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Velsignelsen fra Zion
Vi bringer her 1. del af Eva Ravn Møenbaks indlæg ved
Dansk-Jødisk Venskabs Israel-stævne i København den
24.10 2020. Man kan også se og lytte til indlægget på
DJV’s hjemmeside:
www.djvenskab.dk/arbejdet-i-danmark/staevner

BESTYRELSE:

Filip Graversen, kasserer, tlf.: 5765 8989
E-mail: graversen4171@os.dk
Kirsten Graversen, tlf.: 5765 8989
E-mail:graversen4171@os.dk
Linda Møller, rejsesekretær, tlf.: 5056 6414
E-mail: elkaer1@gmail.com
Helga Björk Oskarsdottir, tlf.: 3071 1777
E-mail: helgasport@gmail.com
Kjeld Gudmandsen, tlf.: 20768211
E-mail: kgudmandsen@hotmail.com

Repræsentant i Israel

Dan Herron
(Enzo) Bonaventura 4, apt. 5
9378704 Jerusalem,Israel
E-mail: dan.herron@djvenskab.dk

Vores tema til dette års Israel-stævne er Velsignelsen
fra Zion med inspiration fra Salme 134,3, hvor der står:
”Herren velsigne dig fra Zion, han som skabte himlen og jorden”. Zion er helt
konkret en bjerghøj i Jerusalem. Men det er vigtigt at understrege, at Zion
også er et synonym for byen Jerusalem og landet Israel, og er jo som sådan
et konkret sted i Mellemøsten. Velsignelsen fra Zion er et helt gennemgående tema i Bibelen. Der udgår velsignelse til verden fra Zion, fra Israel og det
jødiske folk. Selvfølgelig ikke i betydningen, at Israel i sig selv besidder nogen
speciel kraft. Der er ikke tale om nogen forherligelse af Israel, men det drejer
sig om, at Gud bruger Israel som et redskab til at velsigne verden, til at gøre
godt mod verden, til at nå verden med sin kærlighed.
Eva Ravn Møenbak

Men hvis vi lytter til andre røster, så møder vi en helt anden holdning til og en
helt anden opfattelse af Zion.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Eva Ravn Møenbak, formand, tlf.: 4465 6252
E-mail: ravn.moenbak@mail.tele.dk
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Fx vedtog FN’s generalforsamling i 1975 en resolution, der siger, at zionisme
er en form for racisme, dvs. zionisme sidestilles med racisme. Og i dag er der
fortsat institutioner og grupperinger, der kalder Israel en apartheid stat. Der
er desuden hele boykot-bevægelsen, der arbejder for boykot, sanktioner og
de-investeringer i forholdet til Israel, den såkaldte BDS-bevægelsen, der vil
boykotte Israel økonomisk, kulturelt og akademisk.
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Den røde tråd i Bibelen
Men hvis vi lytter til Bibelens tale om Zion og Israel, så er der et ganske andet
ordvalg og et diametralt modsat syn på Zion, Israel og det jødiske folk. Jeg har
lavet en oversigt over nogle af de steder i Bibelen, der peger på, at Zion og det
jødiske folk er et redskab, Gud bruger til at nå verden med velsignelse.
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”VELSIGNELSEN FRA ZION” TIL ALLE FOLKESLAG
•
•
•
•
•
•

1. Mos. 12,3: I dig skal alle jordens slægter velsignes.
1. Mos. 18,18: og alle jordens folk skal velsignes i ham.
1. Mos. 22,18: Alle jordens folk vil lade sig velsigne i dit afkom, fordi du
adlød mig.
1. Mos. 26,4: Alle jordens folk vil lade sig velsigne ved dine efterkommere.
1. Mos. 28,13-14: I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes.
”Herren velsigne dig fra Zion, himlens og jordens skaber” (Salme 134,3.
Salme 128,5).

•
•
•
•
•

•
•
•
•

”Zions bjerge, dér giver Herren velsignelsen, livet i al
evighed” (Sl. 133,3).
”Herrens ord udgår fra Jerusalem/Zion” (Esajas 2, 3).
”Jeg har indsat min konge på Zion, mit hellige bjerg”
(Salme 2,6).
Frelsen er fra jøderne (Johs. ev. 4,22).
Genoprettelsen af Riget for Israel (Ap. Ger. 1,6)
Fra jøderne er Kristus kommet, som menneske (Rom.
9,5).
De hedningekristne får af saften fra det ægte træs
rod, som er Israel (Rom. 11,17)
De hedningekristne har fået del i jødernes åndelige
goder (Rom. 15,27)
Befrieren skal komme fra Zion (Rom. 11,26).

Gang på gang i forskellige sammenhænge bliver det slået
fast, at Gud bruger det jødiske folk som en kanal, hvorigennem der strømmer velsignelse ud til verden, hvorfra
der strømmer åndelige goder til verden. Vi ser, at både
Det gamle og Det nye testamente fremhæver, at der fra
Zion, fra det jødiske folk udgår velsignelse til verden, det
går som en rød tråd igennem hele Bibelen. Slutmålet for
denne velsignelse er Gudsrigets oprettelse på vores jord
med Jesus som Messiaskongen i Jerusalem.

•
•
•
•
•
•
•

Guds Ord, Skrifterne
Israels Gud er den ene sande Gud
Gud er Skaberen
Gud er Frelseren, pagtens frelsende Gud
Gud er historiens Herre
Messias-kongen, Frelseren Jesus, indsat på Zion
Gudsriget = verdens fremtid (evangeliet om Riget)

Først og fremmest har vi fået Guds Ord, som det jødiske
folk har fået betroet, som Paulus skriver i Romerbrevet 3,
2. Dernæst er det en tro og en tilværelsesforståelse, som
er en dyrebar arv, som vi har fået igennem det jødiske folk.
Det er en åndelig rigdom, som vi som ikke-jøder har fået del
i ved tro på Jesus. Denne åndelige sandhed, som verden er
blevet kendt med gennem det jødiske folk, er troen på den
ene Gud, med et fagudtryk hedder det monoteisme. Israels
Gud er den ene sande Gud. Og det er igennem det jødiske
folk, at troen på den ene sande Gud fik rodfæste i menneskers hjerter. Lige fra det jødiske folks tidligste historie vidste folket gennem Guds åbenbaring, gennem hans ord, som
de fik betroet, at Gud er skaberen. Troen på at verden er
skabt af Gud vil sige, at verden er villet af Gud, og det er et
åndeligt gode, en åndelig indsigt, som vi har modtaget fra
Israels tro. Denne fysiske, skabte verden er god, fordi den
er villet af Gud, og Gud vil noget med den. Vores tilværelse
er ikke meningsløs eller tom, livet er villet af Gud.

Denne velsignelse fra Zion, som Gud giver, er hvad verden har brug for, ikke mindst i dag og i den tid vi lever i. Vi
har brug for velsignelse, vi har brug for helbredelse, og vi
har brug for retning og vision, vi har brug for Guds nyskabelse af vores verden. Vi skal sammen se på, hvad denne
velsignelse fra Zion er, hvad den består af, og vi skal se på
Israel som et betydningsfuldt redskab, som Gud bruger til
at formidle denne velsignelse.

I forlængelse af det kan vi sige, at det er en meget vigtig
troserkendelse, at Skaberen også er Frelseren. Det viser
han ved, at han indgår en pagt med folket. Og i den pagtsrelation har Gud omsorg for folket. Gud har knyttet sig
til Israel, og denne tætte kontakt viser sig i de navne, de
benævnelser der bruges om Herren i Bibelen.

To hovedafsnit
Mit indlæg vil jeg inddele i to hovedafsnit. I det første afsnit ser vi på, hvordan Guds velsignelse til verden har vist
sig og stadig viser sig frem til i dag. Her drejer det sig om
noget, der er sket, der er realiseret, og som vi allerede nu
lever i. I det andet hovedafsnit skal vi med udgangspunkt i
verdens situation i dag kaste et blik på fremtiden og se på,
hvordan Guds velsignelse af verden ud fra Zion vil manifestere sig. Her vil vi med et teologisk fagudtryk beskæftige os med eskatologien, dvs. et profetisk blik på verdens
fremtid, og hvordan denne velsignelse fra Zion vil komme
til udtryk og yderligere manifestere sig.

Velsignelsen: Jødernes åndelige goder, som kristne
har del i ved tro på Kristus. Herren er:
Israels Gud (1. Mos. 33,20) – og vores Gud
Israels Skaber (Es. 43,15)
Israels Fader (5. Mos. 32,6)
Israels Frelser (Es. 43,3)
Israels Konge (Es. 44,6)
Israels Læge (2. Mos. 15,26)
Israels Hellige (Es. 43,14)
Israels Mægtige (Es. 49,26)
Israels Klippe (Es. 49,24)
Israels Hyrde (Salme 80,1)
Israels Håb (Jer. 17,13)

Velsignelsens indhold
Men som sagt, så vil vi først se på, hvad denne velsignelse
rummer, hvad den indeholder. Jeg vil gerne pege på nogle
helt fundamentale velsignelser, nogle helt fundamentale
åndelige goder, for at bruge Paulus’ udtryk fra Romerbrevet 15,27, som vi har fået gennem det jødiske folk.
Oversigt over de åndelige goder, som verden har fået
gennem jøderne (= velsignelsen fra Zion)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det ene billede, den ene metafor efter den anden bruges
til at beskrive Guds kærlighed til Israel. Her udfoldes rigdommen i de åndelige goder, som Gud har givet Israel, og
som vi har del i ved tro på Jesus.
Nyskabelse
Frelsen vil sige nyt liv, frelsen er nyskabelse, den der er i
Kristus er en ny skabning, skriver Paulus i 2. Korintherbrev
5,17. Den skabelse, som Gud har begyndt, den fuldender
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sit kongedømme og regere verden i 1000 år. Gudsriget vil
blive oprettet konkret og fysisk med Jerusalem som centrum. Det er også det rige, som disciplene spørger Jesus
om, da de efter Jesu opstandelse og kort før Jesu himmelfart stiller det meget relevante spørgsmål: ”Er det nu du vil
oprette Riget for Israel?” Dette rige er et universelt rige,
og med alt hvad disciplene har set og erfaret med Jesus, så
er det et helt logisk spørgsmål at stille. Forventningen om
Riget, Guds rige, er en del af de åndelige goder, som Gud
giver til Israel og til os, som ikke-jøder, der tror på Jesus.
Verden har en fremtid, det er en sandhed, som vi ved fra
Zion, for det er til Zion, at Jesus vender tilbage.
2. del af Eva Ravn Møenbaks indlæg bringes i næste nummer af bladet Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab.

Foto: Unsplash

han i en nyskabelse, fordi Gud er historiens Herre, der leder denne verden frem til en frelsende nyskabelse. Og hele
denne nyskabelse har et geografisk centrum, der er en trone, hvor Gud har indsat sin salvede Messias-konge, som er
Jesus, og det er i Zion. Hvorfor er det netop i Zion? – Det
er det, fordi det er i Jerusalem, det er i Zion, at Jesus døde
og opstod, og det er til Jerusalem, at Jesus vender tilbage,
som den sejrende Messias-Konge. Der er i fremtiden en
skelsættende begivenhed i historien, nemlig Jesu tilbagevenden til vores jord. Bogstaveligt, fysisk og synligt kommer Jesus tilbage til Jerusalem, sådan som englene siger
til disciplene på Oliebjerget i Jerusalem i forbindelse med
Jesu himmelfart: ”Den Jesus, som er blevet taget fra jer op
til himlen, skal komme igen på samme måde” (Apostlenes
Gerninger 1,12). Efter Jesu tilbagekomst vil han etablere

Politiske nybrud i kølvandet på corona
Af Dan Herron
Covid-19 virussen har omvæltet vores hverdag og samfund i mange lag og dimensioner. Den repræsenterer en
krise, der har sat tingene på spidsen, men det er også en
krise, som sætter mange lande i den samme situation. Den
fælles nød kan være en katalysator til at arbejde sammen.
Danmark og Israel i kontakt på statsministerniveau
Således er der blevet åbnet op for nye dimensioner af
samarbejde blandt stater, deres regeringer og videnskabeligt personale. Israel og Danmark konsulterer hinanden
i et særligt statsministerforum dannet specielt til vidensdeling vedrørende coronakrisen. Israel er det land, der
pt. har haft den hurtigste og mest effektive udrulning af
vaccinen, kun bremset af medicinalfirmaerne Pfizer og
Modernas evne til at levere yderligere vacciner. Før første
halvdel af januar var gået, havde Israel nået at vaccinere
1,8 millioner af sine indbyggere eller næsten 21% af sin
befolkning. Statsminister Mette Fredriksen anerkendte
Israels succes i en Facebook post fra d. 6. jan.:
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”Hele verden holder lige nu nøje øje med vaccinerne. Vi er
i et kapløb med tiden. Og det gælder om at få rullet vaccinerne ud så hurtigt som muligt. Jeg har her til aften talt
med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu. De har
lige nu verdens hidtil mest effektive massevaccinationsprogram. Derfor taler vi sammen. Bliver klogere og udveksler
erfaringer.”
Positiv bivirkning
I løbet af vidensdelingen på højeste niveau, blev Mette
Fredriksen og Benjamin Netanyahu også enige om at styrke professionelle aspekter af deres to landes samarbejde.
Dette må siges at være en af Covid-19s få positive bivirkninger.
Artiklen er skrevet på baggrund af
Mette Fredriksens Facebook side
og rapportering på jpost.com og
i24news.tv

Foto: JAFI
Årets første olim fra Etiopien ankommer til Ben Gurion Lufthavn

Mange stammer, én Gud – Etiopisk Aliyah
Af Dan Herron med bidrag fra Danielle Mor
Israel og aliyah er en historie om bølger og bevægelser.
Tilbage i 1882 blev ”Rishon LeZion – Først til Zion” grundlagt af en gruppe tidlige tilflyttere fra det russiske imperium. Senere blev de flugt af andre strømme og bølger af
jøder, der vendte hjem. Seneste store ryk var i 1990erne,
da jerntæppet var faldet, og jøder fra det tidligere Sovjet
var frie til at vende hjem til Israel. Men historien er ikke
endt der, og aliyah vedbliver at nære håb og drømme for
jøder verden over. Biblens profetiske ledetråd vedbliver
at være de opløftende ord fra Esajas:
”Frygt ikke, for jeg er med dig. Fra østen bringer jeg dine
børn, fra vesten samler jeg dig; jeg siger til norden: Giv mig
dem! Og til syden: Hold dem ikke tilbage! Bring mine sønner fra det fjerne og mine døtre fra jordens ende, alle, der
kaldes ved mit navn, dem jeg har skabt til min ære, dem jeg
har dannet og skabt” (Esajas 43:5-7).
Mirakler i støbeskeen
En særligt kapitel i denne fortælling bliver skrevet af Etiopiens jøder. Aliyah fra Etiopien har altid været en ekstraordinær historie. Den ældste skriftlige kilde, der henviser
til Etiopiens jøder er fra det 8. århundrede og nævnes af
en omrejsende jøde Eldad Ha-Dani, som henviser til sønner af Moses i Østafrika, hvor Etiopien huser Dans stam-

me1. De blev ”genopdaget” meget senere i moderne tid og
genstand for vovede hjemkomstoperationer som Operation Moses og Operation Salomon i 1980erne, som krævede mod, tro, offervilje og viljen til at gennemleve tragiske situationer. Derfor er hver hjemkomst og genforening
blandt etiopisk-jødisk familier i Israel et mirakel i sig selv.
Nogle af disse historier kan ses i spionfilmen ”Red Sea Resort”, som er løst baseret på begivenheder i 1984-85.
Miraklet fortsætter
Det er også lidt af et mirakel, at i det forløbne år og igen
i 2021 er en ny aliyah-operation fra Etiopien startet. De
første 299 olim (immigranter) er allerede landet fra Addis
Ababa i januar måned! De er en opfyldelse af løftet om at
bringe ”mine sønner” fra ”fjerne lande” og ”mine døtre fra
jordens ende”. En af de mest centrale bønner på Yom Kippur (Den store forsoningsdag) er en bøn til Gud, Israels
vogter, om ikke at efterlade nogle af Israels børn. Det er
en dyb og meningsfuld bøn, når man tænker på Guds trofasthed, selv overfor dem der synes at være længst væk
og mindst egnede (der var i lang tid ingen der troede på
eksistensen af ”sorte” jøder”).
Dette nye ryk i Aliyah har fået navnet ”Operation Zur”,
som betyder klippe/Israels skjold, hvilket skal pege på, at

1 En interessant artikel om emnet kan læses i Jerusalem Post - https://www.jpost.com/opinion/the-fate-of-ethiopias-jews-599788
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Foto: JAFI
Repræsentant fra JAFI byder etiopisk-jødisk dreng velkommen.
Gud er Israels klippe og skjold og Israels forløser. Det er i
den ånd, at Jewish Agency bringer jødiske brødre og søstre hjem fra Etiopien.

Foto: JAFI

DJV’s ekstra indsats
I december måned øremærkede Dansk-Jødisk Venskab
en ekstra pulje på 10.000 USD, udover vores faste bidrag
til Jewish Agencys arbejde med aliyah. Denne ekstra gave

Foto: JAFI

Etiopiske familier er lettede og glade for at ankomme til Israel

vil være med til at sikre hjemfarten for en familie på fem.
Gennemsnitsomkostningerne for en persons rejse fra Etiopien til Israel, inkl. mad i ugerne op til Aliyah, vacciner
og sikkerhed, hebraisk undervisning, udstedelse af dokumenter og flyrejse hjem er USD 2.000 per person.
Hvad er JAFI’s mål og aspirationer for Operation Zur og
Etiopisk Aliyah i 2021?
Jewish Agencys strategiske målsætning er, at den israelske stat godkender aliyah af de 8.000 resterende jøder
i Etiopien, og at man giver grønt lys til at fortsætte operationen, indtil målet er nået. Det umiddelbare mål er at
hjembringe de 2.000 godkendte og afventende jøder.
Dette er ikke en lille udfordring på grund af coronapandemiens effekter.
F. eks. skal de nyankomne i to ugers karantæne, når de
lander. Deres fulde integrationsproces tager typisk næsten tre år, hvor de lever på Jewish Agencys aliyah-centre.
Så deres rejse til et nyt og uafhængigt liv i Israel er en proces og nærmest kun begyndt med landingen i Ben Gurion
lufthavn.
Fordi Etiopisk aliyah er foregået over en relativ lang årrække og under svære omstændigheder, er mange familier blevet splittet. Genforeningen og gensynsglæden, som nogle
familier oplever efter års adskillelse, er rørende og opløftende. Aliyah forbliver en moralsk forpligtelse for den jødiske stat og en strategisk nødvendighed for at styrke Israel.
Tak for din hjælp, støtte og forbøn.
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Orr Shalom
Nåde mod den fremmede

Foto: Orr Shalom
Af Idit Cohen
selv, og hvert eneste barn fortjener de muligheder, der hidtil
er blevet forment dem.
Foto: Pixabay

Idit er Dansk-Jødisk Venskabs kontaktperson i Orr Shalom.
Hun sørger for, at vi har fingeren på pulsen og arrangerer interview og særlige besøg for os.
I skrivende stund hærger Covid-19 pandemien desværre
stadig i verden og i Israel. Trods vaccineudrulningen har Israel startet sin tredje og forhåbentlig sidste samfundsnedlukning. Men selvom pandemien har bragt så megen stress
og nød, så har den også på sin vis bragt os tættere sammen.
Vi står alle over for den samme sygdom, fysisk adskilt men
i fællesskab.
Dette er et aspekt, der gør sig gældende på tværs af grænser, men også inden for Israel, hvor mange typer af mennesker lever sammen: jøder fra forskellige baggrunde, arabere
fra forskellige baggrunde, kristne, muslimer og immigranter
fra hele verden, samt ca. 36,000 flygtninge, migranter og
asylansøgere.
Omsorg for den fremmede
I tredje Mosebog 19:33-34 står der:
”Når en fremmed bor som gæst i jeres land, må I ikke udnytte ham. Den fremmede, der bor som gæst hos jer, skal være
som en af landets egne, og du skal elske ham som dig selv. I
var jo selv fremmede i Egypten. Jeg er Herren jeres Gud”.
Dette er en befaling, der gentages 30 gange igennem hele
Det gamle Testamente. Det faktum, at befalingen gentages
så ofte, peger på, hvor dyb vigtig den er.
Orr Shalom er drevet ud fra dette princip: Vi sørger for omsorg for alle børn, som behøver vores beskyttelse og indgriben, uanset race, religion eller etnicitet. Omkring 40 af
børnene i vores Plejebørnsprogram er børn af flygtninge,
migranter eller asylansøgere, som ikke har juridisk status i
Israel. Den israelske stat tager dog ansvar for disse børn på
trods af, at de ikke er statsborgere, indtil de når 18-års alderen. Orr Shalom giver hvert eneste barn i nød del i vores
kærlighedsfulde omsorg med alt hvad de har brug for til at
få en lykkelig barndom og et produktivt voksenliv i fremtiden. Hvert eneste barn er en dyrebar sjæl, en verden i sig

Illustrativt billede af bøn ved Vestmuren i Jerusalem
To brødres nød og forløsning
Mød to af disse særlige børn, Yanai og Yagel (navne er ændret for børnenes privatlivs skyld), hvis mor er flygtning fra
Sudan. Grundet mange komplicerede årsager var moderen
ikke i stand til at tage sig af dem. For 10 år siden, da de var
hhv. 5 og 6 år gamle, blev de henvist til Orr Shalom. Deres
kærlige plejefamilie, som har set dem udvikle sig, overvinde
udfordringer og vokse, har sørget for, at drengene og deres
biologiske mor har bevaret kontakten og et godt forhold.
Børnene og deres mor var i Israel illegalt, uden juridisk status. Dvs. at den israelske stat har givet dem lov til at være
i landet, indtil de fylder 18 men så sendes de tilbage til deres oprindelsesland. Adoption er normalt meget sjælden i
Israel, men Yanai og Yagels plejeforældre var i stand til at
adoptere drengene med deres moders velsignelse. Yanai og
Yagel er nu israelske statsborgere og fuldt integreret i det
israelske samfundsliv. De har haft muligheden for en lykkelig barndom med kærlige minder. De vil gå videre til at gøre
tjeneste i IDF, studere på universitetet og være fuldt ud ligeværdige partnere i opbygningen af et stærkt og retfærdigt
og nådigt Israel.
Tak til vores kære venner i Danmark, fordi I hjælper os
med at adlyde befalingen om at tage sig af de fremmede,
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AKI’s leder Yoram viser banneret for at ære og takke for DJV’s Chanuka-indsats

DJV’s ekstra Chanuka olie får gang i hjulene

Dan Herron skriver fra Jerusalem
Den samfundsmæssige håndtering af coronakrisen har
i mange lande ført til abrupte stop. Stop hvor ting bliver
låst. I november måned oplevede AKI (Ahavat Kol Israel
– Kærlighed til hele Israel) et sådant fuldstændigt stop.
Deres midler tørrede helt ud, og de kunne ikke længere
hjælpe de familier, der henvendte sig til dem. Med støtte
fra Dansk-Jødisk Venskab og andre trofaste donorer har
AKI fået gang i hjulene igen. DJV’s særlige Chanuka-indsamling i 2020 har været førstehjælp i det rigtige øjeblik
og beløb sig til 70.000 kr. Vi retter en stor og hjertelig
tak til alle gavegiverne!
DJV’s donation er øremærket til ældre jøder i Jerusalem,
der ikke kan finde midler til dagen og vejen. Hjælpen tager typisk form af mad og medicinalt udstyr.

DJV’s hjælp er i høj kurs
Dansk-Jødisk Venskab har allerede en særlig plads i Yorams hjerte, men vi er steget ekstra højt i kurs, og han
understreger, at vores banner er oppe til alle AKI’s begivenheder og jævnligt på ærespladsen i hans kontor og lager, hvor folk kommer ind for at hente livsfornødenheder.
AKI har også været aktive uden for deres normale operationsfelt, fordi et stort coronahotel på den anden side af
Hovedvej 60 i Jerusalem, Grand Court, henvendte sig til
dem vedrørende familier, der trængte til opmuntring. AKI
fik i denne sammenhæng sørget for spil og den israelske
variant af Nutella til at forsøde isoleringstiden for familier. Også i Yorams familie har der været et tilfælde af coro-

na, men ikke for nyligt. De fleste familier i det ortodokse
Jerusalem har haft corona tæt inde på livet. Hele Israel
er blevet ramt hårdt, og arbejdsløsheden er på grund af
nedlukninger steget fra 70,000 personer før krisen til ca.
en million i oktober, hvis man bruger brede parametre for
arbejdsløshed, ud af en befolkning på lige over 9 millioner.
I skrivende stund er det ikke klart, hvor høj arbejdsløsheden har været/er under den seneste nedlukning, men den
gennemsnitlige procent for den brede arbejdsløshed i
2020 var på ca. 15%. 1
Forbøn for Israel, Danmark og verden
Jeg fortæller Yoram om vores bedemøder i Danmark, at
danske troende mødes for at bede til Herren om nøgleemner for Israel. Han fortæller mig, at i sin synagoge bruger de bl.a. Salme 91 som udtryk for deres bøn i denne
svære tid, og at de også beder for verdens folkeslag.
”Den der sidder i den Højestes skjul, har sin bolig i den Almægtiges skygge; han kan sige om Herren: Min tilflugt og
min borg, min Gud, som jeg stoler på”.
”Du skal ikke frygte for nattens rædsler eller for pilen, der
flyver om dagen, ikke for pesten, der breder sig i mørket,
eller for soten, der hærger ved højlys dag”.
Amen til det og må Israels Gud bevare os igennem og udfri os fra denne plage. Tak for din hjælp og forbøn for Jerusalems ældre jøder.

1 Tallene er hentet fra Haaretz: https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-recovering-but-slowly-is-

rael-s-unemployment-rate-fell-to-under-15-in-november-1.9355153
Og Globes: https://en.globes.co.il/en/article-broad-unemployment-in-israel-reaches-227-1001347949
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Foto: Pentocello - Wikipedia

Persiske paladsruiner i Susa, Iran

Esters historie er elsket af både jøder og kristne, fordi det
er en fuldstændig fortælling i alle sine aspekter. Her har
vi at gøre med en mægtig konge, en smuk dronning, en
frygtindgydende fjende og en spektakulær sejr, men husker vi på, at det var en sand historie?
Esters mod og sejr
Kong Xerxes (Ahasverus) kongedømme var kendetegnet
ved flerguderi – hvilket betød tolerance af de mange religioner og guder der blev dyrket i Persien i denne epoke. I
dette lys udgjorde Israels Gud ikke en særlig trussel mod
kongen. Det var alt for let for kongens storvesir, Haman,
at opildne til had mod jøderne. Det eneste håb den unge
jødiske kvinde havde var at få kongen på sin side. Ved
Guds nåde og belønning for Esters mod endte historien
med en stor sejr, hvilket er oprindelsen til Purim festen,
der nu har været fejret i mere end 2.000 år. Men før sejren
var Esters faste, Ta’anit Ester, og før den årlige fest faster
mange jøder fra solnedgang til solopgang. Denne faste er
bibelsk inspireret efter Esters forbillede (Esters bog 4:1516). De tre dages faste var en faktor i den endelige sejr.

Dette år ønsker vi Israel og Danmark en dobbelt portion
af Guds fred og sandhed, og vi beder for, at enheden, der
herskede blandt de fastende i Susan på Esters tid, må gælde for os i denne prøvelsens tid.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Megillat_Esther_(1).jpg

Historiens virkelighed
Man kan møde mennesker, der forholder sig til bibelhistorier, som om de bare var legender. Man drager måske
visse konklusioner, men har tendens til at glemme, at det
var rigtige personers liv og handlinger, der var i spil. De
måtte overkomme deres frygt og tale magten imod, selv
når det var farligt.

I hebraisk kultur er faste ikke nødvendigvis sørgelig. Her
var formålet opmuntring og inspiration til en af historiens
store heltegerninger.

Foto: Chefallen

Sidste år startede covid-19 i Israel og Vesten bredt omkring Purim. Lad os håbe, at den i år i stedet kan være
milepæl for afslutningen. Selvom Purim måske ikke bliver
festlig i år, så er Esters og Mordokajs historie i hvert tilfælde inspiration i en svær tid.

”Megilat Ester” - Første kapitel af Esters historie på skriftrulle

Foto: Unsplash

Af Estera og Dan Herron

Purims budskab til os i dag

Oznei Haman - Hamentaschen Hamans ører er Purims festdessert
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Foto: Unsplash

Oplev Jerusalem og Israel tæt på

STUDIEÅR I JERUSALEM?
Foto: Dan Herron - DJV

Har du en drøm om at studere i Israel? Har du en bachelorgrad, så kan du ansøge om stipendiat igennem ”Thanks
to Scandinavia”.
Endnu et stærkt vidnesbyrd på den taknemmelighed jøder har til Danmark er ”Thanks To Scandinavia” fonden.
Den blev grundlagt af vores egen Victor Borge, sammen
med amerikanske Richard Netter, i 1963. Formålet er netop at sige tak for det mod, den tolerance og medmenneskelighed der blev udvist af den brede danske befolkning
over for det jødiske mindretal under 2. verdenskrig.
Siden dens grundlæggelse har fonden uddelt mere end
3,500 stipendiaterDer lyder et gensidigt tak fra DJV til ”Thanks to Scandinavia” for deres årlige bidrag til venskab mellem danskere
og jøder.
Du kan læse mere om, hvordan man søger legater til
sprogskole- og universitetsophold her:
http://www.thankstoscandinavia.org/

Udsigt til den judæiske ørken

Kassererens hilsen
Kære Venner og støtter af Israel og DJV
Så er vi i 2021 og her er anledningen til igen at
sige jer en stor tak for alle de mange gaver og
kontigentbetalinger, som Dansk Jødisk Venskab har modtaget de sidste måneder af 2020,
det var meget overvældende. Ikke mindst tak
for den store tilslutning til årets Chanukah indsamling øremærket til gamle jøder i Jerusalem.
Den store opbakning til denne indsamling har betydet at DJV i december kunne sende 70.000 kr. til Ahavat Kol Israel (AKI - se s. 8)
På grund af de mange der har øremærket 100 kr. til kontingent, er det igen lykkedes os at komme over 300 betalende
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medlemmer, så vi fortsat kan tilbyde skattefradrag for gaver,
for dem som ønsker at benytte dette. På forhånd tak for kontingentbetaling for 2021.
Jeg vil også bede jer om at gøre indsigelse, hvis der ved mod
forventning ikke er indberettet det rigtige beløb til skattefradrag.
Kontroller derfor gerne årsopgørelsen og vi kan i så fald få
det rettet helt frem til maj 2021.
Venlig hilsen
Filip Graversen
Kasserer

Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab
NOVEMBER 2020:
Ole Hansen 150, Gurli Pedersen 100, Birgit Krogh 500, Johan Due 500,
Vickie Ann Nielsen 500,Inge & Kim Thinggaard 135, Mrk. HBH 300,
Jørgen V. Pedersen 3.000, Elisabeth Stein 3.000, Tage Barrit Nielsen 150,
Vinnie Nielsen 300, Anonym 100, Anne-Birgitte L. Pedersen 100, Jens
Erik & Else Pedersen 100, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Thomas &
Renate Thomsen 100, Jørgen Anker Hansen 100, Edith Aggerboe 100,
Eva & Ove Stage 200, Elsebeth Horst Sørensen 200, Kirsten Nielsen
500, Anette Pugh 500, Ninna Pedersen 500, Bente & Preben Müller
1.200, G. & H. Marsbøll 200, Liv Fellma Barbroe 500, Anni Frank 200,
Grethe Sørensen 200, Elin Eriksen 100, Jens Erik Pedersen 6.000, Lene
Brandstrup 100, Nellie, Grethe og Dora 850, Ingelise Gregersen 100,
Grethe Elisabeth Mikkelsen 100, Brigitte Torp 2.000, Anita Nørgaard
100, Levi Andreas Hansen 200, Hanne Pedersen 100, Hanne Jensen
150, Helle W. Flensted-Jensen 200, Eleonora Lewandowski 500, Gisela
Kühn 400, Laurids Schøler Hjørnholm 100, B. & B. Christensen 500, Knud
Møller-Christensen 150, Nicolae Giel 200, Poul Søren Wienberg 500,
Kirstine Kjærsgaard 1.000, Anonym 200, Aase Helene Nielsen 1.000,
Peter Madsen 100, Bjarne Kühnrich 500, Lis Bech 200, Hanne Buch
Nielsen 200
Fattige og nødstedte jøder:
Anonym 500, Anne Maria Zachariassen 320, Mrk. KIG 500 O.Sh., Rita
Madsen 1.000, Gudrun Larsen 150 L.S. og 150 O.Sh. , Karin Dianne
Kampp 100, Anonym 1.500 O.Sh, Ove Pedersen 200, Henny & Bent
Larsen 150, Edith Aggerboe 200, Irene Elisabeth Olle Nielsen 4.000,
Rasmus Lindborg Andersen 100 L.S., Anonym 500 AKI, Anna Møller
10.500 L.S., Kjeld Gudmandsen 200 O.Sh., Kirsten Genach 800 AKI
Chanukkah-gave
Charlotte Knudsen 1.300, Esther Sørensen 1.000, Hanne Pedersen
1.000, Hanne Møller Fredberg 200, Axel Sørensen 300, Grethe Jytte
Christensen 1.000, Onsdagstræf Karlslunde Strandkirke 2.540, Hanna
Juul Larsen 1.500, Henriette Juul Larsen 1.500, Doris Ingrid H. Larsen
1.500, Ruth Christensen 500, Ellen Hansen 20.000, Karen Marie
Tolsgaard 300, Øjvin Landwehrjohan Rasmussen200, Birte Jørgensen
500, Hanne Birgitte Nygaard Borella 200, Anonym 4.300, Mrk. M/G
800, Anonym 10.000, Karen Margrethe Mikkelsen 200, Mrk. S. 2.000,
Peter Madsen 200, Lillian Lindholm Madsen 1.000, Britta Larsen 1.000
DECEMBER 2020:
Kirsten Jønsson 700, Anonym 150, Anonym 500, Gurli Pedersen 150,
Jørgen Anker Hansen 100, Kirsten Nielsen 500, Johan Due 500, Aage
Sonesson 200, Tage Barrit Nielsen 150, Vickie Ann Nielsen 500, Inge
& Kim Thinggaard 135, Mrk. HBH 300, Margit Irene Olsen 250, Alice
Vibeke Aaberg 1.000, Anonym 100, Thomas & Renate Thomsen 100,
Anne Birgitte L. Pedersen 100, Peter & Lene Kusk Thomsen 200, Jens

Erik & Else Pedersen 100,Anne Grethe Pedersen 300, Anette Pugh
500, Ninna Pedersen 500, Alice Rygaard 200, Anonym 5.001, Ulla
Laursen 1.100, Vinnie Nielsen 300, Bodil Jensine Nielsen 250, Solomon
Fischermann 100, Kirsten Terp Hansen 1.000, Lis Pedersen 200, Ole
Hansen 150, Bent Claudi Mortensen 200, Henning Lütje 500, Verner
Kofoed Phil 1.000, Svend Erik Larsen 100, Knud Møller-Christensen
150, Eskil Holm 200, Esther Sørensen 100, Anthony C. Dahl Martins
150, Vibeke Søllner 500, K. Rostved 1.000, Hava & Bjørn Andersen
100, Per Haubert Vesterager 100, Henning & Nellie Madsen 300, Arne
Møller Pedersen 300, William Brown 25.000, Leif & Britta Larsen 500,
Kirsten & Egon Olsen 1.200, Anonym 100, Rasmus Lindborg Andersen
100, Robert Nielsen 400, Jørgen V. Pedersen 3.000, Elisabeth Stein
2.000, Lissi & D. Herron 200, Thomas Moustgaard 3.100, Ellen Krista
Thomasen 500, Unni Bjergljot Neerskov 1.000, Bente Lund Bonad 100,
David Dueholm Hansen 300, Levi Andreas Hansen 200, Per Cæsar
Torp 100, Anita Nørgaard 100, Michael Peter Wadsholt 100, Gudrun
Thomsen 250, Martha Hansen 1.000, Merethe Wandal Due Jensen
700, Kirsten Tove Kofoed-Hansen 100, Inger Marie Kristensen 100,
Kirsten & Ole Kryger Andersen 200, Henning Møller Christensen 200,
Ole Jensen 240, Anonym 500, Ritha Pedersen 100, Edna Jørgensen 400,
Niels E. Flensted-Jensen 100, Immanuel Kasse 600, Bodil Heyde 1.400,
Maria Andersen 200, Birthe Andersen 100, Grethe Jørgensen 100,
Birgit Kamper Nielsen 200, Ejnar Elias Pedersen 300, Elise Margrethe
Nielsen 500, Brigitte Torp 2.100, Dora Andersen 200, Inger Margrethe
Blomhøj 2.200, Anette Clausen 100, Kirsten Mogensen 100, Ingrid Lang
Pedersen 500, Evan Flistad 1.500, Karen Kruse 500, Kjeld Åge Yttesen
1.000, Hugo Daniel Poul Larsen 600, Bjarne Sørensen 2.000, Ingrid
Vibskov 100, Lis Bech 200, Hanne Buch Nielsen 200
Fattige og nødstedte jøder:
Henny & Bent Larsen 150, Charlotte G. Pedersen 300 J.A., Mrk. NN 100,
Anni Frank 400, Anne Maria Zachariassen 320 J.A.,Mrk. KIG 500 O.Sh.,
Rita Madsen 1.000, Karin Dianne Kampp 100, Anonym 1.500 O.Sh.,
Ove Stage 200, Hans-Ulrich Buchardt 500, Kirsten Genach 1.400 AKI,
Georg Bech 200 AKI, Gudrun Larsen 300 O.Sh. og 300 L.S., Birta Hansen
400, Kjeld Gudmandsen 100 O.sh., Grethe Jørgensen 500 O.Sh., Kirsten
Mogensen 1.900 J.A., Anonym 1.000 J.A.
Chanukka-gave
Inge & Kim Thinggaard 250 AKI, Margit Irene Olsen 500, Ritha
Pedersen 200, Lena Lumholtz 500, Laurids Schøler Hjørnholm 100,
Solomon Fishermann 400, Svend Erik Larsen 900, Carsten Ladefoged
200, Anthony E. Dahl Martins 100, Susanne Rasmussen 500, Lissi & D.
Herron 2.000, Birthe Høybye-Mortensen 1.000, Bent Feldbæk 1.000,
Inge Marie Kristensen 100, Gunvør Gørgens 300, Birthe Andersen
1.400, Alice Hamann 1.000 , Stig Larsen 700, Anette Clausen 500, Lone
Hesselholt 300, Ingrid Vibskov 200
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Udsigt fra Ein Karem Foto: Dan Herron - DJV

Afsender: Postboks 50, 4700 Næstved

BØN FOR ISRAEL
Bliv opdateret på situationen i Israel i et godt bønnefællesskab.
Sted: Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1928 Frederiksberg
Den 3. TIRSDAG i måneden kl. 19.30:
d. 16/3, 20/4, 18/5
MØDERNE AFLYSES, HVIS MYNDIGHEDERNES CORONARESTRIKTIONER KRÆVER DET.

Møderne ledes af Eva Ravn Møenbak og er åbne for alle interesserede.
Velkommen!

