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at du vil vere os nddig for din SOns,Jesu Kristi,skyld,
tilgive os alle vore synder og gare os evigt salige
ved din SOn,Jesus Kristus,vor Herre,
som med dig leverog regereri Hellig6ndsenhed,
6n sand Gud fra evighedog til evighed.
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JOdisk Pedagogisk Center
har udsendt en smuk folder,
som pA kortfattet m6de forteller hvad jOdedom er. Det
er en god id6. Folderensforside er prydet af en detalje fra
Marc Chagalls gobelin af Udgangen af Egypten.
I folderen fortalles der om
b6nnen, bederemmene og
mezuzahen.Efter et afsnit om
spiselove folger fire afsnit om
de vigtigste stationer i livet:
omskerelse, Bar Mitzvah/ Bat
Mitzvah(,konfirmationn),bryllup og begravelse.Herefterfplger afsnit om sabbatten samt
helligdageog den jOdiskekalender. Afsluttende er der et
lille afsnit om jOder i Danmark.
Her er et par udpluk fra folderen:
uJodedommens essens er
troen pA den ene Gud (den
absoluttemonoteisme) og helIiggOrelsenaf menneskets liu.u
,Det, der er mest karakteristisk for jOdedommen, er de
talrige religiosepligter - 613 i
alt. Men ud af de 613 religiose
bud er kun ca. 60 relevante
og kan praktiseresi vor tid.u
jOdisk tradition vejer
"lfolge
omskerelsesbudet alene lige
sA meget som alle Bibelens
anordningertilsammen ... Omskarelse af ptger er strengt
forbudt og har aldrig forekommet inden forjOdedommen.n
olfolgejOdisk tro er livet pA

denne jord en slags korridor
og forberedelse til den na,ste
uerden - Paradisets Have. JOdedommen betragter et menneskes dod som overgangen
fra den fysiske verden til en
6ndelig verden. Doden er ikke
et afsluttet kapitel. Den er blot
en midlertidig afsked, fordi
troen p6, at sjelen fortsetter
med at eksistere, er en af
grundstenene i den jOdiske
tro. Sjalen eksisterer efter dOden og vender blot tilbage til
sin oprindelse.u
Ved omtalen af jOdisk begravelse n€vnes det, at der
ikke bruges blomster. Derimod plejer man, inden man
forlader begravelsespladsen,
at legge en lille sten pdr graven som et minde om ens
bes@g ved graven. Det betones, at jOdedommen forbyder
ligbrending, ofordi ideen om,
at man skal begraves, knytter
sig til ideen om, at selve kroppen vender tilbage til jorden
igen.u
,Shabbat anses for at vere
den vesentligste
og mest
verdifulde hOjtid, joderne har.
Det er den eneste helligdag,
som nevnes direkte i De Ti
Bu d .u
I folderen oplyses det, at
der bor ca. 7.000 jOder i Danmark, som er sterkt integreret i det danske samfund.
Omtrent 5.000 af disse er
medlemmer af det Mosaiske
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Jeg vil gerne betale frivilligt abonnement
p6 kr. 95,- og modtage et giroindbetalingskort hertil hver januar

Spred denne
Trossamfund.uMan96r ud fra,
at omkring 400 af den jOdiske
menigheds faste medlemmer
er fra traditionelle til religiose
j0der, resten er mere eller
mindre assimilerede, men
bevarer deres jOdiske identitet
ved interessefor jOdisk kultur
eller tilknytning til israelskzionistiskeforening€r.rr
Den lille folder p6 12 sider
kan rekvireres fra JOdisk Pedagogisk Center, Bomhusvej
78, 2100 KObenhavnQ. Foruden et frimerke pi kr. 3,75
til forsendelsen,kan man vedlegge et par andre - ubrugte frimarker til dekning af omkostninger i forbindelse med
fremstillingenaf den.
Kai Kjar-Hansen
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