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Fax-maskinen er en herlig opfindelse. Man kan f6 svar
med det samme - hvis de da er oppe pi den anden side af
jordkloden - og pa den mide gore en sag fardig. I stedet
for at vente flere uger p6 et svar. Men der er ogsi nogle,
der ikke umiddelbart forventer svar pi deres fax-besked.
De har et budskab at meddele. Om man vil: de missionerer
pr. fax. Det er en mindre herlig oplevelse.Men mindre herlige oplevelserkan jo godt vekke til eftertanke.
Almindeligvis siger man, at j@derikke missionerer. Det
er nu en sandhed med modifikationer.Visse jgdiske grupper missionerer blandt deres egne, om man vil, har en
slags ,indre missionn. Det er de mere praktiserende, der
gerne vil have de mindre praktiserendegjort mere praktiserende. Det er der naturligvis ikke noget galt i. Tvertimod. Har man selv fAet noget kert og mener, at det gelder alle andre, er mission en meget naturlig sag. Men af og
til er der ogsi joder, der gor sig til talsmand for mission
blandt ikke-jOder.Det synes jeg egentlig er en fin id6. Pa
den m6de kunne man blive lige parter i det stykke. Indtil
videre er det dog s6dan, at det - med f6 undtagelser- er
blevet ved tanken for den jOdiske part. Det er den kristne
kirke - eller dele heraf - der driver mission. Og det blandt
joder.
Tilbage til faxen og missionen. Gennem min fax modtager jeg uopfordret budskaber fra jOder eller rettere en
jOdisX anti-missionsbevegelse. Undertiden et par gange
om m6neden. Fra udlandet. Det koster altid noget at drive
mission! I disse fax-budskaber fortalles det mig, at Det
Nye Testamente er antisemitisk, at jeg er racist, hvis jeg
om Jesus-troendejOder bruger betegnelsen Dmessianske
jodern, at de s6kaldte messianskejOder er rforhenverende
jodero, ja, i virkeligheden er
jOder ikke mere
"messianske
jOdiske end Mickey Mouse(, som det lod i en fax. Der blev
det ogs6 sagt, at Jesus er en falsk Messias.
Som en, der selv vil mission, er det s6mend udmerket
at pr@ve,hvordan det er at vere genstand for andres mission. Jeg kan ikke blive forarget over, at de kalder den
jOdiske Messias,som jeg er kommet til tro p6, for en falsk
Messias.Begge dele er trospistande. Ikke kun deres, men
ogs6 min. Jeg vil gerne tage messianskejOder i h6nden og
forsvare dem - hvis de har brug for det - n6r jeg leser et
leserbrev i Jerusalem Post, hvor deres tro omtales som et
up€rv€rst credoo. Eller n6r en anden leserskribent sammenligner dem med ny-nazisterog Ku Klux Klan og siger,
at de alle Onsker at tilintetgore jOdedommen - blot med
den forskel, at messianske jOder og kristne missionarer vil
gore det uden blodsudgydelse.
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r ilDageur raxen og mlssronen.\lennem mln tax modtager jeg uopfordret budskaber fra jOder eller rettere en
jOdisk anti-missionsbevegelse. Undertiden et par gange
om mirneden. Fra udlandet. Det koster altid noget at drive
mission! I disse fax-budskaber fortalles det mig, at Det
Nye Testamente er antisemitisk, at jeg er racist, hvis jeg
om Jesus-troendejOder bruger betegnelsen ,'messianske
jodern, at de s6kaldte messianskejOder er ,forhenverende
jodern,ja, i virkeligheden €r rrrl€ssianskejOder ikke mere
jodiske end Mickey Mouss*, sorn det lOd i en fax. Der blev
det ogs6 sagt, at Jesus er en falsk Messias.
Som en, der selv vil mission, er det simend udmerket
at pr6ve, hvordan det er at vere genstand for andres mission. Jeg kan ikke blive forarget over, at de kalder den
jOdiskeMessias,som jeg er kommet til tro p6, for en falsk
Messias.Begge dele er trospAstande.Ikke kun deres, men
ogsi min. Jeg vil gerne tage messianskejOder i h6nden og
forsvare dem - hvis de har brug for det - nAr jeg leser et
leserbrev i Jerusalem Post, hvor deres tro omtales som et
rperv€rst credou. Eller n6r en anden leserskribent sammenligner dem med ny-nazisterog Ku Klux Klan og siger,
at de alle Onsker at tilintetg@rejOdedommen - blot med
den forskel, at messianskejOder og kristne missionerer vil
gare det uden blodsudgydelse.
Det er ikke usedvanligt, at Jesus-troendejOder betragtes som et kult-fenomen eller settes i b6s med nyreligiose
bevagelser. Og det til trods for, at nogle af dem lever mere
jgdisk end en hel del jOdergOr.
JOdiske anti-missionerers fax-mission 96r intet st@rre
indtryk pA mig. Den er for banal, for unuanceret, for
rsrrlortt. Den er for postulerendeog for lidt argumenterende. Den rammer ved siden af.
Den er - for nu at fi noget positivt selvkritisk ud af det alt for lig en vis form for kristen mission - med eller uden
fax - som ogs6 rammer forbi. Og som tegner skremmebilleder af andre. Og som egentlig ikke har noget at sette i
stedet for det, man bekemper.
Gad i Ovrigt vide, om den m6de, vi omtaler de s6kaldte
nyreligiosebevegelser p6 i Danmark, har fellestrak med
den m6de jOdiske anti-missionerer omtaler messianske
jOder og kristne missionerer p6?
En klog jgdist<filosof har sagt noget i retning af, at egte
tolerancefindes, hvor man kemper for sandhedenog arer
personerne- dem man kamper mod.
Det klinger ikke igennem de jOdiske mission-faxer jeg
modtager.
Om jeg synes om mission pr. fax? Nej! Det er mig, der
betaler faxpapiret!
Om jeg synes, at kristne skal begynde at missionere pr.
fax? Nej!
Kristen mission kommer langere, n6r et menneske
vover at tale ansigt til ansigt med et medmenneske - med
levende ord. Kempende for sandheden, samtidig med at
man arer den' som miske modsiger en'
Kai Kjar-Hansen
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Men du er en n6dig Gud,
og du sendte os vor Herre
Jesus
som frelser og forsoner.
Han har lert os at bede.

- ffrm

og karlighedens vrede mod
alle undertrykkere.
Herre, din miskundhed
rekker
fra evighed til evighed.

- Jeg spurgte Deres son, huor Jordanfloden
ld, og han anede ikke, huad han skulle
suare.
- Det glader mig at hOre. Hjemme fdr ui
altid et frakt suar.

maj fejres Lag

T.

beskriver den dag
falder, nemlig 33
I i Omer-tiden. Man
)mer fra p6ske til
rfts6 7 uger. Omer
et pi det hostoffer,
ragte dagen efter
Festen fejres ude i
rg der brandes biil
Dagen fejres ikke i
fen.
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?en traktat
ued deres
't Danmark.

cller

Fotoet til hOjre er taget i Jerusalem, p6 stroggaden Ben
Yehuda. Det blev bragt forste
gang i Israelsmissionens avis
for knapt et ir siden. En
opmerksom
leser
gjorde
straks opmerksom
pA ',fejlenu , n e m l i g a t b e d e re m m e n
v ar p d h Oj re a rm. Sk u l l e d e n
ikke v€re om venstre arm?
lA d s p o rg s m6 l e t. A l l e re d e i
korrekturfasen havde vi veret
fristet til at spejlvende billedet.
Men det gjorde vi ikke. Man
k an j o i k k e l a v e o m p 6 v i rk e lighe d e n !
T e fi l l i n (= o rn a me n te r) k a l des de sorte lederkasser,
som med sorte lederremme
bindes pi henholdsvis panden
og pa armen. Inde i de smii
Det almindelige €r, at den
kasser ligger fire citater skre- anlegges pi
uenstre arm,
vet pA pergament (2. Mos alts6 modsat billedet foroven.
1 3 , 1 -7 0 ; 2 . M o s 1 3 , 11 - 1 6 ; 5 . Pointen er, at den derved beM o s 6 , 4 - 9 ; 5 . M o s 1 7 , 7 3 - 2 1 ) . res ner ved hjertet og opforI kassen p6 hovedet er der fire drer til hellighed i fOlelse og
rum og et citat i hvert rum. I handling. Den, der beres pa
kassen, der bares pa overar- panden over hjernen, opformen er de fire citater skrevet drer til at gore sine tanker help6 et stykke pergament. Te- l i ge.
fillin anlegges under morgenI 2. Mos 13,16 tales der om
b6nnen p6 hverdage, men
et tegn p6 udin h6ndu. Det
ikke p6 sabbatten eller p6 hel- blev forst6et om den rsVztg€
ligda g e .
h6ndu, den der er nermest
Men p6 hvilken arm an- ved hjertet. Men er man venlegges tefillin, pi venstre el- strehAndet, er den svage h6nd
ler p6 hojre?
jo hOjreh6nden!
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Med andre ord: de fleste
mennesker har venstrearmen
som den svage h6nd; p6 venstre overarm anlagger derfor
de fleste tefillin - n€r hjertet.
Men de, der har hOjrehAnden,
som den svage hiind, anlegger tefillin pA den hOjre
overarm - selv om den ikke er
nermest hjertet.
Der findes muligvis ogsi
andre forklaringer. Men skal
man vise et foto, der afspejler
virkeligheden for de fleste, der
berer tefillin. skal bederemmen vere p6 venstre arm.
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