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Hvormange
messianske
isderilsrael?
LANGSAD vejener der gi- HVORDAN MAN end venvet en hel del forskellige der og drejer tingene, har vi
svarpA,hvor mangemessi- at gore med et meget lille
anskejoder, altsA Jesus- antal. Men nir det havdes
troendejoder,der er i Isra- fra iagttagere her i Israel,
el.Nogleaf svareneskyldes at man i 1965anslog,at der
en megetoptimistisk"kri- dengang kun var 300 Jesteno vurdering. Andre sus-troendejoder,er der p8
skyldesen megetpessimis- disse6r alligevel sket en tiltisk vurderinggivetfta ig- vakst af en betragtelig
diskhold.
storrelse.
Noglekristne missioner
Denne tilvekst skyldes
har i deresangivelse
under- blandt andet - men ikke
tiden inddragetet ukendt kun - at kristne joder fra
antal Nikodemus-troende. USA har slAetsig ned i Isaltsi jpder, der tror pAJe- rael. Men pA grund af det
sussomMessias,mensom sekulariserede israelske
ikke er tilsluttet en menig- samfund, som har skabt et
hed.At der findess6danne indeligt vacuum, er tilvaktroende,skal der ikke sat- sten ogs6 kommet fra sAtes spgrgsmAlstegnved. danne mennesker, der netMen nggterntvurderet er op har levet i dette vacuum.
antalletaf s&danne
troende
Men tilvaksten skyldes
megetlille, og det synesat
ikke mindst, at i det seneste
vere faldende.
&rti har man oplevet en ny
Manskulletro, at detvil- generation af Jesus-troenle vare en forholdsvisnem dejgder, der ikke har skamsag at talle antallet, n&r met sig over deres tro, men
der kun er omkring30 me- iwigt har ladet sig involvenigheder,som kan beteg- re i evangelisation over for
dereseget folk.
nessomevangeliske.
Meni
Det har varet almindede forskelligemenigheder
ligt, at man fra antimiskommerderikkekun kristne jpder, men ogsAfrem- sions-organisationersside
mede.Nogle har israelsk harhavdet, at dej6der, der
kommer til tro pA Jesus,
statsborgerskab,
andrehar
har veret "marginale" j0detikke.

der, personer, der kan betegnes som samfundets tabere.
Sidanne har der veret.
ForhAbentligt er der ogsi
s&danne blandt de 1.800
messianskejOder i dag. Jesus kom jo netop for at frelse sidanne. Men ser man
p& den unge generation af
De to talsmand for den
kristne jgder i Israel i dag,
israelskeLausanne-gruppe
kan de generelt ikke betegvurderer,at omkring3.000
nes som samfundstabere.

HOLDER VI OS her til
kristnejpder indenfor den
euangeliskekristenhed
hvilketikke kun er lutherske kristne! - er der fra
messiansk-kristent
holdnu
givet et npgternt og realistisksvarpdsp0rgsmAlet.

personertilhprer deomtalte menigheder,og af disse
er omkring60procentb6de
israelereoBjoder.Detgiver
et antal pi omkring 1.800
joder i Israel.
messianske
Hertil kan legges nogle
hundredeindenfor denkatolskekirke. (Andre kilder
oplyser,at en sekt somJehovasVidner har ornkring
500medlemmer.)

SOLIDARISERER VI OS
med kristne j6der, har vi en
hel del at vinde. Solidariserer vi os bare med Israel
uden at tale de messianske
jgders sag,gor vi dem til tabere.
(Ill.: Ebba Steenbach
fra bogen "Messianske
jgder,<, Savqnne 1979).

