den evige salighed
ved vor Herre Jesus Kristus, din SOn,
som med dig lever og regereri Hellig6ndsenhed,
6n sand Gud fra evighedog til evighed.
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I 6r faldt den jOdiskefastedag,
Tisha Be'av (den 9. i m6neden Av) den 2. august. Dagen
markerer templets fald. IfOlge
jOdisk tradition blev b6de det
fprste og det andet tempel i
henholdsvis 61 587 f.Kr og 7O
e.Kr. odelagt pA denne dag.
Ikke alene selve dagen er en
faste- og sorgedag, men ogs6
perioden som s6dan, iser de
sidste ni dage, og der er en
rekke traditioner for hvad
man 96r og ikke 96r i denne
periode. Man klipper ikke sit
h6r, vasker ikke sit toj og
bryllupper aftroldesikke.
I de seneste6r er en ny tradition opst6et. I fOlge JerusaIem Post begyndte den i et af
de ortodokse kvarterer i Jerusalem, hvor en gruppe kvin-

der samledes for at modtage
undervisningom hvad rabbinerne har sagt om det at vogte sin tunge og det at have
ronde tungert. Dette har med
tiden udviklet sig, og i 6r har
der veret
omkring
2OO
s6dannestudiegrupperi gang.
De er blevet afholdt i synagoger og skoler p6 b6de hebraisk, engelsk, fransk og jiddisch. Ideen har bredt sig ikke
bare til andre steder i Israel,
men ogs6 til USA, Canada og
Sydafrika.
Nogle vil miske trakke lidt
p6 smileb6ndetover et s6dant
undervisningstilbudsom skal
belere folk om ikke at sladre
og advare mod hvad det at
have en los tunge kan fore til.
Helt sikkert vil nogen ogs6
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Jeg vil gerne modtage avisen gratis

hefte sig ved at det er kvinder der samles til en sidan
. frajffi
undervisning.Til det sidste er
rekvl
der dog at bemarke at
eks fl'
mendene ogsA er kommet
med i 6r, om end antallet af
deltagere er mindre. De samles selvfOlgelig i deres egne
gruPPer.
Au*$i:
Traditionen er blevet startet
. infoffi
af ortodokse jOdiske kvinder.
mi*{o
Men deraf kan man alts6 ikke
in$'i,,$
slutte at det er denne gruppe
r fort*ll
der iser har problemer med
sladder, har en ond tunge
foreff
eller har vanskeligt ved at styvefdefi
re den. Hvad man kan slutte,
. pirmih
er at de har erkendt at sladder
kriffie
og ond tunge skader og derrPdde
for mA bekampes.
Det
erkendte
apostlen
. formld
Jakob ogsi, og derfor kunne
JesUs
han skrive at den som mener
vilk*r,
at han dyrker Gud, ,men ikke
tojler sin tunge, forer sig selv
bag lyset,aog han kalder tunFIgtfii
gen for en "lille legemsdeln,
Vedvar€
men sammenligner den med
andrt
en ild der kan sette den
Danm
storsteskov i brand.
Miske lidt selvransagelseaf
hvorffi
visse problemer i en kristen
neni Afi
menighed eller forening kunbliver,:&
ne fA nogen p6 den tanke at
adresm
kopiere de ortodokse jOdiske
V€drl.
kvinder. Nu er jOdiske mend
jo begyndt, og man behover
me
jo ikke markere templets OdeIsraeffi
laggelse for at tage initiativ til
tariAtl;.
et lignende kursus!
Kai Kjar-Hansen
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