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Ifslge Kremersbsr ordet >Jsikke lrengereandemission<<
vendessom betegnelsefor det
kristne vidnesbyrd over for
det isdiske folk. Og kirkerne
mA fremkommemed officielle erklaringer om, at jodemissionener erstattet af en
broderlig solidaritet og en
skumeniskdialog. I lidelsesfallesskabet har jsder og
kristne fundet hinandcnsom
brgdre,menerKremers.
Ene om dette syn stAr Kremersikke, selvom der kan argumenteresforskelligt. Herel- hjemme er Poul Borchsenius
Netop de kristnejoderseksistensi dag viser,at nogleiodgl har set>kristendommen<
kendt for sit syn, at Israelikskriverlektor, teol. dr. Kai Kjar-Hanler b6dre:JesusMessias,som dercs>mulighed<<,
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modtager JesesKristus som
Herre og Frelser,ikke nu har
skiftetmening.
MelchiorstArikke ene.
Og Kremersskjulerikke, at
han opfatter det som en
uting, hvis en jode lader sig
dsbe. Hvis en jsde kommer
og siger: >Dsb mig eller jeg
hanger fiig<, ja, sA vil Kremersdsbe ham. For liv er nu
engangdet vasentligste.Men
fortaller Kremers videre
- hvis han kunne fAr selvmordskandidaten beroliget,
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lietsfrihed<<
kan vare en fuldItes, og
gyldig discipel af JesusKrito, som
stus, som ikke gAr glip af sin
fra hinmessianske
frelse.Og jeg vilte
rykkesi
hemmelighedsfuldeplan en
Ogsd i KirkernesVerdensI det endeligedokument, bede ham om at tage Jesu
har talt
bekraftelse af en gudvillet rAdsregiersbesdet, at der er
som Kirkernes Verdensrids kors pi sig og gA dennesva:e,uden sameksistensmellem jsdenok sA delte meninger om,
eksekutiv-komitC
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forskel. dom og kristendom,hvorved hvorvidt evangelietskal formulerede og anbefalede, er
og ind i en kristen kirke<<.
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den sidstedel af den naevnte
OgsAblandt sekaldteevan't nok.
passus fra Jerusalem-msdct gelikalekristne kan der findes
omvendeIsraelholdesi ave<<, Fra en konsultation, som
;t hold
sigerStendahl.- Dennetolkfandt stedi Jerusalemi 1977, tonet noget ned og flere foreksemplerpe, at en stor interKrister ning er imidlertidvanskeligat
kom folgendeudtalelse:
skellige synspunktermedta- esse for Israel neddamper
:d Hargodtage,isar nAr.Paulussi
get. Men nAr man vdd, hvor>Nogleaf os tror, at vi mA
kaldet til mission. Dette be{, forkraftigt, som det er tilfeldet i
bare vidnesbyrdtil joderne, dan sidanne dokumenterbliklagesmed sorg i f.eks. det
vetsdet
Romerbrevets
det 10. kapitel,
nogle iblandt os er imidlertid
ver til - cig hvor meget der
dokument om >rKristentvidPaulus taler for, at evangelietmd for>handles<for at fi flest mulioverbevistom, at joderne er
nesbyrd over fbr det jsdiske
il en ny
kyndes,for at trogn kan skatro og lydige imod Gud, selv gemed - genererman nappe
folk<, som blev udfardiget
sin tidbes.Og i dennesammenhang om de ikke selvacceptererJenogenved at pAstA,at de teo- pi
Lausanne-bevagelsens
s over
beskreftigerhan sig ogsi med
loger, som i 1977klartformusus Kristus som Herre og
konsultation i Thailand i
i Guds Israel.
lerede deres overbevisning 1980. I denne sammenheng
Frelser<.
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var spsrgsmiletikke, om der
skaldrivesmission,men mere
hvordan det skal gores. Og i
dette dokument opfordres
kirken til ))at sikre, at vi ikke
forer joder til en Jesus,som
er mindreend NT's Jesus<.
Konkluderendesigesder i
dette dokument: >Det at inkluderedet jodiske folk er en
provesten pA vores villighed
til at involvere os i verdensevangelisation.
Det er en
prsvesten vedrgrende vores
tro pi, at der kun er en eneste
vej til frelse, og vedrorende
voresproklamationaf Kristus
som en nodvendigfrelserogsA
for dem, som man ellersikke
kan finde en plet pA, hvad angir en ydre retfardighed i
livsfsrelse<.
I denne sammenheng er
det ikke helt uden betydning,
at omkring halvdelenaf dem,
der var med til at udferdige
disseord var kristnejsder, sAledes at det ikke for hurtigt
kan afpareressom et hedningekristentmakverk.
Netop de kristnejsders eksistensi dag viser,at,noglejoder har set ))kristendommen<
eller bedre: Jesus Messias,
som deres>mulighed<.I antal er de relativt fA i Israel i
dag, men den forholdsvisstore modstand de mgder fra
forskellighold viser,at nogle
jsder ikke opfatter jsde-kristendommensom en ufarlig
mulighed,menen fare.
Mens den hedningekristne
kirke op gennem tiderne af
jsder, som blev kristne, forlanger,at de ikke blot mette

fornegte deresjsdiske identitet, men ogse krevede, at de
udtalte en forbandelse over
alt jsdisk, er der nu fremstiet
en helt anden type af isdekristne. OgsAblandt disseer
der forskelle,selvom det ikke
er stedettil nermere at uddybe det her.
At kristne, som sigernej til
mission, gsr denne minoritets-gruppetil tabere, er en
vard.
understregning
>Hvorfor i alverdenskulle
jeg blive en kristen, hvis sandheden er relativ<, spgrger en
af disse kristne jsder. >Jeg
blev fsdt i en jsdisk familie.
Jeg er voksetop i Israel.Det
er ikke let at vare kristen i
detteland, isar ikke, hvis du
betragterdig selvsom jode<.
Kritiske mod kristendommenshistoriehar digsekristne
jsder fundet ud af, at man ikke behsvcr at vare hedning
for at elske JesusMessiasfor nu at bruge et af deresegne slogans.
jsdekristendom,
Dennc
som i dag spirer frem i Israel
og andre steder,er en protest
imod kirkens stiltiende enighed med synagogenom, at
det at vere jode og kristen
gensidigt udelukket hinanden.
Hvad dette medfsrer af
teologiske problemer, springer jeg her over. Men at nogle
jsder, der ikke selvtror pA Jesus som Messias,har indset,
at jsdekristne i Israel er et
ulgst problem, skal anfsres.
Herom skriver i 1977Shalom
Ben-Chorin,en israelskjode,

der har skrevetadskilligebsger om Jesusog kristendommen:
>Men man mA ogsi indse,
at der er fremstAeten helt anden type jsdekristne (end tidligere tiders). Stolte jsder,
hvis tro adskiller sig fra flertallets.Var vort samfundensartet og sluttet i religios henseende, ville der ikke vare
plads til sAdanneoutsidereog
marginalefolk. Men dette er
ikke tilfaldet. Et samfund,
der acceptererden agnostiske
og ateistiskejsde, kan ikke
sette en skarp grense ved
den jsdekristne.Uden at jeg
sluttermig til nogenaf de omtaltegrupper,synesdet mig at
vare en ufravigelig pligt for
et demokrati at give disse
grupper og enkeltpersonerret
til samvittighedsfrihedi vort
pluralistiske samfund, uden
at de dermed trues med udelukkelse fra folkefallesska.
bet<.
Hvorvidt dissejsdekristne
er mere >>outsidere(
og ))marginale< end andre jsder, mA
sti for Ben-Chorinsegenregning. Men at de findes, kan
ikke benagtes.At ikke-kristne jgder, der mener noget
med deresjsdedom, ikke er
serlig begejstredefor dette
fanomen, er forstAeligt.Vanskeligereer det at forst*, at
kristne kan mene, at en isde,
der lader sig dobe, er en
uting.
Hvordan man nemlig end
vender og dreier tingene,si
som
begyndtekristendommen
et isdisk fenomen. Jesusvar

lode og virkede- om man vil
- i israelsmissionens
tjeneste. De fsrste kristne var jsder og gik forst til med-joder
medevangeliet
om Jesus.
NAr de med dereskompromislsseforkyndelseaf, at der
ikke er frelse i nogen anden
end Jesus,modte med,joder
pA dennemAde,kom de ikke
til dereseget folk med en ny
Gud. Men i Jesushavde de
lert Abrahams,Isaks,og Jakobs Gud at kendepA en ny
mAde.Og det kompromislsse
hsrer nu IsraelsGud til.
Det er ikke fra grakerne vi
som kristne har lart, at der
kun er frelsei Jesus.Men fra
jsden Jesusog fra hansjodiskevenner.Og dettemA prageden kristnesselvforstielse.
NAr Bent Melchior si klart
i interview'etlagdeafstandtil
den forkvaklede holdning i
noglekristnekredse,at Gammel TestamentesGud er en
hevngerrig og straffende
Gud, og Ny Testamentes
Gud
er den karlige, skulleder vare mulighed for ved en lasning af og henvisningtil samme nytestamentligetekster at
forstA,at missiontil joder horer med til de fsrste kristnes
jsders selvforstielse. Dette
kan man si synesom eller ej,
men fjerner man sig fra deres
selvforstAelse som kristen,
har man igen afhugget en af
kristentroensjsdiske rsdder.
En sAdan afhugning fjerner
kristne fra Abrahams, Isaks
og JakobsGud, han, som er
JesuKristi Far.
, KAI KJ,€,R-HANSEN
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