Evangeliet og den jødiske verden 12/1980

En mulighedfor kredseogstudiegrupper
af cand. theol. Bodil Skj4tt,Arhus

Vi har bedt Bodil Skjptt introducere en lille bog, redigeret af Kai Kjrer-Hansen og udsendtpi Dansk Luthersk Forlag. Den brerer titlen >Evangelisationog jgder< og er - sr)mdet fremgir - tilrettelagt sidan, at
kredse og studiegrupper kan have udbytte af at arbejde med den. I en senereartikel vil den blive anmeldt
Red.

og nrcrrnere vurderet.

Som tilfaldet er'inden for andre missionsselskaber. kan
man ogsi ofte inden for Israelsmissionen hpre en efterlysning
af studiemateriale. som kunne
egne sig til brug i kredsenesarbejde eller til arbejdet i studiegrupper, hvor man samlesomkring emner, der ber@rer det
j@diskefolk og kirkens forpligtelse over for dette folk.
Et muligt svar pi denne efterlysning foreligger nu i form
af den lille bog >Evangelisation
og j0der<.
I sommeren 1980 afholdt
Lausanne-bevregelsen
en evangelisationskonsulation i Pattaya i Thailand. Under temaet
> . . . hvorledesskulle de kunne
hore< samledes ca. 800 deltagere fra hele verden fordelt pi
l7 forskellige mindre grupper,
sikaldte mini-konsultationer.
Inden for hver gruppe beskaftigede man sig med en sarlig
race eller folkegruppe. For en
af disse 17 grupper var
sp@rgsmilet:>Hvordan ni jgder?< det samlendeemne, og
et resultat af denne gruppes ar-

onen, og en studieplan udarbejdet af mig en overs@ttelse
af dokumentet >Kristent vidnesbyrd over for det j@diske
folk<. Begrundelsen for at
oversretteog udgive netop dette dokument fra Pattaya-konferencen kan deles op i to: 1.
Dokumenter - ogsi missionsdokumenter - horer ikke til
blandt det stof. som er mest
last. Foreligger de si tilmed pi
engelsk og ikke pi dansk, kan
de for nogle virke helt utilnarmelige. 2. Ikke alle dokumenCand. theol. Bodil SkjOu
ter kan afsiges at have almen
bejde foreligger nu i dokumen- interesse, og langt frerre vises
tet: >Kristent vidnesbyrd over den almene interesse. som de
for det j@diskefolk<. Dette do- selv g0r krav pi. I dokumentet
fra Pattayas >j/degruppe< bekument er i sin endelige form
blevet til under konferencen i r@res imidlertid si mange
Pattaya, men forud herfor lig- problemstillinger og angives
ger det arbejde, som studie- retningslinier, som har interesgrupper ud over hele verden se for den enkelt-person eller
har gjort i tiden inden under te- den gruppe, som er involveret i
Israelsmission eller Onsker at
maet: >Hvordan ni j@der?<
Den lille bog >Evangelisati- blive det. Dertil kommer, at
on og j6der< indeholder for- vores evangelisationsholdning
uden en introduktionsartikel, og missionspraksisover for det
skrevet af Kai Kjrer-Hansen, jgdiske folk pi mange mider
der selv deltog i konsultati- kan vrere en prBvesten pi og

en spore til evangelisationi det
heletaget.
Derfor oversattelse og udgivelse: for at gdre dokumentet
lettere tilgrengeligt og tilgangeligt for flere samt dets anliggendefor flere derved.
I introduktionsartiklen kan
hentes hjrelp til at lrese selve
dokumentet. Problemstillinger
fra dokumentet uddybes her,
og dokumentets klare ja til
evangelisation over for iader
understreges.Ligeledes understreges Lausanne-bevagelsens
ja til mission over for en hvilken som helst gruppe af mennesker,som ikke kender evangeliets glade og frigdrende
budskab. Behovet for at ni disse grupper, der hvor de findes
og ud fra de forudsatninger,
som er deres, drages frem. Vi
kan ikke havde, at der skal
evangeliseresuden ogs6 at stille sp/rgsmilet: Hvordan g0r vi
det bedst? Endelig omtaler introduktionsartiklen ogsi kort
de j6der, som findes i Skandinavien. En sidan kort omtale
forhindrer. at vi kan skubbe
ansvaretfra os eller blot teoretiseredet.
Studieplanen, som findes
bag i bogen er delt i 3, siledes
at den danner udgangspunkt
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for 3 samlinger i kredse eller
studiegrupper. Sp0rgsmilene
her er dels check-af spOrgsmil
til forstielse af selve dokumentet, dels sp0rgsmil til videre arbejde med de problemstillinger, som dokumentet rejser, og
vort eget engagement.
Hreftet er p[ ialt 61 sider,
hvoraf
introduktionsartiklen
udgdr 19 sider,selvedokumentet. 32 sider og studieplanen 4
sider. Endelig findes der en
ordliste, hvor srerligeudtryk og
fremmedord er forklaret.
De problemstillinger og l6sningsfors@g,som dokumentet
opridser, er hverken udtpmmende eller indiskutable. men
der rOresher ved emner, som
er relevante for enhver Israelskreds og enhver israelsinteresseret. Endelig skal navnes, at
bide pris og omfang er overkommelig for de fleste af os.
Brug bogen i jeres kreds.
Lad den danne udgangspunkt
for nogle samlinger omkring
forholdet mellem evangelisation og jgder, eller lres den blot
sammen. Eller brug den selv
for at fi skrerpet bevidstheden
omkring de udfordringer og
opgaver,der er en Israelsmissions udfordringer og opgaver i
den situation, som er vores i
dag.
Kai Kjar-Hansen (red):
Evangelbation og jOder. Kristent vidnesbyrd over for det jOdiske folk. Dansk
Luthersk Forlag 1980, 6l sider, kr.
20.m. Forhandles af Forlaget SAVANNE.

BOGPAKKER fra
Israelsmissionen
Israelsmissionenhar en del gode,
aldre b6ger om missionens virke
og om det j0diske folk under de
skiftende vilkir. B6gerne bliver nu
udbudt til salg i bogpakker med
forskelligt indhold.

BOGPAKKE A
Israelsmissioners historie
af Fr. Torm.
I trange dageaf Axel Torm
Fortallinger fra Israelsmissionen.
Skilles og m6desaf Axel Torm
og Henry Rasmussen.
Grundtvigs syn pi Israel
af Thyge V. Kragh.
Israels sangeved kristendommens \rugge
af P. H. Jlrgensen.

BOGPAKKE B
I tjenestefor Israel af Abraham
Scheradsky.Oplevelserfra
mange irs gerning.
Hep! Hep! af antisemitismens
historieaf Poul Borchsenius.
Hans Nicolajsen.Et livsbillede
af H. C. Friis.
Kristne jPder i trange kir
af Axel Torm.
Landet Israel af H. Rasmussen.
A. Torm og J. Jellinek.

STUDIEHEF'tERNE
Profeternessyn af A. Torm,
P. V. Hansen og I. P. Seierstad.
Israelsmissionenshistorie
af Fr. Torm.
Landet Israel af H. Rasmussen,
A. Torm og J. Jellinek.
Kirken og Israel m/des en dag
af A. Torm.
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