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Holocaust, og elter at have
omtalt den kristne missions
store ydelser og ofre i det
hedenske Afrika og det hedenske
Osten, sagde han:
Af pastor Kai Kjrer-Hansen, Jerusalem
'>Jeg tror, at den messianske
jode befinder sig et eller andet
sted mellem disse to synspunkDe messianske joder er bebehandlet om dette sporgs- ter. Han kan bedomme de
tegnelse for den lille gruppe
af den
mil, har indtil nu giet de positive virkninger
kristne tro med en vis begejaf joder, som bekender troen
messianske joder imod. Hojepi, at Jesus er Messias. Mens steret har erklaret, at en dobt string, men han kan ikke
udenlandske kristne ofte kal- jode ikke lengere er jode. - Og virkelig overse de rredsler, som
blev naret af mand og instituder demT'adekristne eller kristen del arabiske kristne i nabotioner, som stadigvak hilses
ne joder, er de israelske stort
laget har vanskeligheder med
som kristne... ikke mindst den
set afvisende over for en at forst6., at de kristne joder
betegnelse, hvori ordet kristen skal tale si starkt, som de utilelige
antisemitisme
fra
mand som Luther og Chrysosfindes.
tomos - oGuldmundeno
Forste gang man moder en
jode,
ikke
blandt andreo.
som
fesus-troende
Fra omgivelsernes side msder
vil kaldes kristen. men messiman ikke megen forstd.elsesom
ansk jode, undrer man sig og
messianskjode. De fornemmes
synesmiske ogsi, at det er lidt
pjattet. Men lidt efter lidt gir
som noget fremmed. Ultra-ortodokse og ekstremistiske relidet op for 6n, at der er mening
giose grupper har undertiden
i denne betegnelse. NAr vi
,hedningeru eller ,grakereo
taget vold i anvendelse i deres
kamp mod dem - og den
har fiet betegnelsen kristne
kristne mission. Almindeligrris
efter det graske ord for Krihar staten som sidan givet en
stus, er det faktisk helt naturjoder
officiel beklagelse, nAr der tid
ligt, at
bruger den betegefter anden er ovet harvrerk
nelse, som svarer til ordet
eller sat ild pA missionens bygKristus, nemlig Messias.
ninger.
Som messianskjode hsrer man
Nir man betanker, hvor fa
til to steder uden at fole sig
joder der bliver kristne, og
fuldstrendig hjemme nogen af
joder smelter
For de messianshe
hvor relativt mange kristne,
stederne. Ens jodiske rodder
horset sarnrnen med de jodiske
der bliver joder, har man
vil man ikke hugge over, men
symboler.Som Kristustroende
fo'
svart
ved at forsti
denne
man tror i modsretning til
ler de signetop somjoder
reaktion. I de sidste :ir har 4-9
storsteparten af det jodiske
faktisk gor, om jodiskheden i officielt konverteret til kristen.olk, atJesus er Messias. Dette
giver fslelsen af at vare noget
deres identitet og i den kristne dommen og islam, mens et
sted mellem 500-2000 er konspecielt. Man identificerer sig tro.
Med betegnelsen messiansk verteret til jodedommen
med det jodiske tolk, deler
dets vanskeligheder, gor tjene- jode angives ogsi en vis af- Arligt! Selv om man godt kan
ste i haren og identificerer sig standstagen fra den kristne forhoje antallet pA joder, der
kirkes historie konkretiseret i bliver kristne nogle gange, da
med den jodiske sag.
jode
forstielsen af jodedommen og kristne joder almindeligvis ikSom fodt
vil man vedblive
jsde,
ke fir forandret deres identidens forbryderiske behandling
med at vare
ogsi med de
problemer, dette indebrerer.
tetspapirer ved dab, er det
af joderne op gennem tiderne.
Ved en konference i 1976, som alligevel en meget lille gruppe
Mange hedningkristne forstir
joder, som bliver kristne. At
blev afholdt af
dem ikke og vil mere eller
"Det forenede
kristne rid i Israelu, kom en tale om vakkelse i den formindre bevidst forsoge at framessiansk jode ind pi dette stand, at mangder af joder
vriste dem deres jodiske identitet. Andre joder, der ikke er sporgsmil. Efter at have be- soger ind i de kristne kirker og
skrevet, at joder, ni.r de kirkesamfund her i Israel svakristne, benagter pi definitipi
rer ganske enkelt ikke til
tanker
kristendommen,
oD, at det er muligt bide at
virkeligheden.
vrere jode og kristen. De sager, ofte tanker pi religiose krige,
korstog, ghetto, inkvisition og Det er svart at angive, hvor
som hojesteret i Israel har
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mange kristne joder der er her
i Israel. Men almindeligvis
angiver man et tal mellem 400
og 2000. Personligt regner jeg
med et tal midt imellem disse,
men uanset om dette er rigtigt
eller forkert. er antallet af de
messianske kristne en lille
minoritet i det israelske samfund.
Man kan frit samles til gudtjenester og publicere kristne
skrifter. Mellem de enkelte
grupper, lutherske, anglikanske, baptistiske og pinsekirker
findes der en udstrakt grad af
forstielse pi grund af samme
problemer, selv om der naturligvis her som alle andre steder
er teologiske og forkyndelsesmassige forskelle. Desuden
findes der grupper, som ikke
vil vare bundet til de historimen vil
ske kirkesamfund,
skabe en speciel, uafhanglg
messianskforsamling. Kristen domssynet er her reformert
praget, hvis man alligevel vil
sammenlig.te.
Kampen mod missionen og
dermed ogsi de messianske
kristne ser ikke ud til at vrere
aftagende. Selv om det ville
vrere forkert at karakterisere
de messianske kirkesamfund
som en martyrkirke, tjener det
intet formAl at lagge skjul pi,
at de har store vanskeligheder
at kampe imod. Den nye
antimissionslov har ikke gjort
tingene lettere. Hertil kommer, at de kristne jsder ikke
altid har fiet den opbakning
fra kristent hold. som de har
krav pi. Havder man som
kristen ohedningo, at joder,

der kommer til tro pi. Jesus,
ogsi skal leve som hedningekristne, har man ikke forstiet
meget af deres specielle situation. Med forskellige variationer lyder nu sloganet fra
messianskhold: ,Man behover
ikke at blive hedning for at tro
piJesus Messias".
Giver de kristne kirker ikke
kristne joder lov til at forme
deres egen identitet, har man
dels lrest NT dirligt, og dels er
der fare for, at det gensidige
arbejde med NT og den gensidige inspiration vil blive
umuliggjort. Vi hedningekristne tranger nemlig ogsi til
stadighed til at blive retledt af
vores jodiske kristne brodre.
Men ogsi fra en helt anden
kant foler de kristne joder, at
de ikke fAr opbakning. Nogle
kristne er i den grad optaget
og fascineret af den moderne
stat og beskaftiget med at se
den i lyset af de gammeltestamentlige profetier, at de fuldstandig ignorerer, at der er
noget, der hedder messianske
joder. Disse forhold udelukker
ikke gensidigt hinanden i den
messianskejodes tro. Ogsi han
ser den nye stat i lyset af de
gammeltestamentlige profetier, samtidig med at han
havder, at han i troen pi Jesus
er blevet en fuldkommen jsde.
Hvordan den kristne mission
og vidnesbyrd skal drives, skal
vi ikke her komme narrnere
ind pi. Kun kan det siges, a/
der haor mission til jsder
problematiseres, problematiseres ogsri det at aere messiaruk jode.

Immanuelskirken t' Tel Adu er
hjemstedfor en luthersk menigjoder. Arbejdet
hed af messianske
her ledes af den norske Israekmisjon.
Den kristne jodes situation r
dag i Israel minder desuden
for en stor del om de forste
kristnes situation. De tranger
til forstielse, opbakning og
forbon fra vor side. Vi for vor
del beriges ved at beskaftige
os med dem, ogsi selv om man
ikke direkte er involveret i
mission til joder.
De larer os nemlig at kende de
jodiske rodder i vor kristne tro,
de rodder, som vi ofte har
glemt.

Vejen, han gik
Jeg ser dig, du Guds lam, at sti
pi Sions bjergetop
Men ak, den vej, du mitte gi,
si tung, si trang deropl
O byrde, som pA dig var kast:
al verdens skam og last.
Si sank du i vor jammer ned
si dybt, som ingen ved.
Brorson

Til eftertanke
Messianic
Assembly t'
Jerusalem (bag
muren) er
hjemsted for
en gruppe
messianshe
joder.
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Alle nutidens tekniske fremskridt er ikke nok. Vi har gjort
os jorden underdanig, men vi
sti.r med alle de moderne
bekvemmeligheder og opfindelser og fsler, at det gir
nedad. Hvor skal vi vende os
hen?
Louis Philippe,

