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Iadiskidentitetog denkristnekirke
Kai Kjer-Hansen

I esus-troendeiader mener
J ikke, de er blevet forhenvarende iader, efter at de er
kommettil tro. Men hvordan
balanceremellemsin jodiske
identitetog sin tro pä Jesus
somMessias?
Og hvordanforholderman sig til den kristne
kirke? Herom er der starkt
deltemeninger.

lnteriar fra en
Problemstillingen
er ikkeny.Den
messiank
findes i mangediskussioner
fra
menighedi
og meddet 18.ärhundrede,
hvor
Jerusalem,som
jader begyndteat
Jesus-troende
mereligner en
fä deresegenhistorie.I de seneste synagogeend
en kirke.
mänedersynesfronterneat blive
trukket starkt op - ikke mindst
af et par israelskeledere. For
nemhedsskyldkaldervi den ene
flaj for kirke-gruppenog den
ppen.
andenflalf or synagoge-gru
endsporgsmälet fsrael. Et af de mest radikale
Naturliryiser der en del mellem- endeervigtigere
positioner.
udtryk herforlyder:"God'sword
om jodiskidentitet.
ppenblandtJesus-tro- Synagoge-gruppen blandt came out of Zion, it did not
Kirke-gru
jader er derimod comeinto Zion" (Gudsord udgik
ende iader anskerat opretholde Jesus-troende
et nart forhold til den kristne starkt kritiskeoverfor denkristne fra Zion, det kom ikke til Zion).
kirke. Pä engelskhar man ikke kirke og den kristne tradition. Sporgsmälet
om jodisk identitet
problemer med at kalde sig Man vil ikke brugeen selvbeteg- synessäledesvigtigereend forjodekristen,hvor ordet kristen nelse,hvor ordet kristenindgär. holdettil den kristnekirke.
altsä indgär.Man advarerimod Man vil ikke holdegudstjenester Desvarre ser det ikke ud til,
syna- at der lige nu er en dialog i
at stifteselvstandigemessianske i kirker,men i messianske
menigheder.Man mener ikke, goger. Man vil identificeresig gang mellemdisseto grupper i
det er rigtigt for Jesus-troende med den jodiskereligiosetradi- lsrael.Men det bliverspandende
jaderat overtageen "jodiskhed", tion, fordi man mener,at den er at falge,hvad kirke-gruppennär
som er defineretaf den rabbin- det bedsteskjold mod assimila- frem til, när den skal definere,
ske jodedom,og leve efter den tion. Man menerikke,at der er hvad iadisk identitet betyder for
jade, og hvad
i dag. Man menerogsä, at det behovfor den kristnetraditionog en Jesus-troende
er vardifuldt at tage ved lare teologi,og afviseren tilknytning synagoge-gruppen
när frem til,
af kristenteologi,og finder intet til de evangeliskekonfessioner. närden narmereskaldefineresit
forkert i at identificeresig med Man har,somdet er blevetsagt, forholdtilden kristnekirke.Dens
konfession.Man ikkebrugfor kristendommen
om jadiskidentiteter
som sporgsmäl
en evangelisk
ikke en storebror,der skalbestemme, legitimt.Men mäden,den pä det
sigerikke,at Jesus-troende
joder. senestehar udtrykt sig pä, truer
har en jadiskarv at forvalte,men hvadtro er for messianske
enheden mellem Jesus-troende Man er kritisk over for kristne med at sprange enhedenmed
jaderog ikke-joderbestär- og mä missionarer
og mener,at de har ikke-jodiske
troende.
bestä.Enhedenmellemalle tro- gjort mere skade end gavn i
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Spiretpä lmmanuelkirkeni Tel Aviv
ragerop. Noglemessianske
ioder har
start ved at holde gudstjenestei
en sädan kirke. De mest radikale
blandt dem snsker ikke at identificere sig med den krirtne kirke og
densteologi.

,d,
en
de

mellemsekulare
Spandingen
og
ortodokse
iaderi lsrael

(Tommy)
Qtär det til Yosef
rlLapid, lederenaf det sekulare politiske parti Shinui,skal
der ske andringer i lsrael
vedrsrendede privilegier,som
de ortodoksejoder har.

myndigheder
at de israelske
ikke kommertilbagetil lsrael,bliver
vil kunnekontrollereden vrede, dette anerkendt.Og det tredje
somsävil kommetil udtrykblandt punkt om offentligtransportpä
ortodoksejaderi lsrael.
sabbattener ikke et stort probMere moderatesekularejader lem, da mangehar bilerog der
hevder, at problemerne
ikke er karertaxa'erpä sabbatten.
sä store,som Lapidgor dem til.
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De religioseyeshiva-studerende
er uegnedetil heren og kunne
garebedregavnved civiltjeneste
pä hospitaler,i bornehaverog
Yeshiva-studerende
er princilignende.Sporgsmälet
om borpi elt frikget for mi Iitartj enerte
i lsrael.
gerligt egteskaber ikke noget
problem,fordi manbarekanrejse
til udlandetfor at blive
gift - og när man

Partiet Shinui - det betyder
"forandring"- fik et flot valgden
28. januarog siddernu pä 15 af
i alt 12O pladseri det israelske
parlament,hvilketgor det til det
partii Knesset.
Likud
et tredjestorste
lri- med Ariel Sharoni spidsenhar
lut 38 pladser,mensArbejderpartiet
for medAmranMitznasomlederhar
rd- 19 pladser.
Shinui,der snskeren adskillelse
35;en mellem stat og religion,gär til
tkampmodde privilegier,
demener
IS,
de ortodokse har. De religiose
yeshiva-studerende
skal gare
for
militartjeneste,hvilket de
nu er fritaget fra; rabbiaf
Jer natetsmonopolpä indgäelseaf agteskabskal
at
brydes, og forbuddet
os mod offentlig transge port päsabbatten
skal
ophaves.
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Skerdette,forudsetter analytikere,
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