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Jan Mortensen

Israel lige nu
Jan Mortensen,Israelsmissionensdanske prest i Jerusalem, skriver pä side 3
om den spandte politiske
situation i Israel i midten af
oktober mäned.
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- Lad os fortsatte med at
bede om forsoning - og en
uartg fred mellem de
stridende
parter i
Mellem^sten.
Hver dag sine skrekkelige - og skremmende - billeder fra
lsrael, Vestbredden og Gaza. Sädan har det veret gennem
de forste tre uger af oktober mäned. När denne avis leses,
vil man ud fra andre aviser og TV vide om volden i MellemOstener mindsket eller eskaleret siden da.
Ved moder rundt omkring i landet modes man med
sporgsmälet: Hvem skal man holde med?
Mit personlige svar er: Dem der vil freden.
Det betyder i den nuvarende situation at begge de stridende parter mä give indrommelser. Hvad disse indrommelser skal bestä i, skal jeg ikke her gore mig klog pä. Der
gives ingen fingerknipsfardige losninger. Kun hvis de moderate krafter sejrer i deres respektive lejre, er der stadig häb
om fred. Dette häb har jeg stadigvek.
Jamen, er det der sker i Mellemosten netop nu ikke et
tegn pä at Kristi genkomst er nart forestäende - og et tegn
pä at fredsprocessen med dens indrommelser fra israelsk
side er imod Guds vilje? Sädan mener nogle kristne.
Men det vover jeg nu ikke at sige. Som kristne bekender vi
troen pä Kristi nert forestäende genkomst. Det er en integreret del af vor bekendelse. Men denne bekendelse betyder
ikke at vi skal lade fem og syv vare lige. Sä lang tid det
hedder oi dag*. skal der kampes for fred og retferdighed i
verden. Ikke mindst af dem der venter Kristi genkomst.
I en bog der udkom sidste är skrev Lisa Loden, som er
messianskjOae og arbejder pä Caspari Center i Jerusalem,
blandt andet folgende om forholdet mellem messianske
joder og palastinensiske kristne: 'Kerlighed og forsoning,
etisk adferd og moral er sporgsmäl der har storre vegt end
territoriale hensyn - uanset ens egen status som besetter
eller besat. Hvor vigtige territoriale hensyn end kan vere, er
de sekundere i lyset af Jesu karlighed.*
For den igangvarende konflikt har Den Danske Israelsmission - i al beskedenhed - st@ttetforsoningsarbejdet mellem messianske jOder og palestinensiske kristne. Det vil vi
fortsette med. Vi er alle skabt i Guds billede. Gud elsker os
alle. I Kristus.
Uden at virke alt for pessimistisk:messianskejOderog palestinensiske kristne vil i tiden fremover have endnu storre
brug for vor stotte. Hver pä sin mäde er de meget berort af
konflikten, en konflikt som ogsä har berprt deres forhold til
hinanden.
Kai Kjar-Hansen
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Jesus: Jeshua eller Jeshu?
Artiklen af Gershon Nerel om
messiansk-jOdiske symboler
pä en
Jesus-naunet
- hvoraf f6rste del blev bragt i
modernekakkel sidste nummer af avisen
kalkeretefteren
giver et udmerket eksempel
inskription fra det
pä det spendingsfelt mesforsteärhundrede:fi.re
sianske jOder befinder sig i.
konsonanter,der skal
De tilhorer Jesu Kristi leglases somJeshua.
eme sammen med os andre.
De Onsker at identificere sig braiske navne har Jesusmed deres eget folk - det jO- navnet mening. Det betyder
diske. De har problemer med oden, ved hvem Herren frelkorset, ikke mindst pä grund sera eller oHerrensfrelse* (if.
af kirkens forsyndelseri kor- Matt 7,27).
sets navn mod det jOdiske
När messianskejOder taler
folk, selv om korset for kir- om Jesus, taler de om deres
ken er blevet sgmbolet som Jeshua. Det har fire konsosädan for Kristus-troen.
nanter pä hebraisk. När anSymboler er identifikations- dre israelske jOder taler om
tegn. Nogle kristne mener at Jesus af Nazaret, benavner
messianske jOder identifice- de ham Jeshu. Det har tre
rer sig for meget med deres konsonanter pä hebraisk. To
folk - til skade for deres felnavne om samme person.
lesskab med kristne i pvrigt. Selv i den videnskabeligeJeNogle messianske joder me- sus-forskning pä nyhebraisk
ner at de identificerer sig for bruges almindeligvis formen
lidt med deres eget folk.
Jeshu - med den tjerde konPä flere punkter distancer- sonant kappet af.
er messianske jOder i Israel
For de fleste israelere i dag
sig selvfolgelig fra deres jO- ligger der ikke noget negativt
diske omgivelser när dg skal i at kalde Jesus af Nazaret
identificere sig selv. Et ek- for Jeshu. Sädan hedder han
sempel herpä er deres brug altsä pä ivrit. For ultra-ortoaf Jesus-navnet.
dokse jOder er det anderleDet historiske navn for Je- des. De ved fra den jOdiske
sus pä hebraisk er Jeshua; tradition at de tre hebraiske
pä engelsk gengives det ofte
konsonanter i Jeshu kan tysom Yeshua. Som andre he- des. Den almindelige tyd-

ning af Jeshu-formen er
if6lge jOdisk tradition: ,Mä
hans navn og hans minde
udslettes.n
Er der 6n ting messianske
jOder i Israel ikke vil, sä er
det at Jesus-navnet skal udslettes. Han - Jeshua - kom
for at frelse sit folk fra deres
synder.
Hvis kristne ikke forstär at
messianskejOder har problemer med at bruge korset
som symbol for deres tro,
b6r de lagge marke til messianske joders navneform for
deres Messias og frelser.
Gennem deres brug af
navneformen for Jesus 96r
messianskejOder det samme
som vi andre gbr genem
uores symbol, nemlig korset:
de - og vi - havder at kun i
ham, den korsfastede og opstandne Jeshua findes frelsen.
For joder og ikke-joder.
Kai Kjar-Hansen
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sä vi med dem kan blivesalige
ved din SOn,JesusKristus,vor Herre,
som med dig leverog regereri Helligändsenhed,
6n sandGudtil evighedog til evighed.

Dauid Flusser i 1998 i forblndelse med pra,sentatlonen af
hans opdaterende biografi om
Jesus.
David Flusser er dgd. Han
dOdeden 15. september i Jerusalem pä sin 83-ärs fgdselsdag. Han udgjorde 6n del
af det israelske Jesus-treklover som i sidste halvdel af
det 20. ärhundrede forsogte
at forstä jOden Jesus ud fra
en jOdisk kontekst. De andre
to var Pinchas Lapide og
Schalom Ben Chorin - sidstnevnte dode i 1999.
Flusser var fgdt i Wien i
1977 og studerede og underviste i klassisk filologi i Prag
for han immigrerede til Israel,
hvor han blev professor ved
Det Hebraiske Universitet og
underviste i emner der faldt
ind under det andet tempels

- Jeg horen at du er bleuet menighedsrädsmedlem.
- Jaja, og jeg er ogsä med i kegleklubben!

periode, heribIandt kristendommen. Uden
for lsrael er han
i serdeleshed
kendt for sin
lille Jesus-biografi, som fprst
kom pä tysk i
1968 og senere
blev oversat til
mange andre
sprog.
Han tog i
sine mange artikler et opgor
med iser tyske
teologer, som
bl.a. mente at
det var umuligt at vide noget
sikkert om den historiske Jesus. Han indleder sin Jesusbiografi med folgende ord:
nMeningenmed denne bog er
frem for alt at vise at det er
muligt at skrive Jesu livs historien. For almindelige danske bibellasere lyder det mäske ikke sä epokegorende;
men i den teologiske verden
var det et udsagn der gav
genlyd. Flusser har som fä
andre inspireret kristne teologer til at forstä Jesus ud fra
den jOdiske sammenhang
Jesus levede i.
Den
israelske skribent
Yaron Avitov havder i en bog,
hvor han i et kapitel beskeftiger sig med Flusser,bl.a. at
Flusser troede pä et liv efter
doden og ikke var bange for
doden. lser gladede han sig
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til at mode sin yndlingsjode,
den korsfas-tede Jesus. Rygtet om odenne jOdiske vismand som vidste mere om
Jesus end nogen kardinaln,
lob over hele den kristne verden og tiltrak mange til hans
forelesninger. uJeg er tet pä
Jesus,n sagde Flusser. ,Jeg
har en hengiven holdning til
ham. Jeg kender hans religiose og moralske budskab,
men der er 6n forskel - jeg er
mere pessimistisk.Hvis der er
nogen lighed mellem mig og
nogen fra den tid, er det snarere den eldre Hillel. Det meste af hvad jeg setter pris pä
hos Jesus, findes hos ham.n
Som dansk prast - og studerende - i Israel i perioden
7976-78 havde jeg fornojelsen at blive modtaget af
Flusser i hans arbejdsvarelse
adskillige gange. Var man
forst kommet derind, var det
ham der snakkede. Efter et
sädant besog fortalte jeg pä
mit nybegynder-ivrit en der
kendte Flusser, at jeg havde
varet hos ham og snakket
med ham. Vedkommende replicerede: ,Du talte med Flusser? Jeg mätte indromme at
det var ham, der havde talt.
Gennem sine skrifter taler han
stadig om joden Jesus, som
var ham sä ner. Meget tettere pä Jesus kan man vist
ikke komme som jOde - uden
at overgive sig til ham.
Kai Kja,r-Hansen
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