jgder
Messianske
af pastor Kai Kjar-Hansen, Jerusalem

De messianskej6der er betegnelsefor den lille gruppejgder, som bekendertroen pi, at Jesuser Messias.
Mens udenlandskekristne ofte kalder dem jodekristne eller kristnejBder, er de israelskekristne stort
set afvisendeover for en betegnelse,hvori ordet kristen findes.
Fgrste gang man m@deren Jesus-troendej@de,som ikke vil
kaldes kristen, men messiansk
j4d", undrer man sig og synes
miske ogsi, at det er lidt pjattet. Men lidt efter lidt gir det
op for en, at der er mening i
denne betegnelse.Nir vi >hedninger< eller >grrekere<har fiet betegnelsenkristne efter det
grreske ord Kristus, er det faktisk helt naturligt, at j6der bruger den hebraiske betegnelse,
som svarer til ordet Kristus.
nemlig Messias.
Identitetsproblemet
Som messianskj4deh4rer man
til to steder uden at f6le sig
fuldstrendig hjemme nogen af
stederne.Ensjgdiske rodder vil
man ikke hugge over, men
man tror i modsretningtil stflrsteparten af det j/diske folk, at
Jesus er Messias. Dette giver
f/lelsen af at vrere noget specielt. Man identificerer sig med
det jldiske folk, deler dets vanskeligheder,96r tjenestei hreren og identificerer sig med
den jodiske sag.
Som fodt j4de vil man vedblive med at v&re jgde, ogsi
med de problemer, dette inde-

brerer. Mange hedningekristne
forstir dem ikke og vil mere eller mindre bevidst forslge at
fravriste dem deres jgdiske
identitet. Andre j6der, der ikke
er kristne, benregterpr. definition, at det er muligt bide at
v&re jPde og kristen. De sager,
som H@jestereti Israel har behandlet om dette spdrgsmil, er
indtil nu giet de messianskej0der imod. H@jesterethar erklreret, at en d^bt j^de ikke lengere er j4de. - Og en del arabiske kristne i nabolagethar vanskelighederved at forst6, at de
kristne j4der skal tale si
strerkt, som de faktisk EQr,om
jOdistneden i deres identitet og
i den kristne tro.
Med betegnelsenmessiansk
jgae angives ogsi en vis afstandtagenfra den kristne kirkes historie konkretiseret i forstielsen af jldedommen og
dens forbryderiske behandling
af jgderne op gennem tiderne.
Ved en konferencei 1976,som
blev afholdt af >Det forenede
kristne Rad i Israel<. kom en
messiansk jPde ind pi dette
spflrgsmil. Efter at have beskrevet,at j@der,nir de tanker
pi kristendommen, ofte tan-

ker pi religigse krige, korstog,
ghetto, inkvisition og Holocaust, og efter at have omtalt
den kristne missionsstore ydelser og ofre i det hedenskeAfrika og det hedenske@sten,sagde han:
>Jegtror, at den messianske
jgde befinder sig et eller andet
sted mellem disseto synspunkter. Han kan bed@mmede positive virkninger af den kristne
tro med en vis begejstring,men
han kan ikke virkelig oversede
radsler, som blev naret af
mrend og institutioner, som
stadigvrek hilses som kristne . . . ikke mindst den utilelige antisemitisme fta mand
som Luther og Chrysostomos>Guldmunden< - blandt andre<.
De messianskej6ders situation
Fra omgivelsernesside m6der
man ikke megen forstielse som
messianskj4ae. De fornemmes
som noget fremmed. tlltra-ortodokse og ekstremistiskereligiPse grupper har undertiden
taget vold i anvendelsei deres
kamp mod dem - og den kristne mission. Almindeligvis har
staten som sAdangivet en offi103

I Jerusalem
moder vi den
uaftangige
Messianic
Assembly.

men er her reformert prreget,
hvis man alligevel vil sammenligne.
Forholdettil hedningekristne
Kampen mod missionen og
jodermed ogsi de messianske
der ser ikke ud til at vrere aftagende. Selv om det ville v&re
forkert at karakterisere de
messianskekirkesamfund som
en martyrkirke, tjener det intet
formil at la,gge skjul p6, at de
har store vanskelisheder at

Mldekalender
SvendErik Larsen
SEPTEMBER:

ciel beklagelse,nir der tid efter
anden er 6vet hrervrerk eller
satild pi missionensbygninger.
Nflr man betanker, hvor fi
j4der der bliver kristne, og
hvor relatiW mange kristne, der
bliver j6der, har man svrertved
at forsti denne reaktion. I de
sidste ttr er 4-9 officielt konverteret til kristendommenog Islam. mens et sted mellem
500-2000 er konverteret til j0dedommen - 6rligt! Selv om
man godt kan forh6je antallet
pil jgder, der bliver kristne,
nogle gange, da kristne joder
almindeligvisikke fir forandret
deres identitetspapirer ved
dib, er det alligevelen meget
lille gruppe jader, som bliver
kristne. At tale om vrekkelsei
den forstand,at mangder uf jgder s@ger
ind i de kristnekirker
og kirkesamfund her i Israel
svarer ganske enkelt ikke til
virkeligheden.

l.-2.: Landsstyremlde
i Hammel.
7: Bjerringbro.
21.-27.: Nordisk stavne pi
Skrilholt, Island.

Det er svart at angive, hvor
mangekristnej6der der er her i
Israel. Men almindeligvisangiver man et tal mellem 400 og
2000.Personligtregnerjeg med
et tal midt imellem disse,men
uanset om dette er rigtigt eller
forkert, er de messianskej4der
en lille minoritet i det israelske
samfund.
Man kan frit samlestil gudstjenester og publicere kristne
skrifter. Mellem de enkelte
grupper, lutherske, anglikanske, baptistiskeog 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 forkyndelsesmressige forskelle. Desuden
findes der grupper, som ikke
vil vrere bundettil de historiske
kirkesamfund, men vil skabe
en speciel, uafhangig messiansk forsamling. Kristendom-

Rigmor Willumsen:
SEPTEMBER:
l.-2.: Landsstyrem/de
i Hammel.
4.: Middelfart.
6.: Lunderskov.
I l.: Notmark.
12.: Lundtofte.
14.: Sottrup.
26.: Sdr. Sejerslev.
27.: Hostrup.
28.: Herslev.

Henrik Schjddt
Christensen:
SEPTE-N{BER:
l.: Viborg.
2.: MOde med landsstyret
i Hammel.
3.: Kongerslev- gudstjenester
kl. 9 og 10.30.
4.: Sdr. Kongerslev.
5.: N6nesundby aftengudstjeneste.
6.: Skagenaftengudstjeneste.
7.: Alborg.
8.: Lggstflr.
10.: Ajstrup og Sulstedkirker.

krempe imod. Den nye antimissionslov har ikke gjort tingene lettere.Hertil kommer, at
de kristne j4der ikke altid har
fiet den opbakning fra kristent
hold, som de har krav pA.
Hrevder man som kristen
>hedning<, at jgder, der kommer til at tro pi Jesus,ogsi skal
leve som hedningekristne,har
man ikke forstiet meget af deres specielle situation. Med
forskellige variationer lyder nu
sloganet fra messiansk hold:
>Man behover ikke at blive
hedning for at tro pi Jesus
Messias<.
Giver de kristne kirker ikke
kristne j4der lov til at forme
deres egen identitet, har man
dels lrest NT dirligt, dels er der
fare for, at det gensidigearbejde med NT og den gensidige
inspiration vil blive umuliggiort. Vi hedningekristnetrrenger nemlig ogsi til stadighedtil
at blive retledt af vores jgdiske
kristne brodre.
Men ogsi fra en helt anden
kant fgler de kristne jgder, at
Giver vi de messianskejlder lov til atforme

OSTJYSK KREDSFORBUND
indbyder for 10.gang til stavne, denne gang i
ARHUS, SONDAG DEN 8. oKToBER
Kl. 16.00: Gudstjeneste i Sct. Pauls kirke ved generalsekretrer,pastor
Svend Erik Larsen.
Efter gudstjenesten samvrer i missioruhusetEben Ezer, Brammersgade4, for kredsrepraesentanter.
Valg til styrelsen.Efter tur afgir: R. Willumsen, V. Hoffmann
og Pape.- Hver kreds b6r mpde med forslag.
Valg af valgmand til landsm6det 1979.
Kaffe/the kan f6s til medbragt mad.
Kl. 19.30: Offentligt mgde i Eben Ezer. Pastor Hakon Bojsen, Silkeborg, taler.
Kaffebord.
Nyt fra arbejdet i Sydfrankrig og Israel ved generalsekretEren.
Vi hiber, mange vil m6de op. Alle er velkomne.
Pd styrelsensvegne: AGNETHE
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de ikke fir opbakning. Nogle digt hinandeni den messianske
kristne er i den grad optaget og jgdes tro. Ogsi han ser den nye
fascineret af den moderne stat stat i lyset af de gammeltestamentlige profetier, samtidig
og beskreftigetmed at se den i
lyset af de gammeltestamentli- med at han hrevder, at han i
ge profetier, at de fuldstrendig troen pi Jesus er blevet en
ignorerer, at der er noget, der fuldkommenjpde.
Hvordan den kristne mission
hedder messianskejgder.Disse
forhold udelukker ikke eensi- og vidnesbyrd skal drives, skal
vi ikke her komme n&rmere
ind pi. Kun kan det siges, at
deres egen identilet?
der, hvor mission til j4der problematiseres, problematiseres ogsd
det at v&re messianskj4de.
Den kristne jBdes situation i
dag i Israel minder desudenfor
en stor del om de forste kristnes situation. De trrenger til
forstielse, opbakning og forb4n fra vor side. Vi for vor del
beriges ved at beskreftige os
med dem, ogsi selvom man ikke direkte er involveret i mission til J6der.
De lrerer os nemlig at kende
de jBdiske r@dderi vor kristne
tro, de r@dder,som vi ofte har
glemt.

