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-ioderne
Fremtiden
fordiaspora
Ved LEKKJ-konferencen i Dianalund
holdt
overrabbiner
Bent Melchior, Ksbenhavn, et
foredrag, hvor han beskaftigede sig med fremtiden for de jader, der ikke kan eller vil rejse
til lsrael, men forbliver idiasporaen. I sin indledning omtalte
han, at det ikke var et nyt fanomen at leve i >udlandighedena.
Efter fangenskabet i Babylon
var det kun et mindretal af jader, der vendte tilbage til Israel.
Melchior
understregede
blandt andet, at han, som selv
lever i diasporaen, ikke er den
fsrste til at sige til andre: Drag
til lsrael! Med henblik p6 situationen i det tidligere Sovjet
VtIheImVarge (tu.) lgtter ttl ouenabbiner Bent Melchiorsforedragpd
frygtede han imidlertid, at situko
nferencen i Dianalund.
joder
ationen for de mange
d6r
kunne forvarres pd grund af de
ustabile forhold. Overrabbiner
hvilke grenser staten lsrael Israels eksistens er efter denne
Bent Melchior anslog, at over skal have, men at sikre, at sta- forstdelse det fsrste trin i ret25 procent af de rjoder<, som i ten lsrael forbliver en jodisk
ning af den messianske tidsalde seneste 6r er kommet til Is- stat, er man enige om.
der.
rael fra det tidligere SovjetuniJsders tilbagevenden til lsraMelchior gledede sig over
onen, slet ikke er joder.
efs land har ifolge Melchior ikdialogen mellem joder og
Uden at legge skjul pd de
ke blot den betydning at lose kristne. I den forbindelse lagde
mange forskellige opfattelser, joders problemer. Det er det
han vagt p6, at han for sit eget
der findes i den jodiske verden fsrste skridt henimod den mes- vedkommende gerne talte i kirvedrsrende definitionen p6, sianske tid, som ogs6 har be- kelokaler, men at han ikke var
hvem der er jade, og at de mantydning for ikke-jader. Melchi- vi l l i g ti l og hel l er i kke fandt det
ge jodiske grupperinger i bl.a. or understregede, at i modsatrigtigt, at han skulle predike
USA har svart ved at tale med
ning til kristen opfattelse, er ved kristne gudstjenester. Pe
hinanden, sd Melchior en fore- Messias'person i jodedommen
tilsvarende m6de vil han heller
nende faktor i den omstandigi k k e s a rl i g v i g ti g . V i gti gere er
ikke selv indbyde en kristen til
hed, at de fleste joder er enige
det forhold, at Messias skalska- at predike ved den jodiske
om at sikre eksistensen af den
be den messianske tidsalder. gudstjeneste i synagog"n.
jadiske stat. Vel kan der blandt
nn-n
Jerusalems fred f6r dermed og
joder vere stor uenighed om,
s6 indflydelse p6 verdens fred.
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LandetIsrael:Et land at ds i
eller et land at levei?
Professor Yirmiyahu Yovel, lederen af Spinoza-instituttet i
Jerusalem og en moderne ik'
ke-religios israelsk iade, gav
ved LEKKJ-modet sit bud P6,
hvordan religiose og ikke'religio se j o d er s f or hold er ti l l a n det Israel.
ProfessorYovelgik bl.a.imod
den opfattelse, at det at leve idi'
asporaen altid er noget, iader
er blevet tvunget til. Ofte har de
selv valgt at leve uden for lsrael,
sa g d e h an. F or m ange re l i g i o s e
jader har landet ikke varet et
sted, hvor man skulle leve men hvor man skulle do.
Yovel understregede, at for'
ud for den zionistiske bevagelse var tanken om et liv i det forjattede land for religiose joder
nert knyttet til den messianske
vision, men den messianske
tanke var samtidig blevet en ab'
strakt id€, som ikke blot horer
fremtiden til, men endog horte
den meget fjerne fremtid til.
Mange ikke-religiose ledere
har sagt nej til denne abstrakte
fremtid, hvor Cud gennem
Messias - engang i fremtiden skal forlsse Israel.I den zionistiske bevegelse sagde man, at
der sku l l e handles nu, o g a t d e t
va r o p til en s elv at s k a b e e n
stat. I den zionistiske bevegelse va r d e r m ange, der g i k i mo d
den re l i gis s e t ank e, at l a n d e t e r

helligt, sakralt. Men senere har
man pi en ikke-religiss m6de
alligevel rhelliggjort<<det, s6ledes at landet for ikke-religiose
jader alligeveler blevet den vig'
tigste faktor i bestemmelsen af
deres jodiske identitet.
Professor Yovel foruds6, at
a s s i m i l a ti o n e n i k ke mi ndst i
USA, hvor der lever 5-6 millioner joder, ville blive s6 stor, at
antallet af jader i de kommende 6rtier ville blive reduceret
betydeligt. I denne forbindelse
understregede han, at Jerusalem - og staten lsrael - ville fd
endnu stsrre betydning for dia-

spora-joder end tidligere.
Professor Yovel afviste at 96
i nd pd pol i ti ske sporgsm6l .
Dog robede han, at det vigtigste er, at der er r€t land<;
sporgsm6let om, hvor grenserne skal 96, kan diskuteres.
I forbindelse med et sporgsm6l om, hvorvi dt der i l andet l s'
rael ogs6 er plads for messianske joder som en integreret bestanddel af den jodiske stat,
svarede professor Yovel, at det
vel kunne tenkes. Men det hsrer dog stadig vek fremtiden
ti l , sagde han.
kk-h

AxeI Torm(th.) brin7er sin hilsen til LEKKJ -m6det, som bleu ouersat
til tgsk af Matthtas Dahl, Hensburg.

ikkevidnesbyrdet!
Glem
AxelTorm:

Den israelskeprofessor Y. Youelholdt foredrag om religi4seog ikke'
religiOsejqders forhold til landet. SeIuer han tkke'religiOsiOde.

lsr aelsm issionens har haft.
S el v om
Axel Torm, som i sin bog >lsmange 6r ige f or m and, Axel
Torm, ikke fzlte sig helt rask, r aelsm ission og lsr aels m issimsdte han dog frem en aften onr<har demonstreret, at han er
ved LEKKJ-modet for at give vedblevet med at folge udviklingen i kir kens sam t ale m ed
forsam lingen en hilsen.
jodiske folk naie, og altid
det
Axel Torm var en af hovedhar f r em holdt nodvendig'
selv
af
stiftelsen
ved
krafterne
af kir kens vidnesbyr d
heden
i
1976
i
Christiansfeld
LEKKJ
f
or
det jodiske f olk, m indeover
bevadenne
ogs6
da
bl
e
v
og
de ogs6 LEKKJ- delt ager ne om
gelses fzrste formand.
I si n hilsen ved m odet sagde det t e. I sin af slut t ende r ePlik
sagde han: r Hvis vi ikke har et
Torm, at kristnes forhold til iader i Danm ar k gennem g6ende vidnesbyrd, forr6der vi kirkens
Herre'<
var godt. Han understregede i
kk-h
den
den forbindelse
PosiG
r
undt
vig
ti ve bet ydning, som

