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Shalom! Vi er mange samlet her i dag. Mange, vidt forskellige mennesker. 

Geografisk kommer vi fra mange forskellige steder. Nogle er kørt fra Jylland, andre fra Fyn, fra forskellige steder 

på Sjælland og her fra København. 

Politisk spænder vi fra højre over midten til venstre. Det gælder i forhold til dansk politik, og det gælder også i 

forhold til israelsk politik: nogle hælder til én side, andre er stærkt overbevist om noget andet.  

Religiøst er vi også vidt forskellige: Vi er jøder, kristne, troende og kulturreligiøse, agnostikere, ateister og 

sikkert mange flere.  

Vi er virkelig vidt forskellige – men vi er enige om én ting: 

 * Millioner af israelere skal ikke leve i angst og rædsel for det næste raketangreb. 

 * Israelske familier skal ikke vækkes midt om natten af raketalarmen og bare have få sekunder til at få   

             børnene med ned i beskyttelsesrummet. 

* Israelske jøder og israelske arabere og udlændinge i Israel skal ikke slås ihjel eller såres af raketter fra    

  Gaza.  

 * Jøder rundt om i verden skal ikke overfaldes på grund af det, der sker i Mellemøsten. 

* Israels ambassade i København skal ikke udsættes for stenkast på grund af begivenhederne i Gaza og         

  Israel. 

Dét er vi enige om, og derfor er vi her i dag! 

 

Vi hader ikke palæstinensere 

Vi er ikke her i dag, fordi vi hader palæstinensere!! Selvfølgelig ikke! 

Forhåbentlig kommer der snart en våbenhvile mellem Hamas og Israel.  

Hvad vil der så ske? Ja, hvis det går som i tidligere runder af kampe mellem Hamas og Israel, vil vi i de 

kommende dage og uger blive præsenteret for to ting: 

1) Forfærdelige billeder af voldsomme ødelæggelser i Gaza. 

2) Forfærdelige historier om uskyldige palæstinensiske familier, der har mistet deres børn. 

 

Og det er virkelig forfærdelige billeder og historier! Vi fryder os ikke over den slags! Vi har ikke hårde  



hjerte over for uskyldige palæstinenseres lidelser!  

De lider ligesom den israelske Avigail-familie i Sderot, der sidste onsdag mistede sin 5-årige dreng Ido.  

Og den israelsk-arabiske Awad-familie i Lod, der samme dag mistede deres 16-årige datter Nadine, fordi  

familiens hus blev ramt af en palæstinensisk raket.   

At miste et barn er forfærdeligt – uanset om det er israelsk eller palæstinensisk! 

Men hvorfor er disse børn døde?  

Fordi Hamas forrige mandag valgte at sende raketter mod Jerusalem og senere i stort antal mod Tel Aviv og 

hele det centrale og sydlige Israel. 

  

Eksperterne har peget på mange forskellige årsager til, at Hamas indledte raketbeskydningen lige nu: 

 * Striden om husene i Sheikh Jarrah-kvarteret i Jerusalem. 

 * Aflysningen af det palæstinensiske valg, som Hamas måske havde vundet. 

 * Ramadanen, der satte ekstra tryk på de mentale kedler. 

 * Urolighederne på Tempelbjerget for knap 2 uger siden. 

 * Provokationer fra nogle israelske ekstremister på Jerusalem-dagen. 

 * Osv. 

Men intet af dette berettiger til at sende 3.500 raketter mod civile i Israel! 

Intet land i verden ville undlade at forsvare sig mod så massive raketangreb!  

Ethvert land har ret til at forsvare sig mod raketter. Også Israel! 

Derfor bærer Hamas hovedskylden for de forfærdelige lidelser, som i de sidste 10 dage har ramt jøder i Israel, 

arabere i Israel, udlændinge i Israel og palæstinensere i Gaza! 

Hamas bærer hovedskylden for ødelæggelserne i Israel. 

Hamas bærer hovedskylden for ødelæggelserne i Gaza.  

Palæstinenserne i Gaza lider virkelig! – på grund af Hamas! 

Billederne og historierne fra både Israel og Gaza er hjerteskærende. Men de skyldes først og fremmest, at 

Hamas valgte at trykke på aftrækkeren til tusindvis af raketter mod civile i Israel.  

 

Kernen i sagen: Israels ret til at eksistere 

Hamas har som mål, at staten Israel skal udslettes. Det mål har Hamas’ bagmænd og sponsorer i Iran også. 

Under den sidste krig i Gaza, i 2014, var der en propalæstinensisk demonstration på Rådhuspladsen. Jeg 

overværede den selv.  

Der blev brændt israelske flag af. Som et symbol på det, demonstranterne ønskede for staten Israel: 

udslettelse. På to store plakater stod der: »Zionister er et legitimt mål over hele verden« 

Jeg er uenig! 

Zionisme er den fuldstændigt legitime politiske overbevisning, at jøder har ret til en stat i Israels land – at staten 

Israel har ret til at eksistere. 

Det var denne overbevisning, demonstranterne på Rådhuspladsen dengang var imod. Ja, de mente, at de har 

ret til at angribe alle, der støtter staten Israels eksistensret.  

Vi er her i dag, fordi vi er overbevist om, at Israel har ret til at eksistere. Det betyder: Ret til at eksistere i tryghed 

og sikkerhed. Uden raketangreb! Derfor har Israel også ret til at forsvare sig. 

 

Som kristen 

Men jeg står her ikke bare på grund af den politiske overbevisning, at Israel har ret til at eksistere og forsvare 

sig. Jeg står her også som kristen. 

Ned gennem kirkens historie har der desværre været kristne, der mente, at kristne har lov til at forfølge jøder. 

Langfredag og påskedag mente nogle kristne i perioder i Middelalderen og helt op i 1900-tallet, at det var 

’lovligt’ at banke – eller dræbe – jøder! Man mente, at jøder for evigt skulle være dømt til at være statsløse, 

uden et hjemland på jorden. 

Jeg står her for højt og tydeligt at sige, at vi er mange kristne, der tager afstand fra kirkens antisemitiske 

historie.  

 * Antisemitisme strider mod Bibelens bud om næstekærlighed. 

 * Bibelen viser, at Jesus var jøde. Derfor har vi som kristne et særligt bånd til det jødiske folk. 

   Også derfor støtter vi staten Israels ret til at eksistere – uden raketangreb! 

 

I Bibelen er der en stærk opfordring: 

Bed om fred – shalom – for Jerusalem (Sl 122,6). Det gør vi.  

Gid Gud snart vil lade den fred komme – til liv og velsignelse for både israelere og deres naboer! 
 


