler også beretningerne om Saul og David til os på en
særlig måde – for det var her, David gemte sig for Saul.

Usædvanligt meget vand
I perioder kommer der ingen regn i Israel.
Vi har før været her i otte uger med regn

kun én dag! Denne gang har det regnet
usædvanligt meget i Jerusalem. På én
dag fik vi, hvad der svarer til en fjerdedel
af et års normalnedbør.
Det er fantastisk og tankevækkende at se, hvordan nogle planter kan gro
mellem stenene i ørkenen. Ligeså at se,
hvordan kilderne i oaserne giver vand til
en frodig vegetation. Og hvordan nogle
træer og planter hænger oppe på bjergvæggen og strækker deres rødder langvejs ned til, hvor der er vand at opsuge.
Guds skaberværk er forunderligt.
Guds måde at stille vores tørst på er forunderlig!
»Velsignet den mand, som stoler på
Herren og tager sin tilflugt til ham. Han
bliver som et træ, der er plantet ved bækken; det sender sine rødder mod vandløbet, det frygter ikke, når sommerheden
kommer, dets blade er grønne. Det bekymrer sig ikke i tørkeår og holder ikke op
med at bære frugt« (Jer 17,7-8.)
Et Yad va Lev-ophold minder os på
mange måder om at gøre, som der står
i Esajas’ Bog 12,3: »I skal øse vand med
glæde af frelsens kilder.«
Det er godt at være i Jerusalem – og
rundt i Israel!

