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Ved en festgudstjeneste i
synagogen i Krystalgade i
K6benhavn lprdag den 24.
august blev Bent Lexner indsat som ny overrabbiner.
Den nye overrabbiner er 50
6r og har de seneste 6r bl.a.
haft ansvaret for religionsundervisningen af de 200 elever
p6 den jOdiske skole i Kobenhavn, Carolineskolen.Det job
beholder han som overrabbiner. De seneste 2O hr har Lexner virket som rabbiner ved
synagogen i Krystalgade. I
perioden 1,971-76fik han rabbineruddannelsei Israel.
Til spOrgsm6letom den tiltagende sekularisering og
assimilation blandt danske
jOder forteller han bl.a. i et
interview i Kristeligt Dagblad
( 13. august), at hans familie
lever ortodokst, og at hans
born er opdraget i en jOdisk
tradition, men n€vner ogs6,
at ferre og ferre af Danmarks jOder er tilknyttet den
traditionellejOdedom.
Alligevel skal jeg vere
valdig forsigtig med at rejse
kritik af mangel pi sammenheng mellem at kalde sig
jOde og miden, man lever p6.
Masser af joder her i landet
foler sig i akkurat lige sA god
ret til at kalde sig jOder som

IsraelsmissionensAu is

overrabbineren.Ogs6 selv om
de ikke lever spor jOdisk. Det
har noget at gere med
skabnefallesskab, med historie, kultur, Israel, familierelationer.
Men den nye overrabbiner
fortsetter med at pApege, at
sAdanne joder mi forberede
sig p6, at i lengden vil tilknytningen til jOdedommen
forsvinde. Hvis man ikke i
praksis viser sine born, at jOdedommnens ritualer og livsstil betyder noget for 6n, er
det da ikke sert, at de velger
dem fra, siger han.
Lexner fortsetter: - Vi har
haft en debat i vores menighedsblad om alt dette her. Og
i et laserindleg stod der, at
jodernes assimilation med
ikke-jOdiske samfund har
taget flere jOder end nazisterne! At resultatet i hvert fald er
det samme: Ferre jOder.
Kristeligt Dagblads journalist Kirsten Boas kommer
ogs6 ind pi sporgsmilet om,
hvad Bent Lexner vil sige til
unge danskere, der Onsker at
konvertere til jOdedommen.
Lexner svarer bl.a.: ,For mig
er Onsket om religionsskift
nesten som at Onske sig kgnskifte.nOg han fortsetter:
-Jeg fir 50-100 foresporgs-
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Bent Lexnenfta 1._septem.ber sept
nA ouerrabbineri Danmark.
chio

mar
tidlil
ler om 6ret fra danskere, der Dag
Onsker at konvertere til jOde- udvi
dommen. Og kun et par styk- det
ker slipper igennem. Jeg ved for ,
godt, folk siger, at Melchior Dan
(Bent Melchior, afg6ende drin
overrabbiner,red.) er flinkere i peri
dette sporgsm6l. Men her er Troe
jeg alts6 benhird. Hvis den
jOdiskdunge mand er rasende
over, at hans kristne kereste
ikke kan fi lov til at at konvertere, siger jeg, at si skulle
han have forelsket sig i en
jOdisk pige. At konvertere er
ikke bare en formsag. De fi,
jeg giver tilladelse til, skal
f.eks. gennemgi undervisning
i 6revis.
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Bent Melchior takker af
Melchior af - og taler ud - i et
- interview. Han kommer her
pi sporgsmilet om
bl.a. ind 'egtlskiber,
jodisk
blandede
mission og konvertering.
Melchior hevder, at der i
den jOdiske menighed slet
ikke er sA f6 unge fra blandede agteskaber, rlsom er verdifulde elementer i vores
menighed.n
- Det er klart, at hvor en
person er fgdt af en ikkejodisk mor, skal der en konvertering til, men vi skal ikke
gore den konvertering vanskeligere end nodvendigt.
- Ndrjeg ser ud ouer denne store forsamling, er jeg glad for at
Melchior siger videre: - Vi
Det
konstatere, at kirkens medlemmer er bedre end dens ledere.
har jo en livsform, som vi
er oigtigt for os at uide, hoor ui har uores uennen
synes er dejlig. Vi har noget at
l"Ied disse ord indledte ouerrabbiner Bent Melchior sin hilsen byde pi. Og n6r vi ikke missitil den store forsamling af Israel-uennen der uar modt frem i Be- onerer, skyldes det, at den
thesda i Kgbenhaun t marts 1988 for at markere 4}-d.ret for sta- kristne verden pi et givent
ten Israelsoprettelse.
tidspunkt forbOd os det. JOdedommens oprindelse var missionsk, hvilket vi ikke altid
Overrabbiner Bent Melchior sognemoder og arrangemen- slap heldigt fra. Jeg er ikke
96r nu som 67 -6rig p6 pensi- ter rundt omkring i landet. indstillet p6, at vi skal vere
on og glader sig til at fi tid til Han har provokeret i og uden missionske,men vi skal heller
at lose nogle af de mange for jodiske cirkler, i indland ikke vare indelukkede. Er der
opgaver, som venter ham. s6vel som udland, teologisk nogen, som er rodl6se i deres
Efter at have veret andenrab- som politisk. N6r han taler, religiose forhold og soger til
biner i synagogen i Koben- taler han inciterende uden os og finder, at der i denne
havn fra 1963 blev han i 1970 manuskript. Utallige er ogsi livsform er verdier for dem,
overrabbiner. Han afloste sin de debatindleg, der er kom- si skal vi miske vare mere
far, Marcus Melchior, pA den- met fra hans hind - ogsi om 6bne, end jeg selv har varet i
emner relateret til Israelsmis- min tjenestetid.
ne post.
hevder
Opsummerende
Bent Melchior har i de man- sion og messianskejOder.Det
ge 6r, han har veret det jOdi- skal han ikke have utak for, Bent Melchior: - Vi kan alts6
godt tage nye mennesker ind i
ske samfunds 6ndelige leder i selv om vi ikke er enige.
I
Orientering vores kreds. Vi er blevet snydt
Jgdisk
Danmark, ogs6 veret en
flittig foredragsholder ved fiuni/juli 1996) takker Bent ind imellem, der har veret
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Uyaepa.Oa i6r vi ikkeilissi- essamfundet stir for, vores

onerer, skyldes det, at den
kristne verden pi et givent
tidspunkt forbOd os det. JOdedommens oprindelse var missionsk, hvilket vi ikke altid
lemen- slap heldigt fra. Jeg er ikke
Iandet. indstillet p6, at vi skal vere
g uden missionske, men vi skal heller
ndland ikke vere indelukkede.Er der
rlogisk nogen, som er rodlose i deres
r taler, religi0se forhold og soger til
uden os og finder, at der i denne
r ogs6 livsform er vardier for dem,
" kom- sA skal vi mAske vere mere
Js6om 6bne, end jeg selv har veret i
:lsmis- min tjenestetid.
hevder
Opsummerende
er. Det
ak for, Bent Melchior: - Vi kan alts6
godt tage nye menneskerind i
ntering vores kreds. Vi er blevet snydt
r Bent ind imellem, der har veret

historie og aktiviteter med
videre. Mosaisk Troessamfund h6ber hermed at kunne
formidle nyttig, lererig og
objektiv information om det

dem, som har foregaglet en
holdning, som bagefter ikke
har vist sig at v€re der. Men i
9 af 10 tilfelde har jeg veret
stolt over at have veret med
til en konvertering. Og da er
det jeg siger, at jeg m6ske har
varet for streng. Men i de
konverteringer, som er foreg6et - som med de andre religiose afgorelser - har jeg stort
set altid varet pi linie med
Bent Lexner.

grav, med alt hvad der er
imellem disse yderpunkter af

livet.
Det er vort h6b, at leserne
m6 finde publikationen interessantog gavnlig.n

Hevder den afg6endeoverrabbiner Bent Melchior - som
ikke vil kaste vrag pi, at
mennesker, der foler sig
hjemlose i kirken, kan finde
svar pA deres religiose sogen i
jOdedommen. Her kan det
enkelte menneske tale direkte
til sin Gud, siger han.
Kai Kja,r-Hansen

