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I begyndelsen af juli mäned blev der afholdt en luthersk konference om jodemission i Yad Hashmonah - en kristen moshav i nerheden af Jerusalem. Fra dansk side deltog Heinrich Pedersen,Bodil
Skjott og Kai Kjar-Hansen. Konferencen, som havde samlet godt
og vel 30 deltagerefra lsrael, Nordamerika,Japan, Tyskland og de
nordiske lande, tilsluttede sig den säkaldte Willowbank-erklaring
fra 1989. I denne findes en stark opfordring til fortsat at drive mission blandt det jOdiske folk - eller som det bl.a. udtrykkes i Willowbank-erkleringen: mission over for andre folkeslag kan ikke
bruges som en undskyldning til ikke at bringe evangeliet til jOder.
I Israel findes der kun tre menigheder, som har et luthersk
grundlag. En af disse - nemlig lmmanuel Menigheden i Jaffa stottes af Den Danske Israelsmission gennem det fallesnordiske
samarbejdsorganJoint Mission to Israel.
Mens navnet Luther i en dansk folkekirkelig sammenheng har
en positiv klang, er det modsatte ofte tilfaldet i en israelsk og
messiansk-jOdisksammenhang. Det henger sammen med de
antisemitiske skrifter, som Luther affattede i slutningen af sit liv.
Den Danske Israelsmission tager naturligvis pä det kraftigste
afstand fra en sädan antisemitisme i de pägaldende Luther-skrifter. Alligevel mener vi, at der er noget specifikt i den lutherske teologi, som kunne komme den messianske bevagelse i lsrael til
gode, hvis det kunne lykkes at overvinde den barriere, som
Luther-navnet skaber.
Dette galder eksempelvis en säkaldt okors-teologi( over for en
,herligheds-teologin,
det galder evangelieti sakramenternedäb og
nadver, det gelder velsignelseni at kunne bede öt Fadervor, när
man ikke kan bede, det gelder velsignelseni at have nogle faste
former i gudstjenesten, dvs. en liturgi . hvor det menneskelige
underholdningselementer undsagt, og det galder ikke mindst den
troendes eksistens som anfegtet, hvor man ikke blot tvivler, men
er i kamp med sig selv og sin Cud - sädan som ikke mindst personer fra Det Gamle Testamente er det.
Den Danske lsraelsmissionblev oprettet i 1885. I dens tidligste
historie var der hojt til loftet, när det gialdt konfessionellesporgsmäI. Med andre ord: man st6ttede dengang ogsä Jesus-troende
joder, der ikke var lutherske.
Det samme gur vi i dag. Men samtidig mOdesvi med udfordringen til at inspirere med luthersk teologi ind i en messiansk sammenheng i Israel. lkke fordi det er oluthersku,men fordi det er
bibelsk og har et jodisk rodnet.
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Den engelske ordlyd af Willowbank-erkleringenkan fra
midten af august mäned lases pä www.israel.dk

Hvad kan man Onske mere,
när en israelsk jOdist<forfatter
ikke blot skriver om Jesus,
men om Jesus som Kristus -

og endda betragter denne
Jesus Kristus som Gud? Det
gür Shlomo Kalo, som blev
fodt i Sofia, Bulgarien i 7928,

kom i koncentrationslejr som
15-ärig og immigrerede til
Israel i 7949. I 1969 kom det
til 'det fuldkomne vendepunkto i hans liv, som det
siges pä omslaget til hans
bog The DaA /s Coming
(Dagen Kommer), publiceret i

Israel i 1997 dels pä hebraisk
og dels pä engelsk. Dette
vendepunkt har noget med
Jesus at gore. Men hvilken
Jesus?
Bogen er fyldt med skriftsteder fra Det Nye Testamente. Kun et par gange navnes
Jesus ved navn, men laseren
er ikke i tvivl om, at han er
bogens hovedperson. Bogen
indledes med satningen: Gud
er kerlighed, og med henvisning til 1 Kor 13. Det siges
udtrykkeligt, at frelsen kommer fra joderne (Joh 4,22).
Hele vejen igennem er bogen
fyldt med bibelske vendinger.
Et godt eksempel herpä er

fOlgende: 'Gud kladte sig i
kOd og steg ned til dem, der
er kladt i kod, og han bar
deres lidelser og kendte deres
trengsler og deres smertes
bitterhed; som deres var, var
o g s äh a n s . . . *( s . 7 A \ .
Kalo adskiller sig fra andre
israelske jOder, som skriver
om Jesus, ved at tilkendegive
at have modt denne Jesus.
Sproget har en slags äbenbaringskarakter. Flere af hans
b@gerer dateret, ikke med en
enkelt dato, men med to - en
antydning af at han har skrevet dem under en form for
inspiration mellem de to datoer.
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Sporger man messianske
joder i Israel, er meningerne
om Kalo delte. I en kort artikel i det messianske tidsskrift
Kiuun fra 1997 stiller Boaz
Fastman sporgsmälet:,Shlomo Kalo - ulv eller lam?n og
svarer,at Kalo er en ulv kledt
ud som et lam - med henvisning til Matt 7,75. Fastman
forteller, at en representant
fra Kalo har henvendt sig til
lederne af forskellige messianske menigheder med en
anmodning om, at man ville
anbefale bogen. Gershon
Nerel - en anden messiansk
jode - ser Kalo som en "person, der tror pä synkretisme,"

Eeh om en jodisk forfatter kalder Jesus for Kristus, ja,
betragter ham som Gud, er det nodvendigvis ikke dln
Jesus, der prasenteres for os i D€t Nye Testamente, der er
tale om.
og hevder, at det er lykkedes
Kalo at overbevise nogle
messianskejOder om, at han
er en sand discipelaf Jesus.

Hvad drejer det
si$ om?
Det drejer sig om Jesus, ja!
Endog en jOdisk Jesus, som
kaldes Gud. Men det synes
alligevel ikke at dreje sig om
den Jesus, som vi presente-

res for gennem Det Nye
Testamente.
Mäske
kan
bogen bedst karakteriseres
som en moderne version af
Thomasevangeliet.
Noteres
kan det da ogsä, at Kalo stär
bag en hebraisk oversattelse
af netop Thomasevangeliet.
Under alle omstandigheder
synes Jesu dOd og legemlige
opstandelse ikke
at have
nogen betydning for Kalo.
Frelse har heller ikke noget

med menneskets fremtidige
legemlige
opstandelse
at
güre. Det tilsvarende g6r sig
geldende i Thomasevangeliet. I sidste instans reduceres
Jesu rolle til at lede mennesker til en erkendelse af deres
sande guddommelige vesen
gennem hans ord.
Kalos skrifter publiceres pä
et forlag, der kaldes D.A.T. Pä
hebraisk betyder dat bare
religion. Men pä forlagets
brevpapir fär man forklaring
pä, hvad D.A.T egentlig stär
for. De tre bogstaver danner
forbogstaver pä tre hebraiske
ord, nemlig Da' Atzmecha
Tamid. Oversat betyder det:

Kend dig selv altid. For Kalo
betyder det, at mennesket har
det guddommelige i sig. Kristus giver den frelsende kundskab herom. Hvor forskelligt
fra det evangelium, jOden
Paulus predikede. En henvisning til 1 Kor 15 skulle vere
tilstrakkelig her, hvor evangeliet er sat pä kortform i versene 3-7.
lkke underligt, at messianske ledere kan advare imod
et sä afkortet evangelium,
som Kalo presenterer. Ikke
merkeligt, at hans bog kan
k@bes i en butik, der forhandler New Age-litteratur i Jerusalem .

