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Jader, der kommer tiltro p6 Jesus, kan ikke lide at sige, at de
er >omvendta til kristendommen. De opfatter sig stadig
som joder, ja, nogle mener, at
de forst for alvor er blevet jader
i o g med, at de er k om m e t ti l tro
p6 Jesus. Hvor stort antallet er
p6 de jader, der hvert 6r ilsrael
kommer til tro, er vanskeligt at
sige. Blandt de sovjetiske immigranter, der er kommet til lsrael de seneste 6r, er der ogs6
ikke-joder. Desuden er der joder, der er Jesus-troende joder.
De israelske myndigheder
har nogle vanskeligheder med
de sovjetiske immigranter. De,
der ikke kan bevise, at de er
fsdt som jader eller er omvendt
til jodedommen, kan ikke regi-

streres som joder. I blandede
egteskaber er der intet at gare,
s i g e r Av n e r S h a ki , som er mi ni ster for religiose anliggender i
Israel. At joder gifter sig med
ikke-joder er en bedrsvelig sag,
men det er, hvad der sker overa l t i v e rd e n , s i g er han.
Anderledes er det med ugifte
immigranter, som ikke klart
kan dokumentere, at de er jader. Kommer de til de jodiske
myndigheder i lsrael og siger,
at de vil indg6 agteskab, vil
myndighederne forst give dere s ti l l a d e l s e p 6 vi sse beti ngel ser. Vil de gifte sig med jader,
m6 de forst selv blive jader.
Den israelske minister for rel i g i o s e a n l i g g e nder si ger i et i nterview med Jerusalem Post, at

myndighederne har udvidet
deres bestrabelser vedrsrende
omvendelser til jodedommen,
og at det er de russiske immigranter, der er 6rsag hertil. Sidste 6r var der mellem 700 og
800 personer, der lod sig omvende til jodedommen. Avner
Shaki formoder, at det i det
kommende 5r vil komme op p6
et antal, der er langt stsrre.
- Vi forssger at forage antallet af folk, der konverterer tiljodedommen, p6 to m6der. For
det fsrste er der oprettet en rabbi nsk domstol i Jerusal em,
som alene beskaftiger sig med
spurgsm6let om konvertering.
For det andet har vi oprettet
nye konverterings-skoler, som
giver et-6rige kurser ang6ende

det fundamentale i jodedommen, og disse kurser skal lede
frem til konverteringen, siger
ministeren.
Ministeren tilfojer, at behovet for flere sddanne kurser er til
stede, men at der endnu ikke er
nok penge p6 budgettet.
N6r sagerne forholder sig sadan, kan det fra kristent hold
konstateres, at der sandsynligvis er flere kristne, der omvender sig t il jodedom m en, end
der er jader i Israel, der kommer til tro p6 Jesus som Messias.
Det bsr jodiske myndigheder huske, n6r der advares
imod Jesus-troende jader og
den kr ist ne m ission.
Kai Kjar-Hansen
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