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Jsdiske forsog pä at hente
Jesus hjem
Buber: rüesus - mtn
storebrodern
Det er svart at vere uberort
af Martin Bubers ord fra hans
forord til bogen Two Tgpes of
Falth (To slags tro). I forordet,
dateret i Jerusaleml950, skriver Buber bl.a.:
,Uge siden min ungdom har
jeg set Jesus som min storebroder. At kristendommen har
betragtet ham og stadig betragter ham som Gud og Frelser, har altid forekommet mig
en sag af stOrste vigtighed
som jeg, bäde for hans og for
min egen skyld, mä soge at
forstä.
Jeg er nu mere end nogen
sinde sikker pä at der tilkommer ham en stor plads i Israels troshistorie, og at denne
plads ikke kan beskrives ved
hjalp af nogen af de sadvanlige kategorier. Med troshistorie forstär jeg historien om
den menneskelige side, sä
vidt den er kendt for os, i det
der er sket mellem Gud og
mennesket. Med Israels troshistorie forstär jeg tilsvarende
historien om Israels side, sä
vidt den er kendt for os, i det
der er sket mellem Gud og
Israel. Der er et 'noget' i Israels troshistorie som kun kan
forstäs af Israel, ligesom der
er et 'noget' i den kristne troshistorie som kun kan forstäs
af kristendommen. Sidstnevnte har jeg kun berort
med den fordomsfrie respekt
af en der horer Ordet ...o

som gor lndtryk,

Ben-Chorin og hans
nbroder Jesusn

tenker pä forholdet mellem
jOder der ikke tror pä Jesus,
Den israelske skribent Scha- og kristne der gOr det. Den er
lom Ben-Chorin, som dOde i mindre rammende for situati1999, og som er kendt i den onen i det forste ärhundrede kristne verden for sine mange historisk set.
boger om Jesus og forholdet
Med henblik pä situationen
mellem jOdedom og kristen- pä Det Nye Testamentes tid
dom, har ogsä i manden fra kan nemlig sentensen formuNazaret fundet sin obroder leres: 'rtroen pä Jesus adskilJesuso.Men Jesus er for Ben' ler os ... j^der!* Og for situatiChorin dog ikke Messias for onen i dag vil Jesus-troende
jOder. Ben-Chorins nej til jOder fortsat sige: oTroen pä
Jesus som Kristus/Messiasog Jesus adskiller os ...jgder!.
hans ja til at beskeftige sig
Hvor sympatisk billedet af
med Jesus og give ham en nbroderJesusnend er tegnet i
plads i den jOdiske historie - Ben-Chorins skrifter, eksistehvis ikke ligefrem hadersrer der for ham nogle granser
pladsen - findes i hans ofte han som jOde ikke kan overciterede ord om lighed og for- skride. Derfor gik han i 1978
skel pä joders og kristnes for- skarpt i rette med Pinchas
hold til Jesus: 'Jesu tro fore- Lapide - endnu en kendt jOde
ner os, men troen pä Jesus der har skrevet talrige boger
skiller os.*
om Jesus. I en bog om Jesu
Satningen rammer mäske opstandelse havde Lapide
meget godt hvis man bare gjort sig til talsmand for
side5 -

Arel Torm, Israelsmlsslonens
mangeärige formand, som dode I 1997,
er stadlg verd at lytte tll. I et foredrag fra 1971 med tltlen nKlrke og
synagogea understreger han at det ltke er nok at stgie uGudo; der mä
ogsä slges rfesusa.
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historiciteten af Jesu opstandelse - uden dog at mene at
den betOd noget for jOder.
lfolge Ben-Chorin overskred
Lapide her - som jOde - en
grense, när han havdede at
Jesus var opstäet fra de dOde.
Selv oplevede Ben-Chorin
at nogle i Israel satte spOrgsmälstegn ved hans identitet
som jOde fordi han beskaftigede sig med jOden Jesus. I
forbifarten kan det ogsä navnes at han ved flere lejligheder forsvarede messianske j0ders og kristnes ret til i et
demokratisk samfund som
Israelat drive mission.
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der er lnvolveret
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messlansk Jodg
kan undgä ei

Flusser: rüesus
er tat pä miga
En anden af det 20. ärhundredes store israelsk-jOdiskekendere af Jesus, nemlig professor David Flusser, dOde i Jerusalem i efteräret2000. Uden
for Israel er han i sardeleshed
kendt for sin lille Jesus-biografi, som forst kom pä tysk i
1968 og senere er oversat til
mange andre sprog. Se nermere herom i Mogens Duelund Nielsensartikel pä s. 4.
Flusser tog i sine mange
artikler et opgor med en kristen teologi der var pr€get af
eksistentialismen.Han mente
- i modsetning til mange
kristne teologer - at det er
muligt at skrive en biografi
om Jesus pä basis af de nytestamentlige skrifter. Og ikke
nok med det - han argumenterede ogsä for at den historiske Jesus havde haft en messiansk selvbevidsthed og forstod sig selv som Guds son forhold som en kritisk kristen
teologi ofte havde sat et stort
sporgsmälstegn ved. Flusser
har som fä andre inspireret
kristne teologer til at forstä
Jesus ud fra den jOdiske sammenheng Jesus levede i. Til
en jOdisk skribent udtalte
Flusser:DJeger tat pä Jesusn.
Igen: bevagende ord af en
jOde om joden Jesus. Meget
tattere kan man vist ikke
komme pä Jesus uden at
overgive sig til ham.

I

Rabinowitsch: Jesus broder og Guds son
Tet - og tettere - pä Jesus
kom imidlertid Josef Rabinowitsch, den russiskejOde som
under et besog i Jerusalem i
1882 kom til tro pä Jesus
som Messias og som jOde
kunne kalde Jesus for ,'vor
brodero. Men Jesus var for
Rabinowitsch ikke kun joders
broder, han var ogsä oMessias, Guds s@nr,rFrelseren(,om
hvem Rabinowitsch kunne
sige at han ,blev korsfastet
for vores synder skyld; for
denne Jesus er ikke en Gud,
der ikke kan frelse, for han er
megtig til at frelse os ...(
Bevegende
er
Jakob
Wechslers ord om hvad der
foregik ved Rabinowitschs
gudstjenester i
Kishinev.
Wechsler var en af de forste
der havde polemiseret imod
Rabinowitsch. Men ogsä han
kom til tro og skriver herom i
1885 blandt andet folgende:
,Hvem ville for nogle mäneder siden have troet at den
messianske bevagelse som
udfolder sig iblandt os ville
have antaget storre og stOrre
dimensioner fra dag til dag?
Som en erlig mand [Natanaell stillede det erlige sporgsmäl for mere end 1800 är
siden: 'Kan noget godt vare

fra Nazaret?', säledes spurgte
mange: 'Kan lyset udgä fra
Kishinev, og Herrens ord fra
Bessarabien?' Andre sagde:
'Denne bevregelse har ingen
levedygtighed, den vil snart
pustes ud og slukkes.' Men
endnu har Herren Messias'
ord gyldighed: 'Hvis disse tier,
skal stenene räbe,' i dette
tilfalde stenene fra bedehuset
Betlehem, som hr. Rabinowitsch har oprettet - disse
räber og forkynder for tid og
evighed. De giver vort hjerte
häb om snart at se en stor
messiansk menighed i Israel.
Hvem ville fÖr have troet
at omkring 100 israelitiske
mend hver sabbat ville forsamle sig i et hus som er
bygget til ere for Jesus Messias? Hvem ville fOr have troet
at en jOde af sin jodiske broders mund skulle hore navnet
Jesus Messias lovprist pä
hans laber uden at vrange
sin mund eller tilstoppe sine
oren...?o
Sä langt en stemme fra det
sidste ärhundrede. Der er
ogsä joder der pä tilsvarende
mäde kommer til tro pä Jesus
som Messias og Guds son - i
vort ärhundrede.
Kai Kja,r-Hansen

