Fredskonference

Felg med I degepreasen og bed onr at der ml clc ct gcnncmbrud
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Ultraortodokse
hartravlti Israel
En del af Jerusalems ultraortodokse joder - de s6kaldte haredtm - volder for tiden de israelske myndigheder en del proble me r.
I hvert fald har nogle af disse
haredim travlt p6 sabbatten
med at demonstrere imod bilksrsel. En ny vej, der er 6bnet i
Jerusalem
den s6kaldte
Route 1 - har vakt vrede. De ultraortodokse snsker, at bilksrsel skalvere forbudt p6 sabbatten. Ved en demonstration. pd
den fsrste sabbat i oktober m6ned blev fire politifolk og elleve
haredim sdret. Demonstranterne r6bte bl.a. rNazister, nazisterln mod politibetjentene og
kastede ogs6 med sten.
Mi d t i ok t ober m 6ne d b l e v
der sa t i l d p6 en k inesi s k re staurant, som ikke er koshe4
dvs. ikke overholder de jodiske
forskrifter for tilberedning af
mad. Forud for denne brandstiftelse havde der varet en demonstration, hvor de ultraortodokse demonstranter havde
krevet, at restauranten skulle
lukkes, fordiden bl.a.serverede
retter med svineksd. Politiet
mistanker disse haredtm for
brandstiftelse.

En scenefra demonstrationenden 5. oktober - indfanget af en af Jerusalem Post s fotografer.
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IDen danske
Israelsmlsslon
Den kendte jodiske forfatter og
s k r ibent i J eru s a l e m, Sh a l o m
B en- Chor in, h a r i e n a rti k e l i
Christian Lik in Israel (Nr. 32,
for6ret 1990) givet eksempler
p6, hvordan nogle palestinensiske kristne - som de selv siger - forsoger at formulere en
teologi i palastinensisk tilsnit.
De gar det i et forsog p6 at forsti de bibelske tekster ud fra et
arabisk standpunkt. Men palastinenserne gsr det uheldigvis
ved at 96 egne - og forkerte veje, hevder Ben-Chorin. De
eksempler, han trakker frem,
er hentet fra materiale, der er
udgivet af eva.ngeliske kristne.
Disse protestanter udgor p6 tre
felter en minoritet. Som minoritet tvinges man undertiden
ud i ekstreme holdninger.

En mlnorltet
pi tre felter
De arabere, der er protestanter
og lev er i ls r a e l o g d e a d mi n i strerede omr6der, udgor en minoritet pit tre felter, havder
B en- Chor in.
- S om ar abe ree r d e e n m i n o ritet i den jodiske stat. Som
kristne er de en minoritet i for-

Shalom Ben-Chorin har skreuet
mange bqger, bl.a. om Jesus,
Paulus og Jesumor Mirjam (Mari.a).
hold til andre arabere. som for
storstepartens vedkommende
er muslimer. Og som protestanter er de en minoritet i forh o l d ti l d e ortodokse ki rker og
den katolske kirke m.v. Derfor
k a n d e t i kke undre, at de 96r ti l
yderligheder for at vise deres
loyalitet og deres politiske forh6bninger over for deres arabiske folkefeller.

sti sk hol dni ng navner B enC hori n, at j oden Jesus ogs6
bl andt evangel i skearabereomskrives til rJesus palestinenseren(. Dette stempler Ben-Chorin som en frakhed, som ikke
er set magen til, siden tyske
kristne i Det tredje Riges tid
gj orde Jesus ti l en gal i l eer
med bl6 ojne og blondt h6r.
rabsurditeterne<
Blandt
nevner Ben-Chorin ogs6 de
forenklinger og korrektioner af
Davids Salmer, som findes i
den arabisk-sprogede bsnnebog, som blev udgivet i 1986 af
Den evangelisk-lutherske kirke
i Jordan. I den er referencer til
,l srael < , rJakob< og rS i on( systematisk erstattet med vendingen >vort folk<.
Vendingen >vort folkn forst6s
i denne sammenheng om det
palastinensiske folk.

En kommentar

N6r man som ven af lsraels folk
i kke vi l vare anti -arabi sk i si n
hol dni ng, ma man medgi ve, at
der ogs6 skal gores et teologisk
arbejde med at kontekstualiseEt par ekeempler
re evangeliet til arabiske forSom eksempelp6 en ekstremi- hold, s6dan at >det siger en no-

get a.Evangeliet er ogs6 f or ar abere. Ogs6 vi danskere har
langs ad vejen >fordansket<
evangeliet. Dette arbejde er b6de legit im t og nodvendigt , der som evangeliet skal blive modtaget som det gode budskab,
det er, for alle folk til alle tider.
Sam t idig skal m an ver e sig bevidst, at der er nogle granser,
der ikke m6 overskrides. Og
overskrides disse grenser, fores man let ud i nogle positioner, som kan have skebnesvangre konsekvenser for ens
kr ist ne t r o og gr undholdning.
G ud er G ud f or alle, m en den
levende Gud er nu engang lsraels Gud. Det betyder, at mens
man p6 den ene side skal vare
forsigtig med at sl6 den arabiske part med et skriftsted fra
Bibelen, skal m an pd den anden side heller ikke m or klegge, at frelsens historie fandt
sted i den jodiske historie.
Ja, p6 visse punkter famler
vi, n6r vi i dag skal t age st illing
t il akt uelle polit iske spor gsm 6l. M en vi f am ler ikke, n6r vi
siger, at jader s6vel som arabere - og vi andre med - har brug
for den frelse, som Jesus af Nazaret bringer. Kai Kjar-Hansen
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arrangemen[, r
evangeliet med venner og bekendte s6vel som beatnikker
fra stranden.
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Jeg tror, at en af hemmelighederne til, at det i s6 hoj grad
lykkedes apostlen Paulus at
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Yed LGJE-konferencen
I Zelst I august mined gav Kal
Kfar-Htnsen
nogle gllmt fre gemle dage. Her brlngee
det tredte, hvor han beskaftlger
clg med omvendel.
gcshlgtorler.
De har dereg funktlon,
men udfylder lk.
Lc ellc behov. Yed en Lonference
om fodemleslon
I
Ielpzlg t 1895 havde man det problem pl dageordencn. llcn ogel andre dageordenpunkter
vlger, at de
dcngeng kcmpede med aprrgomll,
eom man er optaget af I dag.
Omvendelseshistorier var yndet lasestof i Israelsmissionernes blade i det 19. 6rhundrede.
Ikke alle var af lige sober art. I
hvert fald fslte professor H. L.
Strack det nsdvendigt at p6pege, at omvendelseshistorier
mA holde sig til den absolutte
historiske sandhed! Det gjorde

han ved en konference i Leipzig
1895.
N6r der i himlen bliver glade
over en synder, der omvender
sig, m6 det ogsb vere tiltadt p6
jorden at fortalle herom. Omvendelseshistorier minder om,
at Gud stadigvek virker. Men
at fabri kere omvendelseshisto-

att tue(t

(tettt,

endog sit eget liv. Det er min
bsn, at vi kan blive som Paulus.
(Ouersat af Birger Petterson)

rier for at skjule, at der ikke er
nogenvirkning af ensarbejde eller kun ringe virkning - er naturligvis forkasteligt. Det galder uans€t om man har held
med at narre ens bestyrelse og
venner af missionen.
Hvor meget der er fabrikeret
af denne art i jodemissionens
historie, v6d jeg ikke. I det store
og hele er det vel s6dan, at det,
der siges - og skrives - om
folks omvendelse, ikke er forkert. Men det, der ikke siges i
denne forbindelse, medfsrer, at
totalbilledet alligevel bliver
meget mangelfuldt. Isar fornemmelsen af antallet af omvendelser.
Omvendelseshistorier,
der
ang6r personer, der bliver
kendte, har en tendens til at
blive mere og mere stereotype,
efterh6nden som tiden 96r. Det
samme gelder korte biografier
af jodekristne personligheder.
De gode sider bliver ekstra gode, og de mindre gode sider lades mere og mere i baggrunden. Resultatet er, at man f6r
mennesker uden rigtig kod og
blod, og som ingen rigtigt kan

Ilissionarerelsketat
fortalle omvendelseshistorier
r enpimindelsefra 1895
Af K.l Kfar-Hensen
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identificgre sig med. Og ndr
man alligevel forsoger at gare
det, bliver man mismodig, fordi
man ikke kan leve op til disse
stereotype og overfromme
mennesker, som - havder jeg
- for det dominerende flertals
vedkommende aldrig har levet,
men kun eksisterer i fromme
og velmenende beretninger
om dem.
Omvendelsesberetn i n ger
m6 holde sig til den absolutte
historiske sandhed, sagde professor Strack. Gsr de det, har
de en funktion. Bare det at lase
om tidligere jader, som i smug
har last i Det nye Testamente og det er der en hel del vidnesbyrd om - kan have en positiv
virkning p6 nutidens joder, der
gar det samme. 56 er der nemlig nogle at identificere sig
med.
Omvendelsesberetninger
har deres funktion. Men naturligvis kan de ikke st6 alene. P6
samme m6de har populare og
letfordojelige bager om troen
p6 Jesus deres funktion. De
selger ogs6 bedre end boger
med lidt tungere indhold. Men

lader man sig noje med omvendelsesberetninger og populere bager, svigter man andre
mdlgrupper. Det havde man oje
for p6 missionskonferencen i
Leipzig i 1895.
Gustav Dalman holdt sAledes et foredrag om, hvilken litteratur der var onskverdig i
missionsarbejdet. Han understregede bl.a., at missionarer
burde vere mere videnskabeligt skolet end tidligere. Tolkningen af den hellige skrift
skulle der lagges vagt p6. Han
onskede, at der skulle frembringes popular jode-tysk litteratur. Desuden skulle man
producere litteratur med henblik pd mere hojtuddannede joder. En tysk missionar, M.
Ldwen, kom i debatten med et
forlsag om en bog p6 jiddisch
og tysk om Jesu liv.
Og det blev ikke kun ved
snakken. Ved afslutningen af
konferencen i 1895 lovede professor Strack, at han ville udskrive en prisopgave netop
over dette tema. | fiorbifarten
side 5 -+
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Menigheden kan karakterise- omkring 30 til gudstjenesterres som en karismatisk, angli- D€, som ledes af hedningekansk menighed iblandet lidt kristne.

kan navn€s, at der kom fire bidrag, og at netop den person,
der var kommet med ideen,
vandt. S6dan kan det 96. Desuden tror jeg, at Rabinowitsch
indsendteet bidrag. Han tabte.
Men selv om han tabte, s6 fik
han alligevel bogen udgivet p6
jiddisch, hvilket er et karakteristisk trak ved Rabinowitsch.
Og jeg formoder, at den - m6ske i lidt omarbejdet form - ogsA blev oversat til engelsk.
Der kan altsAske noget p6 en
konference. Rabinowitsch var
ikke med, selv om han var indbudt. Han meldte afbud pd
grund af sit helbred.SAdanlsd
forklaringen.Mdskevar det ogs6, fordi der deltog en person,
som han ikke ville made, nemlig den lutherske prest fra Kishinev Rudolf Faltin. Fsrst havde de stAetsammen i Kishinev
senerekom det til et trist opgar
mellem dem. Sidan kan det gA
med Guds kare barn.
Naturligvis snakkede de p6
konferencen i Leipzig i 1895
om andet end at omvendelsesberetninger mA holde sig til
den absolutte historiske sand-

hed. Den gang var man faktisk
meget seriss. M6ske mere serisse end vi er. Det er kun den,
der ikke har kendskabtil historien, som kan bilde sig selv ind,
at vi st6r i en helt ny situation
med helt nye udfordringer. Der
er visseting, der ville vare blevet sagt anderledes, fordi verden har forandret sig, men
problemstillingerne,som man
havde dengang, har vi ogs6 i
dag.
I det store og hele kunne vi
s6mend godt laveen konference med nogenlunde samme
foredrag, som blev holdt for 94
6r siden. Der blev holdt foredrag om, hvad indholdet af det
kristne vidnesbyrd til jaderbar
vare. rHvilke kontaktpunkter
blandt jader er der for evangeliets forkyndelse?r lod titlen p6
et andet foredrag. nP6 hvilken
mAde p6virker den zionistiske
bevegelse jodemission?c var
emnet for et tredje foredrag.I et
fjerde blev sporgsm6let stillet:
nBar man i jodemission arbejde hen imod oprettelsen af jadekristnemenigheder?(Og i et
femte foredrag beskaftiger

6rhundredesjodekristendom.
Bodil E Skjott

man sig med sporgsmdletom
Jesus-troendejoders forhold til
loven. Og sAdan kunne man
blive ved med at remse emner
op, som stadigvak er aktuelle.
Konferenceni Leipzig i 1895
havde samlet 45 deltagere og
nogle f6 andre gaster. I et tysk
referat fra modet trakkes tre
ting frem. For det fsrste det store antal rChristen aus Israela,

som de Jesus-troendedeltagere benevnes. For det andet og det gjaldt uanset om man
var af jodisk eller ikke-jodisk
herkomst - en sand og hjertelig kerlighed til lsrael.For det
tredje, at indbydelsentil konferencenb6de var sendt til aktive
medarbejdere og til venner af
jodemission. Men af de sidste
havdekun f6 taget imod indby-

delsen,hvilket f6r referententil
at sige om jodemission: nViele
Freunde hat sie nichta.
Ogsd i dag kan det siges om
jodemission, at den ikke har
mange venner. I hvert fald ikke
s6 mange,som den burde have,
n6r man tenker p6, at evangeliet kom til os fra Israel, og at lsrael har lige s6 meget brug for
det, som vi andre.

