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Hvordanskalde kunnehsre?
Introduktion til dokumentet
nKristentvidnesbyrdoverlor
det isdiske folk".

1. Fronter
For nogle kristne er det udtryk for fordomme, agressivitet,
selvtilstrekkelighedog falsk stolthed - iblandet en vis portion
verdsligog indelig imperialisme- at styrteaf stedog overbevise
andre om sin egen kristne tro, uansetom ude andreuer joder
ellerhedninger.
For andre kristne grlderJesu befaling om at gare alle folkeslagtil hans disciplestadigvrk. Heller ikke , nfu det grlder jaderne,er den satud af kraft.
Med den forste opfattelseforkastestraditionel mission og
Her kan det f.eks. hrvdes, at nogle mennesker
evangelisation.
mener at hore Gud klarest i Koranen, mens andre mener at
hore ham klaresti Kristus. Og det forhold har man bare at acceptere, hrvdes det. - Den anden opfattelsehar derimod vrtet
det styrendeelement i nyere tids protestantiskemission, hvor
der er mennesker,der brcnder for missionenssag.
Naturligvis er der mange mellempositionermellem disse
frontstillinger. Det er ikke stedet her at give et afbalanceret
billede af disse. Tilstmkkeligt er det at konstatere,at nogle
nzensandre opkistne nzener,at der iAhe sAa/euange./iseres,
inzodJesus
iAAe
Lisom
at
euangelisere,
det
et
fatter
forrederi
geledeser det en bedrsveligkendsgerning,at nogle kristne taler uklart om mission.
Der er storedivergensermellem kristne om rigtigheden og
nodvendighedenaf evangelisation.At tilslsre dette tjener intet formil.

2. Et dokumentfra Lausanne-bevagelsen
De t er hele kirkensopgaveat bringe hele evangeliettil hele
verden.
Med denne srtning fra et af Lausanne-bevrgelsens
dokumenter, er der med nogle fi ord sagten hel del om, hvor Lausanne-bevrgelsener placereti sporgsmd.let
om evangelisation.
Evangelieter ganskeenkelt for godt, til at andre ikke skulle
hore - og modtage- det. Derfor mi alle vere med til at sprede
det.
Lausanne-bevrgelsen,
som er en verdensomsprndendebevegelse, onskermed basisi det bibelske budskab at vtrre en
inspiratorog katalysatorfor evangelisation.Inden for bevrgelsens rammer kan evangelikaleledere fra mange forskellige
evangeliskekirkesamfund inspirerehinanden til at finde nye
vejefor evangelisation.Si at si mangesom muligt pi en si god
mide som muligt kan hore om frelseniJesusKristus.
Bevegelsensforstekonferenceblev holdt i I974 i Lausanne.
Herfra udgik der en kraftig appel til verdensevangelisation.
Dette fik bl.a. et skriftligt nedslagi den slkaldte Lousonnepagt. Ved Lausanne-bevrgelsensverdenskonsultationom
evangelisationi Pattaya,110 km syd for Bangkok i juni 1980,
fastholdt. 3 milliblev visionerneom verdensevangelisationen
arder menneskerhar aldrig hort om Jesus og har derfor ikke
haft mulighed for at tage stilling til ham. De udgor omkring
213 af verdenssamledebefolkning. Hertil kan si legges alle
dem, som nok har hort omJesusog miske ogsl.er dobt og figurerersom kristne i statistikkerne
, uden at Kristus er en levende realitetfor dem.
Men man gik et skridt videre i Pattaya,idet man ikke behandlededisse3 milliarder menneskersom en forskelslssmasse.Man forsogteat grupperedissemennesker.I dette milliardhav af menneskerudgor joder en del, nemlig omkring 14 millioner.
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3. Et dokumentom ioder
horer nrppe til det lrsestof, som finder
Missionsdokumenter
flest lrsere. Bare ordet udokument<kan virke afskrrkkende.
Og si endda et dokument om 1oder, som der ikke findes si
mangeaf pivore breddegrader!
Det sidstekan ikke benegtes.I sagensnatLlrer de eksempler, som findes i dokumentet ,Kristent vidnesbyrd over for
det jodiskefolku da ogsi hentet fra himmelstrog, hvor den jodiskebefolkningsgruppeer storreend hos os. Alligevel mi dokumentet betegnessom si relevant,at det fortjener at hses af
sig for missionog evangelisation.
alle, der interesserer
Antallet af mennesker,som aktivt interesserersig for sier givewis langt storreend dem, der
kaldt hedningemission,
aktivt er involveret i mission over for Israel. Dog er det en
kendt sag,at mange kristne interesserer
sig for Israeluden dilse.
rekteat vrre engagereti en israelsbevrge
For dem, som har israelsmissionsom deres speciellemissionsinteresse
, skulledet ikke vrre nodvendigtyderligereat argumenterefor at gLi gangmed lrsningen. Den udfrrdigede
studieplanskulleendvideregoredet lettereat arbejdesammen
med andre i studiegrupper.Men ogsi for kristne, der rejsertil
Israelpi turistrejseeller for unge kristne, som for kortere eller
lrngere tid opholdersig i en kibbutz, vil en gennemtenkning
af nogle af de problemstillinger,som behandles,vrre gavnlig.
Dersom man da ikke holder ferie fra at vrre kristen. ni.r man
er i Det helligeLand!
Hermed er dog ikke alt sagt. Uden at spille hedningemisud mod hinanden, som om det sidste
sion og israelsmission
skulle vrre fornemmereend det forste, kan det dog ikke bentrgtes,at der er nogetsrrligt med Israel.
Gud har i historien handlet pi en srrlig mide med det
folk. Og han er ikke ferdig med det. Bibelen er en jodisk bog.
Jesusog apostlene var jader. Evangelietkom til osfra joderne.
Selv om det er en forenkling, er der alhgevel noget om

snakken:Nlr man beskaftigersig med Bibelen - begge testamenter - beskrftiger man sig direkte og indirekte med israelsmission. Og beskrftiger man sig videre med sporgsmll, der
har at gore med evangelisationover for joder i dag, fsres man
tilbage til de fsrste kristne, som var jader. Nlr man bcskrftiger sig med temaet Eaangelisationog ioder, fores man uvilklrligt tilbage til ApostlenesGerninger, en bog som da lukker sig
op pe en ny mlde.
Det skullevere unodvendigt et gareopmrrksom pe, at dokumentet hverken rejsereller lsser ethvert problem, som en
detaljeret behandling af forholdet mellem jodedom og kristendom ville krreve. Men det giver nogle retningslinjer og viser
nogle hovedtrek, som det ikke er til at tagefejl af. I sin endelige form er det blevet til under et vist tidspresved Pattaya-madet. Men i minedeine forud for msdet havde 14 studiegrupper over hele verden beskrftiget sig med temaet >Hvordannl
joder?<.Disse gruppers iagttagelservar blevet samlet og dannede arbejdsgrundlageti Pattaya.
Ikke mindst det forhold, at omkring halvdelenaf dem, der
pi Pattaya-modetarbejdedemed udfrrdigelsen af dette dokumenr, var Aristne1oder, er tilstrekkelig garanti for, at det ikke
alt sammen kan affrrdiges som et hedningekristentmakvrrk.
Hvad man end mltte mene om udeladtetemaer, loseender
og dirlige formuleringer, kan man ikke beskyldedokumentet
for at tale uklart. Det klareja til missionog evangelisationover
for joder er ikke til at tage fejl af .

4. Et dokumentimod fromdovenskab
uKristent vidnesbyrd over for det jsdiske folko er en tilstrekkelig overskrift til at angive, at dokumentet beskeftiger sig med
evangelisationoverfor joder. Alligevel kan de, der rkunn er involveret i evangelisationover for ikke-joder, lrre en hel del.
Undertiden kan det vrre lettere at overvejenogle problemstilsom
linger og kritisk tage stilling til en evangelisationspraksis,
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man ikke selver personligtengagereti. Forsvarsmekantsmerne
srttes ikke si hurtigt i gang! En sidan gennemtenkning kan sl
blive et udgangspunktfor at stille sporgsmll til den evangelisation,man selver involvereti.
Den, der aktivt arbejdermed evangelisationover for jader,
eller har beskrftiget sig med dette sporgsmll, vil vrre den forste til at bekende,at det ikke er blevet gjort godt nok, at det
kunne og kan goresbedre, og at der let kan findes eksempler
pi, at det er gjort forkert.
Noget tilsvarende grlder ogsl al anden evangelisationog
mission.
At overvejeom noget kan goresbedre eller faktisk er gjort
direkte forkert, kan vrre et godt udgangspunktfor at nytcnke, hvordanevangelietbedstrekkes til mennesker.Hvem ved,
om vi har list osselvfast i nogle former eller metoder, som virker stik modsataf, hvad vi hlber pl og beder om? Opfindsomhed, nytrnkning og fantasikan vel ogsi vrre fra Helliglnden!
Og seriostat beskrftige sig med de mennesker,som vi gerne
vil rrkke evangeliet,er vel ikke at ringeagteHelliglnden?
Det er hovmod at tro, at vi med en bestemtteknik eller model kan gore menneskertil kristne, dvs. sandekristne. Pl den
anden side har vi svigtet voft ansvar,dersom mennesker afsllr
evangeliet,fordi vi er uopfindsomme og for dtrlige til at formidle det.
Kun en total nzangelp,i seluAitiA, stor doaensAabe//er en
ouerdreuenog asund ,indeligbed ail afuise, at man ti/ stadiglted sAa/gennemtenAe, nyuurdere og euentue/t reuidere tid/igere tide rs euange/isationspraAsis.
Doven fromhed eller from dovenskabhar Helliglnden ikke
specielforkerlighed for. Og da slet ikke hvis det medforer, at
evangelietikke bliver hort, selvom det bliver sagt, fordi det sigespi en ganskeuhorlig mide.
Altsammen fordi man i den fromme dovenskabsnavn ikke
turde nytrnke, fordi det indebar en risiko for selvkritik.

5 . E n det alje f r a e n k ri s te n i o d e s s e l v b i o g ra fi
Oplevelsenaf, at en detaljefra en taleellerdiskussionbider sig
fast,kenderenhvertil. Miske er detaljen aldelesuvesentligfor
den pigrldende helhed. Men andre gange er detaljen det,
op.
som lukker helhedsforstielsen
I forbindelse med udarbejdelsenaf dokumentet >Kristent
vidnesbyrdoverfor det jodiskefolku har en sidan detaljebidt
farer denne desig fast. Bedreend mangeog langeovervejelser
talje lige ind til kernen i dokumentet. At det netop var en
kristenlode, som illustreredeen hovedtankemed en sidan lille
selvbiografisknotits, gor ikke sagenmindre udfordrendefor os
hedningekristne.
Snarerewrrtimod!
Den kristne jode fortalte nogenlundesidan under en af
samtalerne:
- Som ung arbejdedejeg i en fotoforretning.Jeg fik god
kontakt med flere af kunderne.Jeg huskerisrr en, som jeg
snakkedemeget med. Han viste mig sine billeder, nir de var
blevetfremkaldt.Og vi kom si godt ud af det med hinanden,
at han undertiden inviteredemig ud om aftenen. Pi et tidspunkt flyttede han fra byen. Senereblev jeg kristen, og efter
en tid rejsteogsi jeg fra byen. Pi det nye sted, hvor jeg kom til
at bo, opsogtejeg naturligviskirken den forstesondag.Da jeg
kom ind i kirken, opdagedejeg til min store overraskelse,
at
min ven fra fotoforretningensadder.
Efter en lille pausefortsatteden kristnejode:
- Jeg skullevel vrre glad over at msde min ven her. Men
der var noget, som fra forsteojeblik stakmig i hjertet. Si mange gange...Si mange gangehavde vi snakketsammen,men
ikke en enestegang havdehan antydet, atJesusbetod noget
for ham. Og atJesusogsi kunne fi betydning for mig. Havde
ikke andre fortalt mig omJesus,si havde jeg stadigvek veret
fortabt.
Ordene er ikke sidan at ryste af sig. De gelder natudigvis
ikke kun, nil man drofter sporgsmi.letom at ni joder med
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evangeliet.De grlder ogsi i modet med andre mennesker.
Det er ikke si vanskeligtat genkendesig selv i den, der har
misbrugt mulighedenfor et vidnesbyrd.Og med en sidan
og miske ogsi en vis
selvanklagekommer en selvransagelse
gangedet faktisk er
hvor
mange
smerte, ni.r man trnker over,
sket.Hvis det da ikke ligefremer blevetdet almindelige!
Si mangegange... og ikke en enestegang havdehan antydet, atJesusbetod nogetfor ham...
Det lignerjo nogetaf en uundskyldeligskyld, nir man holder evangeliettilbage fra andre. Og bare holder de gode nyheder for sigselv.
som er identisk
At det her ikke er en evangelisationsmodel,
bor lige undermed en hird konfrontations-evangelisation,
streges.Betydningenaf, at der er nogle kristne, som ster ude i
frontlinjen og konfronterermennesker,som de ikke kender
personligt,med evangeliet,skal ikke nedvurderes- lige si lidt
som det skal overvurderes.Dog bliver det i dokumentet kraftigt understreget,at det at etablerevenskabog skabetillid har
enorm betydning, for at evangelietkan blive hort som gode og
relevantenyhederogsi af menneskeraf i dag. En virkningsfuld
evangelisationover for dem, man til daglig moder, er pi forhind umuliggjort, dersomman msder dem med manglende
respektog ikke har krrlighed til dem. Selvde mennesker,som
afslir evangeliet,skalfortsatmsdesmed krrlighed.
Her som ved si mangeandresagerer der to sider:
Pi den ene side tageslivschancenfra mennesker, dersom
man har et sidant venskabsforholdtil dem, at ,rvenskabetu
byder, at ens mund holdestotalt lukket, hvad a,ngirtroen piJeSUS.

Pi den anden side giveslivschancenikke til de mennesker,
man til daglig moder, dersomman ikke har tid, lyst eller krrlighed til at dyrke venskabmed dem og skabe tillid til dem,
men a/enevil konfronteredem medJesus.
At undlade at evangelisere
er forkert, men det at evangeli11

sereforkert er ikke spor bedre. Resultatetbliver nemlig det
samme:menneskerhorer ikke evangelietsom gode nyhederfra
Gu d t il dem .
Ikke ethvertJesus-ritbfsrer troen pi Jesusmed sig. Nogle
gangekan det miske give dem, der rlber, en falsk fornemmelseaf at havevidner.
Hvad den kristne jade med den selvbiografiskenotits satte
fingeren pi, horer jo ikke med til de sensationellenyheder.
Den tanke findes ogsi i Bibelen. Og nyeretids missionshistorie
er en stor illustration af , at unge kristne var overbevistom, at
dersomde ikke drog ud til andre folkeslagmed evangeliet,gik
dissefortabt.
For:
Havde ikke andrefortalt mig omJesus,si havdejeg stadigvrk vrret fortabt...
Sidanne ord preller ikke si let af i en diskussion.Og heller
ikke nir de relaterestil. hvad andre kristne jader har sagt tidligere, nemlig apostlene, de joder, som forst forkyndte om Jesus. De ikke blot snakkede orz ev^figelisation, men g1orde
evangelisation.Ogsi overfor deresmed-joder.
Selv om en del hedningekristnehar glemt, hvad de fsrste
kristne jader gjordeoverfor deresmed-joder,er det at kalde til
evangelisationover for joder ikke en sensationelnyhed. Men
det er andre toner i sammenligningmed de fleste nyeredokumenter, som er blevet publiceret efter anden verdenskrigom
forholdet mellem jodedom og kristendom.
Med den selvbiografiskedetalje fra den kristne jode er vi
trt ved centnrm. Ikke blot nir det grlder dokumentet ,Kristent vidnesbyrdover for det jodiske folk.t, men o$si.al anden
evangelisation.
Paulussigerdet pi iin mi.de:
For at blive frelst mi, man tro pd,Jesus.For at tro piJesus
mi. man hsre om ham. For at kunne hore om ham er der nogen, der mi, fortelle om ham.
t2

Med denne omskrivning fra Romerbrevetkapitel 10 er vi
samtidig kommet ind pi hovedtemaetfor Lausanne-bevrgeli Pattaya'.,Huordan sAu/le de
sensevangelisationskonsultation
Aunneltore?oEt af resultaterneheraf er det dokument. vi alleredeflere gangehar henvisttil.

6. Detentydigeja til evangelisation
overtor ioder
-bevegelsen,der er blevet deInden for rammerneaf Lausanne
fineret som en euangelisationsbevrgelse,
er det en klar forudsetning, at evangelietskal forkyndesfor alle. Haordan det skal
goreser derimod et sporgsmi.l,man ikke er frrdig med og aldrig mi blive frrdig med. Det er et problem enhver generation mi arbejde med. Der herskersiledes ikke wivl om, at
evangelietskal forkyndesfor muslimer, hinduer, buddhister
osv., hvilket bliver problematiseretinden for dele af missionstrnkningen af i dag. Ligeledeser der i Lausanne-bevrgelsen
enighedom, at mennesker,som nok Aa/derog ogsl i en statistik figurerer som kristne, men som ikke har en levendetro pl.
Kristus,skalmodesmed et kald til omvendelseog tro.
Lausanne-bevrgelsenmi ses som en reaktion pi den
tendens,der har vrret fremherskendeinden for store dele af
vor tids missionstrnkning, hvor man enren har nedskrevetforpligtelsentil at missioneretil et minimum eller har lagt et nyt
indhold i ordet mission,siledesat det centraleikke lengere er
en forkyndelseaf den korsfrstede og opstandneJesusKristus
og frelseni ham.
Dette afspejlesikke mindst i forholdet mellem jodedom og.
kristendom.
Med sit klare og entydigeja til evangelisationogs,iover for
jader, angriberdokumentet en mere eller mindre radikal dialog-teologi,som afriser kristen evangelisationover for jader.
Det tjener intet formil at skjule, at der er toneangivendekristne, som mener, at jodernestroskab og lydighed imod Gud
ikke er afhengig af, om de modtagerJesusKristus som Herre
og Frelser.
L3

Men ogsi en anden front angribes.Der findes evangelikale
kristne, som aldrig kunne drsmme om at ntrgte, at evangeliet
skalforkyndesfor muslimer, hinduer, buddhister, navnkristne
osv.Men mrrkeligt nok taler dissesvagt,ni"r det gelder evangelisationoverfor jader. Hvis de da ikke ligefremadvarerimod
det. Hovedinteressenligger andre steder,nfu sagengelder Israel. Og det svageja til evangelisationsynesundertiden kun at
komme frem, ni.r man er pressettil det. Den srdvanlige klarhed og henvisningentil det profetiskeog apostoliskeord er i
denne sag ledsagetaf si mange >men'er<,at det fremprovokeredeja ikke hsressom et reelt kald til evangelisation.
Ogsi pi dette punkt indeholder dokumentet en stor udfordring. Her udfordrer evangelikaleikke blot ikke-evangelikale
teologer,men ogsi.med-evangelikale.
Dokumentethrvder, at
det er en farlig diskriminering at undlade at forkynde for joder. Selvom der angivesen rckke hindringer eller blokeringer
for evangeliet,blev det under samtalernei Pattayamarkeret
ikke mindst af de kistne 1oder, at en af de storstehindringer
for evangelisationover for joder er hedningekristne ledere,der
pi forskellig mide. Ikke mindst
modarbejderevangelisationen
ved at ignorereden og tale om alt andet.
De t er forstieligt, at tanken pi Holocaust(>Bmndofferetu),
folkemordet pi de 6 millioner joder under anden verdenskrig,
sammenmed alle grusomheder,ikke mindst den kirkelige antisemitisme op gennem tiderne, kan friste til at neddrmpe
Hvis man ikke ligefrem burde indstille den.
evangelisationen.
For hvad er der at bringe? - Er det ikke sidan, som det undertiden udtrykkes fra nogle joders side, at alt, hvad der er
godt i kristendommen, har den stjilet - eller llnt - fra jadedommen, og alt det andetkan man godt undvere?
Tvang og forfolgelseriJesu navn kan de - og vi - godt undvtrre. Kirkens skrrkindgydende historie over for det jodiske
folk udelukker triumfering fra vor side. Historien skal ikke
benrgtes eller bortforklares,men bekendes.Holocauster ikke
M

blot jodedommensproblem, men - om muligt - endnu mere
problem.
kristendommens
Men selv om fristelsentil at holde evangelietfor os selv er
stor, nir vi er sammenmed jader eller tenker pi dem, er det
ogsi.antisemitismeat falde for denne fristelse.Ingen bliver antisemit ved at forkyndeom frelseniJesusKristus.
Jesus - 1oden g1orde det selu, og af banz har ai lert det.
Apost/ene, sonzogsduarioder, betragtededet be//er iAfresom
antisemitisnze,At forAynde for deres med-1oder.De opfordre
de dem ti/ onzaende/se,
tro og d,ib iJesu naan,
Nir der giveset entydigt ja til evangelisation over for joder,
er det for evangelikaleen forudsrtning, at evangelisationikke
ledsages
af wang, manipulation eller bestikkelse.Evangelisation er en indbydelse,som man kan tageimod eller afvise.
Enhver, der siger nej til evangelisationover for joder, mi
derfor goresig klart, hvad dette nej indebrrer:
er ignoreret,
a) atJesuforpligtelsetil at evangelisere
b) at Jesudod og opstandelse ikke har betydning for, at iader
kan blivefrelst,
kristologiikke lrngere er det cenc) at den nytestamentlige
trale udgangspunktfor al kristenteologi og trnkning,
d) at joderne i givet fald kan frelsesuden tro pi Jesus,hvilket
over for ioder,
er i modstrid med apostlene
s missionspraksis
og som hele NT vidnerom,
e) at kristne jader, som i historiensforlob har taget imodJesus
af fri vilje og ud fra rrlige motiver, er spilletsstoretabere.
7. Om at n6 ikke-niede med evangeliet
t. Ikke-nieAt n,i de ikke-n,iedevar et sloganpi Pattaya-mode
de er mennesker,som ikke har haft en fair chancefor at hsre
evangelietog tagestilling til det. I stedetfor statistiskat nojes
med at fastsli, at omkring 3 milliarder menneskereller mere
kan karakteriseres
som ikke-n6.edefolkeslag,blev der gjort et
forsogpi at opdele dette menneskehavi forskelligefolh,egrup-

ri

per. Pi konsultationenarbejdedeman med 17 sldanne folkegrupper, deriblandt joder. Af andre kan nrvnes muslimer,
hinduer, marxister,tilhrngere af nyreligiosebevrgelser, folk
der bor i storbyerm.v. Det er ikke muligt her at gt i dybden
med dette, men det kan skonnes,at definitionerne pl en folkegruppe, er nok si uensartet.Der kan bl.a. lreggesreligiose,
ideologiske, sociologiske,sproglige,geografiskeog etniskekriterier til grund.
Selvom det ikke er vanskeligtat kritiserevisseuklarhederi
definitionen, og i hvor langt man kan gi ned i antal, for at der
kan talesom en folkegruppe, er det ikke uden betydning for
den praktiskeevangelisation,at nogle seriostvil behandle sldanne sporgsmi.l.For nu at tageet eksempelsom kan synesbanalt, men nuvel, bagereer ogsi mennesker!Dersom nu byens
bagerearbejdersondagformiddag, bsr man ikke rosesig med,
at de er ni.et med evangeliet,barefordi der arrangeresgudstjenestekl. 10! Der mi findes pi noget andet for at nl dem.
Menneskehedenkan opfattessom et mylder af individer, og
det er rigtigt her at betone, at ethvert menneskepersonligtml
tageimod evangeliet.Men samtidig berettigervisseforhold til
at placereenkeltindivider i grupper med andre enkeltindivider.
De nne erkendelseer for si vidt ikke af ny dato, selvom den
miske ikke er blevet si gennemarbejdet,som det sker nu. Det
forhold, at kirken har en soldatermission,en sornandsmission
og en studentermission,viserjo, at man ogsl tidligere har set
behovet for, at forshellige befolAningsgrapper shal modes pd
forsrte//ig rn,ide med euangeliet.
Msdes alle menneskerpi sammemflde, er der stor fare for,
at evangelietoverhovedetikke bliver hort. Et doende menneske, der gernevil tro, har behov for at mode evangelietpl en
anden mide end en marxist, for hvem Gud er et produkt af
samfundsforholdene
.
Derfor taler en evangeliserende
kristen - forhibentlig da -
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anderledestil en ateist end til en person, som tror pl gud,
men alligevelikke tror pi Gud, sidan som han har Lbenbaret
sig i Jesus.Til en dsbt taler man anderledesend til en ikkedsbt, selvom den dobte har mistet livsforbindelsenmed Gud.
Og til en jode taler man anderledes- forhlbentlig da - end til
en hindu.
I det mindste kan der ikke nok advaresimod at lave en from
dyd ud af det forhold, at vi ofte taler ens til alle menneskerom
Jesus- fordi det nu enganger det letteste. Selvom vi sigerrigtige ord, bliver de ikke hort som relevanteord, fordi de ganske
enkelt ikke taler ind i de pigrldendes livssituation, behov og
problemer.
Selv med rigtige ord kan man tale forbi et menneske.Og
det er ikke altid det pigrldende menneske, der er skyld heri.
Interessanter det i denne forbindelseat konstatere, atJesus
modte forskelligemenneskerpi forskelligmide. En lrsning af
evangelierne
viserdette tydeligt. Det sammevar tilfeldet med
apostlene.Sammenlignerman f.eks., hvorledesPaulustaler til
jodernei synagogeni Antiokia (Ap. G. 13) med hvordan, han
taler til de hedenskegrekere i Athen (Ap. G. 17), er det ikke
vanskeligtat se,at mi.den og indgangener forskellig. Dog forbliver evangelietscentraleindhold det samme.
Vi har bemrrket, at Paulus pi det retoriske sporgsmil
uhvordanskulle de kunne hore<selvsvarermed en henvisning
til, at der skal prrdikes og vidnes (Rom. 10). Alligevel viser
han i sin egenvirksomhed,at han ikke er en optrukken robot.
Han har nrse for, at situationer kan vere forskellige, og at folk
har forskelligebaggrundeog behov.
At opfatte menneskeri sidanne grupper er altsi.ikke ensbetydende med, at de ikke personligt skal msde evangelietog
svarepersonligtpi evangelietstiltale til dem. Denne model er
heller ikke en teknik, som skal erstatteHelligtnden og Ordets
forkyndelse.Det er heller ikke fremkommet for at eliminere
spontanevidnesbyrdom Jesus.Ogsi det er der brug for - og
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Gud brugerdet, ni.r han vil det.
Alligevel kan en sidan model fi stor betydning, dersom
n
de forsti.sog anvendesrigtigt. Det centraleer jo, at man tager
alvorligt og ikke flygter fra at
sin forpligtelsetil at evangelisere
goreet stykkearbejde.At en kristensrtter sig ind i de problemer og srrprcg et menneskeeller en storreeller mindre befolkningsgruppehar, viser, at den kristne ikke blot opfatter
for at man kan
evangelisationsom noget, der skal ,rafleveres..,
respekt
lvrespe
nyde
fra
troende.
se
kten
eller
andre
bevare
pi
De t sammesagt en andenmide:
I stedetfor at betragteverdensom en forskelslosmassekan
den opdelesi enheder,storreellermindre. Eller for at goredet
mere konkret: Det land eller den by, man bor i, opdelesi
grupper, og gruppernessrrprrg studeres.Nir det er gjort,
med evangelietog pi bagkan man gi ud til enkeltindividerne
grund af de erfaringer,som studiet af de forskelligegrupper
har givet en, har man bedre mulighed for at tale ind i de pig rldendess it uat i o n .
Det skalikke skjules,at farenfor generaliseringer
er til steaf det jodiskefolk op
de. Ikke mindst kirkens generalisering
gennem tiderne kunne advareimod en sidan model. Denne
fare er imidlertid afvrrget i dokumentet ,Kristent vidnesbyrd
overfor det jodiskefolku.
Om end det siges,at der er givet mangeforskelligedefinitioner pi sporgsmiletom, hvem der er jade, anerkendesdet
legitime i, at tale om joder som en folkegruppe.Samtidig er
man sig bevidst, at he//er iLhe lader udgor en forskelslos enhed. Alle mulige svarpi religiose,nationale, politiske og moralskesporgsmi.lfindes ogsi inden for deres rrkker, fra det
yderstehojre til det yderstevenstre.
Det respekteres
og forudsrttes, at en jode skal msdes med
evangelietpi en jodisk mide. Samtidigerkendesdet, at dette
let fir slagordsagtig
karakter.I det mindste forudsettesdet, at
jode
ikke har sammeproblemersom en religien sekulariseret
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os jode, hvilket mi fi betydningfor den mide , hvorpi evange
liet prrsenteres.
Selvom der siledeser mange specifikkejadiske blokeringer
for evangeliet,kan det vel trnkes, at det ikke altid er jodens
jodiskhed,der blokererfor evangeliet.En ateistiskjode har sine srrlige problemer.En jode, der har mistet troen pi en personligGud, har derformangelighedspunktermed en kristen,
som har tabt troenpi en personligGud.
Endnu et forhold fortjener srrlig omtale. Det forudsrttes i
dokumentet,at en jode, der bliverkristen,ikke holder op med
at vrre jade. Noget lignende vil nrppe nogen evangelikal
kunne sigeom f.eks.en hindu, som bliver kristen.Selvom en
sidan leveri et hinduistiskmiljo, er han dog ikke lrngere en
hindu. Dette er yderligereet eksempelpi, at folkegruppe-modellen har sinesvagesider. Samtidiger de et eksempelpi, at
jodernesGud erJesuKristi far, selv om dette ikke indebtrrer,
at de kan blive frelst uden tro piJesus.
Dokumentet nrvner en rrkke forhold, hvor kristne jsder
kan blive et incitamentfor den hedningekristnekirke, fordi de
kan vrre berere af en jodiskhed, som hsrer med til kristendommen. Selvom det kun er en detalje, er det en overvejelse
vrrd, om kristne laderh)r ret, nir de finder, at en vis form for
evangelikalkristendomsopfattelse
er livsfornrgtende. Den jo-Jesu
diskeGud
Kristi far er nemlig livetsGud.
Nir vi bringerevangeliettil joderne,kommer vi ikke med
noget nyt. Vi bringer kun det tilbage, som vi selv har fhet - fra
joderne.
Der er sikkert stadigvrk slaggertilbage, slaggerfra en hedningekristendom,
som kristendommengodt kan undvrre, og
som i hvert fald kristne joder godt kan leve foruden. Derfor
kaldesder i dette dokument sivel som i de andre fra Prttaya,
der beskrftiger sig med sporgsmilet om, hvordan evangeliet
kan ni de ikke-niede folkeslag, til en konteAstualiseingog
sensitiuiter,Med det forstemenesbl.a.. at vi ikke skal se bort
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fra den sammenhEog,den kontekst, forskelligemenneskerlever i. Med sensitivitetmenesbl.a., at vi udviserforsteekefor
andresforestillingsverden,selv om den ikke er identisk med
vor egen.
Ogsi andre menneskerend vi er skabt. Evangeliet tager
ikke nodvendigvis en kultur fra mennesker, der tager imod
evangeliet.Men en kultur kan fl et nyt fortegn:Jesus.
Dette gelder ogsi for den kristne jode. Hans jodiskhed har
ogsi den korsfrstedeog opstandnejode som sit fortegn.
Indrommet: det lsser ikke alle problemer, hverken teologiske eller politiske. Men hvor findes den kristendom, som
ikke har sineproblemerat kempe med?

8. Joderundervorehimmelstreg
Som tidligere naevnter de eksempler,som gengivesi >Kristent
vidnesbyrdoverfor det jodiskefolk< hentet fra lande, hvor den
jodiskebefolkningsgruppeer langt storreend hos os. Men selv
om der f.eks. kun bor omkring 6000 jsder i Danmark og 800 i
Norge, gor tilsvarende forhold sig geldende hosos.
Om de danskejsder kan henvisestilJacques Blum: Dansh
og / ellerlode ? En kultursociologiskundersogelseaf den jodiske
minoritet i Danmark (Kobenhavn1972),eller et par inciterende smi.artikleri en bog, som samme forfatter har redigeret:
Minoite tsproblenzeri DannzarA(Kobenhavn 1975) .
Det siges,atfra anden verdenskrigog indtil nu er det samlede antal jsder i Danmark forblevet relativt uforandret. Det
kan forbavse, ikke mindst fordi der er en stor assimilation,som
blandt andet hrnger sammenmed, at 3 ud af 4 jader gifter sig
med ikke-jader. Forklaringenpe, at tallet alligevel er relativt
uforandret, hrnger sammen med to indvandringer til Danmark: dels en fra l9)7 af israelskegrstearbejdereog dels en i
irene 1969-1972af omkring 1500 joder, der var udvist af Polen, og som fik politisk asyl.
Procenwiser der langt flere rldre i den jodiske befolkning i
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sammenligningmed den avrigedanskebefolkning. Det store
flertal af jader bor i hovedstadsomrldet.Kun I 0/obor udenfor.
Uddannelsesniveaue
t er hajt, idet hver fierde jode har studentereksamen,
eller hvad der svarerhertil, mens tallet for den
ovrigedel af befolkningenligger under L0 o/o.
Sociologiske
undersogelser
har vist, at omkrin g 90 o/oaf de
danskejader opleversig selvsom joder. Men ll3 af alle danske
joder overholdereller udover ikke nogen jodiske ritualer. Den
storstedel er ret selektive,idet de kun udover de ritualer og
holder de festerefter forskrifterne,som de finder sedigt vigtige. Kosher-husholdningoverholdes kun af ganske fa til
punkt og prikke.
Af de omkring 6000 danskejoder er der en mindre gruppe
pi omkring 1)0 personer,som har deresegen synagogei Ole
Suhrsgadei Ksbenhavn. Desuden har de egen slagterforretning og egen rabbiner. Denne menighed, MacltsiAaHadas,
blev dannet efter interne jodiske stridigheder i 1910. Deres
selvbetegnelse
rober, hvordan de opfatter sig selv: de, der ho/derfast aed louen, Hermed er samtidigt antydet et sprndingsforhold til Den storeMenighedi Krystalgadei Ksbenhavn.
I Den storeMenighed eller det MosaiskeTroessamfund,er
der nu tiiknyttet to rabbinere.Hvad anglr Oslo har den jodiske menighedd€r i september1980flet indsat sin fsrste rabbiner, som er af danskrabbinerslrgt og uddannet i Israel.
Forbavsendelrsning er det, at I I 3 af de danskejoder mener, at de har vtrret udsat for diskrimination og hrvder, at der
ogsi i Danmark findes antisemitisme.I denne forbindelsekan
det nrvnes, at dokumentet fordsmmer al antisemitismesom
antikristelig.
I de senesteirtier er arbejdet med at nl danskejoder med
evangeliet skrumpetnoget ind i sammenligningmed tidligere.
Men som det skulle vcre en udfordring for en mission, der arbejder blandt muslimer, at mode muslimer, der er bosat i vo-
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res eget land med evangeliet,mi. det tilsvarendevrre en udfordring for israelsinteresserede
at msde vort eget lands jsder
me d ev angeliet .
Der honz nem/ig engang en lode p,i uores ae1:Jesus, Det
Aan1o ltende, at der Aonzmeren lode p,i uoresae1,for baem
det Aanf,i afgorendebetydning.

9. Evangelisation
overlor ioder:et testspergsmel
Kan joden blive frelst uden tro piJesus, er der skabt mulighed
for, at ogsi andrefolk kan blive frelst uden tro plJesus. Derfor
kan sporgsmiletom evangelisationover for jader ikke isoleres.
Det har betydning for andre forhold. Kristendommen begyndte som en jsdisk storrelseog kan - og skal - ikke afskeresine jodiske rodder. Nir man hevder, at joderne ikke behsver
Jesus,mi. man gore sig klart, at de jodiske rodder da hugges
over.
I sidsteinstansbliver voft syn piJesus - og dermed pl Gud
og os selv - testetog provet gennem vor stilling til evangelisation over for joder.
Kan joder frelsesuden tro plJesus, har vi sagt, atJesu dod
og opstandelseegentliger uden storrebetydning, selvom dette forhold ofte tilslsres.
Som Axel Torm tydeligt har formuleret det i forbindelse
med sporgsmi.letom israelsmission:
- Er man i dag ved at srtte Kristus udenfor i en glad anerkendelseaf alle, der baresigerGud. Hvis Kristus ikke er alt, er
han ingenting. Kan man hore Gud til uden ham, sl behsves
han ikke.
Det er den principielle side, og den kan ikke sigesmeget
bedre. Men der er ogsi en anden side, en side som direkte anghr os,og som vi ikke skal overse:vort ansvarfor, at evangeliet
bliver prrsenteret i forstielige vendinger og pe en trovrrdig
mide.
Det kan sigesmed nogle ord hentet fra en af hovedkrcfter.
22

ne bagLausanne-bevegelsen,
anglikanerenJohn
Stott:
- Vi mi sikreos, at det, der er irsag til, at ikke-kristneforkasterevangeliet,alene er evangelietog ikke vores klodsede
forklaringeraf det.
Ordeneer sagtmed henblik pi evangelisationi det hele taget. De grlder i modet med joder sivel som ikke-joder.
Hvordan skal de andre kunne hore evangeliet, dersom vi
ikke hsrer sidanne advarslerog rerreros derefter?
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1. HVORFOR
GATIL JADER?
Temaet for Lausanne-bevrgelsens
konsultation om verdensevangelisationi Thailand 1980 er >Hvordan skulle de kunne
hore?<. Skont dette tema anvendes om alle folk S.om . 10, I 20 ,
gar vr opmrrksom pa den kendsgerning,at Paulus i den brederesammenhrng beskrftiger sig med Israel.Med Israel refererervi til det folk, somer beskreveti Rom. 9, 3-5:
>... mine (Paulus')brodre, mine kodeligestammefrrnder,
... dem tilhorer barneki.rene
... og lovgivningenog tempeltjenesten og forjrttelserne, dem tilhorer frdrene og fra dem
stammerifalgesin ksdeligeherkomstKristus...<
Skriftengiver begrundelsenfor evangelisationoverfor joder
iJoh. 14,6og Ap. G. 4,12. Her angives,at frelsekun findes i
Kristus.Hvis kristne er overbevistom, at Kristus er den eneste
vej til frelseog alligevelikke forkynder evangelietfor joder, si
forudsrttes faktisk, at jader ikke har behov for frelsen i Jesus
Kristus - og muligheden for frelse tagesfra dem. Dette giver
udtryk for en mangelfuld bibelsk og teologiskforstielse. Kaldet til mission,som findes i alle fire evangelier,gor ingen undtagelsefor Israel.At undlade at forkynde evangelietfor joder
er at srtte sporgsmi.lstegn
ved al kirkens missionerendeaktivit et .

Men Skriften giver ikke blot begrundelsenfor evangelisation overfor joder, den taler ogsi om dens prioritet. I sin virksomhedunderstregede
Jesus,at han fsrst kom til ude fortabte
fir af Israelshusu. Paulus fulgte ogsi denne evangelisationsgik han i enhver
modeI i sin virksomhed.Pi sinemissionsrejser
joderne
by forst til
og dereftertil hedningerne.
Over for menigheden i Rom, som overvejendebestod af
hedningekristne,gjordehan det ogsi klart, at evangelieter ,ren
Guds kraft til frelse ... for jode forst og si for grcker< (Rom.
1,16).Det kan vrre vanskeligtprccist at afgore,hvad Paulus
forstod med udtrykket ufor jade farstu. (Sammenlign Rom.
2,9-10,hvor han anvenderden sammevending, ni.r han taler
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om den fremtidige frelseog dom.) Dog kan det goresgrldende, at Paulushrvder, at det jodiske folk ikke falder uden for
missionsbefalingens
rammer, men wertimod mi. haveen strrlig stilling i kirkensmissionsstrategi.
For det forste har Gud brugt det jodiskefolk til at give den
kristne frelsensvej. For det andet har det jodiskefolk et rldre
og vedblivendepagtsforholdtil Gud ger. 3l,ilff; Es. 49,6).
En del af derespagtbetingedeopgaveer at vme lys for verden.
Joder kan imidlertid ikke fuldende denne opgaveuden Kristus. For det tredje ser Paulusfrem til, at jader vil vende sig til
Kristus, og dette vil fi. en livgivendebetydning for hele kirken.
Der er derfor lagt et stoft ansvarover pi kirken for at arbejde for, at det isdiske folk mi blive frelst. Dette betyder ikke,
at evangelisationoverfor jader er vigtigerei Guds ajne, eller at
de, som er engagereti evangelisationover for jader, har et hojere kald end andre. Vi er klar over, at den praktiskeanvendelseaf Skriftenstale om prioritet er vanskeligat forsti. og anvende. Vi mener ikke, at man skal anvendeudtrykket nfor joder
forst<pi en si radikal mi.de, at man opfordrer alle evangelister, missiontrrerog kristne til - inden for det omride, hvor de
har mulighed for at vidne - forst at opsogejoder, far de taler til
ikke-joder! Men vi opfordrer kirken til piny at besindesig pl,
hvor den rigtige placeringaf dette Guds pagtsfolk er i kirkens
strategifor verdensevangelisation,
for at det mi blive nlet.

2 . D E NJ O D I S K V
EE R D E N
2.1 Hvemer iade?
I de sidste150 ir har det at definereog fastsli, hvem der er jode, vtrret et omstridt emne. Iser i Israeler sporgsmlletaf figarende politisk og ideologiskbetydning, og det er indlysende,
at der her er behov for en brugbar definition pi jodisk identit et .

Ifolge moderne jodisk opfattelseer en jode en person,som
af fodsel er af iodisk afstamning, eller som har konverteret.
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Ifalge jodisk ortodokslovgivning er en jode en person, som er
fsdt af en jodisk mor. For os er den bibelske definition af en
jode en person,som tilhorer det folk, med hvem Gud har stiftet bestemteuforanderligeog evigepagter.
Nir det grlder 1ader,som er kommet til tro piJesus, mi.
det goresklart, at deresjodiske identitet bevaresog srdvanligvis skrrpes som et resultataf deresomvendelsetil Kristus.

2.2. Belolkning
Den nuverende jodiske befolkning ansl6.stil at omfatte omkring 14,4 millioner, som pi verdensplanudgor en lille og meget spredt folkegruppe. Dette skyldesflere faktorer: den strrke reduktion af det jodiske samfund under Holocaust, hvor
man regner med, at en tredjedel af det samlede antal jader
blev tilintetgjort af nazisterne;et fsdselstalsom et nedadgiende i de flestejodiske samfund; assimilationsprocessen
som forer et ikke ubetydeligt antal jader ind i ikke-jodiske miljoer.
Qrloglemoderne statistikerehrvder, at nir man tager det jodiske folks alder i betragtning, skulle den jodiske befolkning
under almindelige omstrndigheder nu vtrre nlet op pl omkring 700 millioner).
2.3 Den jodiske verden
Det jodiskefolk i verdenkan betragtessom 6t folk, som deler
en felles identitet, der kommer til udtryk i nok si forskellige
former. Selvom f.eks. joder, der leveri USA og England tilhsmiljo, afspejlerde alligevelforskellige
rer sammeanglosaksiske
monsffe.En storreprocentdelaf de amerisociologisk-religiose
kanske jader er tilhrngere af mere liberale former, ni.r det
grlder jodisk religios identitet sammenlignet med joderne i
vedkommende er medlemmer
England, som for stsrstedelens
(eller
mere traditionelle) synagoger.De ameriaf ortodokse
kanskejoder synesogsi sammenlignet med de engelske joder,
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at vrre mere involvereti sekularehumanistiskeorganisationer
og er ofte mere fremtrcdende, nir det grlder at fremme en
sekularhumanisme.
Ikke desto mindre er der selv inden for jodiske grupper i
sammeland nok si betydeligeforskellei den mlde , hvorpl de
har indrettetsig.
En illustration: Det jodiske samfund i Baltimore, Maryland, pi USA's ostkyster et af de rldste og mest sammentomredejodiske samfund i Amerika med en strrk fslelseaf jsdisk
religios identitet. Samfundetsmedlemmer bosrtter sig ofte i
samme nabolag og udviser en frlles holdning vedrorendejadiskesocialesporgsmil. Dette sammenholdog samarbejdebegrcnser gradenaf assimilationog tabet af jodisk identitet, som
ellers er freritrcdende i andre amerikansk-iodiskesamfund.
Siledes er f.eks. det jodiske samfund i det nrrliggende
Washington D.C. mere spredt og mere liberal, hvad anglr religiose og socialesynspunkter. Dette fori.rsagerofte en hajere
grad# assimilationog tab af jodisk identitet.
Det mi desuden altid erindres, at selv inden for jodiske
samfund i diasporaeni sammeland eller sammeby kan de specielle jodiske grupperingerlet genkendespl deressrrlige kultur, religioseceremonier,traditioner og nationale oprindelse.
Dette anglr endog klrdedragt og sprog (som f.eks. hos ortodokseog liberale joder) si vel som i holdninger til jodiske og
almenmenneskelige
sporgsmil. Dette er yderstmarkant i Israjodiske
hjemland.Jsder fra over 100 lande siel, det nationale
jsder
former en enesteendemosaik, som
vel som israelskfodte
i miniatureform ntrsten dekker den samledeskalaaf menneskeligeog jodiskekaraktertrck.
Det jodiskesamfund i Israelbestir af si forskelligegrupper
som ultraortodoksepietisteri Mea Shearim(en slagsomplantet
osteuroprisk ghetto iJerusalem)og antireligiosemilitante joder, som er tilhrngere af en maxistisk ideologi. De mellemliggende grupper bestd.raf moderateortodokse,af folk der til28

sluttersig den konservativejodedom eller reformjodedommen
(beggeretningerstammetfra slutningenaf det 19. irh.) samt
joder (eller kristne josekularister,agnostikereog messianske
der). Kulturelt set kommer alle de forskellighedertil udtryk,
som findes i Ostensog Vestensliv, farvet som de er af de rldgamle oplevelseri den jodiske diaspora blandt folkeslagene.
Selvom moderne hebraisker det officielle nationale sprog for
det jodiske folk i Israel (og det religiosesprog for joder i diasporaen),er indflydelsen fra andre sprog og kulturer yderst
mrrkbar blandt alle jodiske grupper. Nogle af disse jodiske
kulturer - som f.eks. jiddisch, ladino, jode-arabisk- giver udtryk for en stor tilpasning til den ikke-jodiskevrrtskultur. Andre - som engelsk,fransk, tysk - er resultatetaf en omfattende
integrationaf det jodiskesamfund i de lande, joderne boede i.
(Dette fandt i srrdeleshedsted i Vesten efter den sikaldte joi det 19. irh.)
diskeuEmancipation<<
Bemrrkes skal det dog, at der i kommunistdominerede
lande - og i srrdeleshedi Rusland- befinder sig en stor gruppe
joder, som aldrig er blevet niet med evangeliet,og som har ingen eller kun lidt bevidsthedom jodisk religion, sprog og/eller
kultur. Mange af dissejoders verdensanskuelse
er den manrisi hvilken ateismenspiller en
tiske odialektiskematerialisme<,,
vrsentlig rolle.
Det er klart, at dersomdissejoder skal nis med evangeliet,
mi man finde andre indgange og anvendeandre metoder og
midler end dem, som skitseres
i dette dokument. Vi anbefaler,
at dette omride studeres,hvilket er muligt pi grund af den
emigration, som til stadighedfinder sted af jader fra Rusland
ikke blot til Israel,men ogsi til den resterendedel af den frie
verden. For at ni disserussiskejodiske immigranter vil det vrre af stor betydning at koordinerearbejdetmed russisk-talende
kristne menighedersamt med missionsorganisationer,
der arbejderblandt osteuroprere.
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3. SOCIALEFORANDRINGER
3 .1 B ef olk nings b e v a g e l s e n i b y e rn e
Der er sket en betydelig forandring i den jodiske befolkning.
Fra at bo i omrider med en ortodokssynagogei storrebyer, bor
man nu i forstrderne. Mens dette ogsi tidligere var almindeligt blandt konservativeog liberale jader, er ogsi et betydeligt
i
antal ortodoksejoderpi det senesteflyttet til forstadsomri.der
praksis,
nrr
ved
de
hvor man boede
modsrtning til tidligere
ortodoksesynagogerog institutioner.
To eksempier,som illustrerer situationen pi verdensplan,
er London og New York City. I EastEnd i London har der vrret en tilbagegangi den jodiske befolkning, specieltblandt de
unge, mens de tilstsdende omrider og forsteder har haft en
tilsvarendevekst. New York City's jsdiske befolkning faldt
med mange tusinde i i.rene 1970-76,samtidig med at de omkringliggende smibyer og forstrder har opleveten tilgang.
Nir jodiskefamilier flytter bort fra den indre bykerne, vil
mangeaf dem ofte befinde sig i en mere umiddelbar nrrhed
af evangelikalekristne, som almindeligvisikke bor i de samjodiske ghettoer.Idet vi ser dette som en muligmenpressede
hed, opfordrervi kirken til at vidne gennemord og gerning for
de joder, som bor i sognemed menigheder,der er sig sit vidneansvarbevidst.

3.2Samfund,der svinderind
Det mi. erkendes,at gennem rgteskaber, et faldende fodselstal samt en omsiggribendeassimilationsvinderde jodiske samfund i de flestelande mereog mereind.

3.3Assimilation
Mange jader i dag onsker bide at blive regnet som borgere i
det land, de er flyttet til ellerer fodt i, og regnetsom joder. En
anden hovedtendensi det jodiske samfund i diasporaengir i
retning af en okonomiskog socialassimilation.Dette virker ind
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pi. nrsten alle lag i det jodiskesamfund og sker pi bekostning
Det gelder iser om unge jader.
af de jodiskekarakteristika.
Blandede rgteskaber med ikke-joder finder sted i stor grad
overalt,hvor der er en storrejodisk befolkning dog med Israel
som den enesteundtagelse.(I England og New Zealander procentdelen af blandedergteskaberansliet til at vaere2) o/o,i
nogle grupper i USA si. meget som 40 o/oog i Sydamerikahelt
op til 60 o/o.)
3 .4 Us ik k er hed
Pi grund af dets storrelseog indflydelse har det jodiske samfund i USA opleveten storrefolelseaf sikkerhedend de fleste
andrejodiskesamfund. Men selvi USA er der fra tid til anden
udbrud af antisemitisme,som foruroliger jader. Eksempler,
som har fundet sted rundt om i verden,og som omfatter lejlighedsviseovermalingeraf templer og synagoger,forekomstenaf
nynazistiskebevegelserosv., har fiet nogle '1odertil at spekulerepi, om Holocaustkunne blive gentaget.
En anden faktor, som foroger den jodiske usikkerhed, har
altid vrret den antisemitisme,som har vrret skjult reprcsenreret i kristendommenshistorie. Et eksempelherpi er den beskyldning,som undertiden kan hsresi prcdikener, at hele det
jodiske folk er skyldig i henrettelsenaf Kristus. Vi opfordrer
kirken til kraftigt at fordsmme antisemitismeni enhver skikkelsesom antikristelig,enten den nu er sekulareller religiost
betinget.
3 .5 Holdningen t i l l s ra e l
Den nrvnte usikkerhedbevirker,at statenIsraelhar si stor betydning for det jodiske folk. Skont de fleste joder i den frie
verden ikke er indstillet pi at bosette sig i Israel,giver det dem
en tryghedsfornemmelse
at vide, at der findes en mulighed for
tilflugt, dersomdet verste skulle hrnde. Grundlrggelsen af
statenIsraelsamt det forhold, at den har overlevetfire krige,
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har vist sig at v&re en strrk forenendefaktor blandt joder i dag.
De fleste jsder er i en vis udstrckning zionister. Interessefor
Israelog stolthed over, hvad der er opnlet, overvinder:rlle andre barrierer.
For et megetstort antal joder ud over verdener ststte til Israel blevet det vigtigste samlingspunkt for slvel religiss som
kulturel jodedom. En frlles interesse,som mange joder og
kristneharfor landet Israelog detsfremtid, kan anvendessom
en mide tilatfsre dem sammeni venskab.

4 . R E L I G I O SFEO R A N D R I N G E R
4.1 Religiostilbagegang
gudsNedgangener stor, hvad anglr deltagelseni synagogens
tjenesterog overholdelseaf religiosenormer. Sksnt der ganske
vist var en kort periodei begyndelsenaf l0'erne , hvor synagogemedlemskabetsteg i USA, er det typiske monster i Nordamerika og andre steder,at hver ny generation overholder frrre religiosenormer end den tidligere . I England og Australien
rappofteresder om, at procentdelen af regelmrssig synagogedeltagelseer faldet til et si lavt tal som 8- I0 o/o.I Sydamerika
synesder at vrre en endnu stotrereligiostilbagegang.Antallet
af religiost aktive jader i Argentina er nede pL 3-5 o/oaf den
samledejodiske befolkning, mens der i Brasilien er mange
storre synagoger,som er lukkede eller kun har ringe tilslutning. I Israelbetragtesde religiosejoder almindeligvissom en
minoritetsgruppei den samledejodiskebefolkning.

i kulter,sekulariseringsfanomener
4.2 lnvolvering
m.v.
Et betragteligt antal isder har sogt tilfredsstillelse i mange
mrrkelige sekter. Nogle er involveredei spiritisme, andre i
Ostensreligionersom f.eks. Zen Buddhismeog Hare Krisna. I
USA er mange unge jader blevet draget ind i narkotikaensverden, i hippiebevegelsen,TranscendentalMeditation og for32
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skelligeandre mystiskekuldrenomener.At dissestromninger
findes, mi kirken se i ojnene og indrette sin evangelisation
herefter.

I

u

4 .3 Religis s v akk e l s e
Udviklingen gir i retning af sekularisering.Alligevel er der en
mindre, men betydningsfuldtendensi modsatretning i et forsogpi at finde sin jodiskereligioseidentitet. Dette skyldesaklser og mere libe tiviteter udfort af ortodoksevrkkelsesbevrege
rale grupper, som forsoger at fsre sekulariseredejoder tilbage
til en eller anden form for overholdelseaf religiose normer.
Denne >missionfor jodedom<har senestomfattet sl forskellige
gruppersom Lubavitchog andre ortodoksegrupper, som ude'
lukkende arbejder blandt joder, og en amerikanskinspireret
reformjodedom,der sogerat nl ud til uikke-kirkeligehedningerufor at fi dem til at omvendesig til den liberalejsdedom.

5. BLOKERINGER
FOREVANGELISATION
Der er mange vanskeligheder,nl.r evangelietskal forkyndes for
det jodiske folk. Nogle af disse kommunikationsblokeringer
opster, ni.r kristne forssmmer at tage hajde for det jodiske
folks enesti.endestilling eller ignorerer den fortred, der er
gjort mod det jodiskefolk af nogle, som har kaldt sig selvkristne. Pi den anden side mi det erkendes,at jodiske ledere i en
slagsforsvarspositionfor at bevaredet jodiske folk, har opstillet forhindringer, bide intellektuelle og sociale, for at afskrere
joder fra at tage stilling til, hvad Kristus gor kra.vpl at v&re .
Dissekommunikationsblokeringerer speciellei forholdet mellem joder og kristne, og selvom der for kirken er parallellertil
andrefolk, er en specidliseret
tjenesteoverfor joderne bydende
problemerne
nodvendig, for at
kan blive behandlet pl en
virkningsfuld mide . Kun nlr man pa en modig og entydig
mide tsr beskrftige sig med disseproblemer, kan kirken gore
sig hib om at overvindemodstanden og virkningsfuldt fortrlle
jsder om Frelseren.
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5.1 Forfolgelser
Det er blevet hrvdet, at den isdiske verden lider af et forfslgelseskompleks,hvor den forestilling gar sig geldende og
fremfsres af jader, at det jodiske folk er det evige offer for deres ikke-jodiske naboers forfolgelse, istrr de kristne. Selv en
overfladisk underssgelseaf historien vil vise, at de jodiske folelseraf at vme forfulgt er berettiget. Vi onskerat understrege, at sandkristendomlerer, at man som kristenskal elskealle
folk i almindelighed og elskeog vrrdsrtte det jodiske folk i
srrdeleshed. Vi tilskynder kristne til at folge det eksempel,
som er givet af de af kirkens tjenere, der gennem heroiske
handlingerhar hengivetsig i arbejdetfor det jodiskefolks velfrrd og bestien - endog med risiko for at lide dsden.
5.2 Forvr@ngninger af den bibelske sandhed
I visseprcdikener er joder fremstillet som dem, der forkaster
Kristus, og hedningernesom dem, der lytter til og giver agt pl
Guds ord.
Nogle kirker, som om sig selvtror, at de er udet sandeIsrae1.,,tager undertiden pL fejlzgtig mlde eneret pl Skriften ved
at lade lofterne om velsignelsegrlde sig selv og benrgte verdien af Guds pagt med det jodiskefolk.
Nogle kirker overbetonerde profetier, som beskrftiger sig
med Guds handlinger med joderne i fortiden og fremtiden,
men forsommerat lrre ret om det jodiske folks rolle og deres
indelige nod i dag.
Den tendens,der er til at bruge typologi i kristne predikener, kan virke forvirrende pi den sogendejade, der prover at
forsti, hvad kristendomer.

indenlor kirken
5.3 Deforskelligegrupperinger
Det virker forvirrendepi den sogendejode at stifte bekendtskab med de mange forskelligekirkesamfund,og det er sdelrggende, nil han fornemmer en rivaliseringmellem mis34

sionsselskaberne.
Vi mi udvisestor forsigtighedog prcsentere
jode
pi en sidan ml.de, at han, hvis han skulle
Kristus for en
onskeat blive en kristen, ikke begyndersit kristne liv med en
rckke fordomme, som adskiller ham fra andre troende. Hvad
angilr rivaliseringermellem missionsorganisationer,er det beklageligt,men en vis form for konkurrenceer uundgl.elig. Det
foreslis, at de selskaber,som er involvereti en evangelisation
overfor joder, rldslir og bliver enige om en frlles etisk grund'
holdning, som vil gore deresindbyrdes forhold bedre og gare
dem i stand til i sl stor udstmkning som muligt at samarbejde
i evangelisationsarbej
det.

5.4Ordsom ikkekommunikerer
Den, som vil vidne for joder, ml. vrereklar over den kendsgerning, at mange ofte anvendtekristne vendinger ikke har den
sammemening for joder. Vi kristne ml. blive klar over, at vi ofte anvendertalemider, som overhovedetikke kommunikerer,
hvorfor vi, ni.r det er muligt, enten ml forklare indholdet af
vore talemider eller bruge ord, som fslelsesmrssigter mindre
negativtladede.For eksempeler ordet menighed lettere at forsti end ordet ukirke<.Joderhar menigheder, men de omtaler
dem aldrig som jsdiskekirker.

5.5 Kultureltbetingede
tabuer
Kristen livsstil, som er betinget af en ikke-jodisk kultur, kan
synestemmelig blottet for den intensitet, som jsden fsler, livet skal levesmed. Det kristne liv svnesofte for asketiskmed
en massetabuer.

5.6 Mangelpl positivtvidnesbyrd
Fordi kristne enten er for lidt omsorgsfuldeeller for frygtsomme, forssmmer de at gore blot et nogenlunde forsog pl at
kommunikere. Vi opfordrer kristne til at vise omsorg og mod,
at risikereforkastelsefor Kristi skyld ogfalge hans eksempelpl
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mod og villighed til at lade sig krcnke - fordi han elskede.

5.7 Indoktrineringen
fradenjediskeverden
Desvrrre har nogle ledere i den jodiske verden, som opfatter
evangelietsom en trussel,skabt en holdning, som kan fl jsder
til at ignorere evangelietsord. Motiverne for at drive evangelisation er suspekte, hrvder man, og ioder bliver fortalt, at
kristne onsker at udrydde joderne, og at dette er grunden til
evangelisationover for joder.
Vi opfordrer kirken til at vise, at nlr en jade tager imod
Kristus, forbliver han ikke blot jode , men han opfylder ogsl
det jodiskefolks bestemmelse
, nemlig ar tjene IsraelsGud. Vi
beder kirken om at komme de joder til undsrtning, som har
taget imod Kristus, nlr motiver for deres omvendelseproblematiseres.Det er blevet almindeligt at srtte den kristne jodes
vidnesbyrd i miskredit og slledes nedskrivebetydningen af, at
en jode fortrller en anden: >Jeghar fundet Ham, som profeterneog Mosestalte om.<
For at svare pl den anklage, at en jode, som tager imod
Kristus, ikke lengere er jade, opfordrer vi kristne ledere til velvilligt at arbejdefor og fremme de elementeraf jsdisk liv, kultur og gudstjeneste,som en jode identificerer sig selv med.
Kristne loder bor opmunffes til at vere loyale over for jodiske
mrrkesager, hvilket kan tjene dem til ros som kristne, f.eks.
den zionistiskesag,omsorgenfor den russiskejodedom, deltagelsei og stotte til jodisk velgorenhedsarbejde
. De messiansk
jodiskemenighederbsr stottesi og opmuntrestil et specieltjodisk vidnesbyrd over for jsder. Samtidig bsr de joder, som
vrlger at knytte sig til de stsrre og mere traditionelle kirkesamfund, respekteres.
Altid og pa alle mlder ml. de usande forestillinger, som
hindrer joder i at overveje, hvad Kristus gar krav pl at vtrre,
kerligt og taktfuldt modbevisesmed, hvad der er sandt.
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fra kristneledere
5.8Oppositionen
Endelig mi det nrvnes, at en af hindringerne for evangelisation over for joder har vrret usamarbejdsvilligekristne ledere,
som for egen regning har taget parti for oppositionen mod
evangelisationover for joder. De ml formanestil at vere tro
imod dereskald.

6. REAKTIONER
6.1Statistik
Oplysningerhentet fra slvel jodiskesom ikke-jodiskekilder af
i dag er enigei det synspunkt,at jader fra vidt forskelligegrupper kommer til tro pi Kristus. En ny og velafbalanceretvurdering angiver,at 20.000-30.000joder pl verdensplaner blevet
omvendt de sidsteirtier. Med mellemrum slAsder alarm ^f jsdiskerabbineresamt lederefra jodiskegrupper og medier, idet
dissebetragterdette frnomen som en trusselmod det jodiske
samfundsbestien.
Ikke destomindre er det sfldan,at det antal af kristne jader,
der rapporteresom, varierermeget, og ofte synesdet at vrre
farvet af det indtryk, kilden snsker at skabe. Hvis antallet skal
brugesaf det jodiske samfund til at angive en trussel, har det
en tendenstil at vrre meget stort. Andre gange, nfu rabbinere
snsker at vise, at missionenhar varet ineffektiv, angivestal,
som er for smi. Nogle nidkrre kristne missionsorganisationer
er ligeledestil tider ikke srerligprccise med deresstatistikker,
fordi de onskerat demonstreredereseffektivitet.

6.2Alderog baggrund
Detkan ikke undre, at mange af de joder, der er kommet til
tro pi.Jesus,stammerfra en storregruppe af liberale og sekulariseredejsder. Dog har'mange,der kommer til tro, en strrk
religiosjodisk baggrund. En undersogelse
, der er foretaget for
nylig af et jodekristentselskab,viser, at de nyomvendte, som
er blevet adspurgt, har et anseligtkendskabtil jodedommen.
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Hertil kommer, at tro pi Kristus ofte har medfoft, at den jsdiske identitet er blevet fornyet hos dem, som var i frrd med
at blive helt assimileretmed det ikke-jodiskesamfund.
6 .3 lndlly dels es r i g e fa k to re r
Nogle af de vrsentligste faktorer, som har vrret med til at fare
)ader til tro pi Kristus, skalher skitseres:
a. Betydningenaf det liv, som den enkeltekristne, der vidner,
lever.
b. Den kristnesinitiativ til at dyrke venskabmed joder.
c. Kristnesliv i frllesskabet,sidan som det kommer til udtryk
i menigheder, hvor Guds krrlighed og ghden kan vises
personligt- og dog inden for frllesskabetsramme.
d. Skriften, der proklamerer evangeliet om vor HerresJesu
Kristi dod og opstandelsesom den storefrelsendehandling
i Gudsfolketshistorie.
e. Litteratur, som er raffineret, udviser sensivitet over for
den jodiske kultur, og som beskrftiger sig med de behov,
man mener,den pigrldende gruppehar.
f. Proklamationenaf en tro, som giver svarpi. hjertetsbehov.

7. TEOLOGISKE
SPC'RGSMAL
De folgende sporgsmil er nogle af de mest betydningsfulde,
nir et bibelskbudskabskalforkyndesfor jader.
7 .1 E n G ud - F ad e r, S o n o g H e l l i g A n d
Vi erkender,at begrebetTreenigheder vanskeligtat acceptere,
og at joder ofte forsti.rdet, som om dette betydertre guder.
Samtidig med at vi holder fast ved formuleringen om Treenigheden i Oldkirkens bekendelser,fornemmer vi, at det er
vigtigt at prcsentere vor tro pi den ene Gud - Fader, Son og
Helligind - med bibelske udtryksmider, hvor man kan gore
brug af det righoldige materiale,som findes i beggetestamenter si.velsom i den intertestamentalelitteratur.
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Vi fastholder,at Gud er €n, sidan som det kommer til udtryk i Israelsbekendelse(det sikaldte Shema, 5. Mos. 6,4).
Den hebraiskeBibel vidner imidlertid ogsi om mysteriet i
Guds vtrsen.Loven, profeterneog skrifterne (: GT) antyder
allerede,at det, at han er 6n, er en sammensatenhed,og i frelseshistoriens
forlob har den ene Gud ibenbaret sig selv for Israel og menneskehedensom Fader, Son og Helligi.nd, si,dan
som NT har gjort ham fuldt ud kendt for os. Det er denne frelseshistorie
, som m6. udgore den begrebsmessigebro, nir vi
skaltale med joder.

7.2Kristologi
I de senereir har en rckke jodiske forfattereskrevetboger om
Jesus,hvor de betoner hans menneskelighed,beundrer hans
egenskaber,betragterham som lrrer, ja endog som en af Israels profeter. Men som de fsrste jodiskevidner om Jesus,nemlig apostlene,har lrrt os, hrvdervi, atJesuser mere end et almindeligt menneske.Evangeliernevidner om, at han er storre
end templet, mere endJonasog Salomon,ja endog den store
kong DavidsHerre (Matt. 12,6; 12,42; 22,41-46;jfr. I2,8 og
11,9).Fordi han er undfangetved Helliginden og fadt af jomfru Maria, er han Guds enbi.rne ssn. I sin prcdiken og sine
gerningerer han Immanuel: Gud med os. I sin sonendedod
og i sin opstandelseog himmelfart er han voresLidende Tjener
og Herre. Oldkirken havde derfor ret, nir den proklamerede
Jesussom sandt menneskeog sand Gud, og de fsrste jode- og
hedningekristnehenvendtesig til Jesus,som joder henvendte
sig til Gud i GT. Den forandring, som har fundet sted hos
mange jader i deres nye forsti.elseaf Jesusfra Nazaret, bsr
vrrdsrttes af alle kristne. Men bundet som vi er til det bibelskevidnesbyrd,opfordrervi kirken til at sikre, at vi ikke forer
jadertil enJesus,somer mindre end NT'sJesus.
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7.3 Soteriologi
En kirke, som er uklar i sin lare om Kristus, ml uundglelig
blive uklar i sin lrre om frelsen.Den del af kirken. som hrvder, at alle menneskerbliver frelst, mener ikke, at evangelisation over for joder er er gyldigt og nodvendigt forehavende.
- Teorien om de to pagterhrvder, at der er to frelsesveje
, og siger, at Gud har en pagt med Israel, som er forskellig fra hans
pagt med resren af verden. Den forkaster ogsl nodvendigheden af eva'gelisationover for jader. -Jodedommenproklamerer ogsi.sin egen frelsesvej.Her hrvdes det, at jader ikke behsver at tro pl Kristus. Sldanne plstande misbilliger imidlertid, at Guds enestlende frelsestilbud er den eneste mlde,
hvorved vi kan frelsesfra synd.
over for sinejodiske brodrei Det storeRld (synedriet)iJe rusalem fremhrvede Peter den ene frelsesvejog Kristi enestlende karakter:>og der er ikke frelsei nogen anden; thi der er
ikke under himmelen givet mennesker noger andet navn,
hvorved vi kan frelsesu(Ap. G. 4,L2). Ligeledesforklarede engelenJosef,hvorfor Kristus skulle kaldesJeshua
flesus).,...thi
han skalfrelsesit folk fra detssyndern(Matt. l,2l).
Fordi Kristus dsde forsoningsdsdenpl. korset og blev oprejst fra de dsde for at bringe tilgivelse for synd og nyt liv og
hib for sit eget folk, Israel, er han ogsr alene frelser og mellemmand mellem Gud og menneskerfor alle folkeslag. Der er
derfor kun €t evangelium, som er )en Guds kraft dl frelsen,og
bide joder og hedningerml tage stilling til dette og boje sig i
personligomvendelseog tro. vi kan derfor ikke holde de gode
nyheder tilbage fra jaderne, si at vi diskriminerer dem ved
ikke at give dem det bedste,vi ejer. Derfor opfordrer vi kirken
til at sti fast og i sin forkyndelse proklamere Kristus som den
enestevej til frelsefor joder.
7.4 Pagl
Det er nodvendigt for kirken at fastholde, at den er et udvalgt
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folk, og at enhed i og med Kristus er mulig blde for joder og
hedningergennemtro og dib (Gal. 3,28). Men tilbage bliver
sporgsmi.letom det jodiskefolks nuvrrende statussom en nation over for Gud. Mange kristne er af den opfattelse, at joderne som folk ikke lrngere har del i Guds plan, fordi den fortrinsstilling,Israelhavde, fuldstendig er overglet til kirken.
Men Gud kaldte blandt alle folkene Abraham og stiftede
en universelpagt med patriarkenog hanssrd, for at han skulle
vtrre en velsignelsefor alle folk (t. Mos. l2,l-j). I denne forjrttelse ligger, at Gud vil bevareIsrael,for at det skal udfore
Guds plan, hvilket Jeremiasogsi bekrcfter ()1,35-37). En
genklangaf denne forjrttelse findes hos Paulusi Rom. 11,1:
,... har Gud da forskudt sit folk? Nej, langtfra!<Og videre i
R o m . 11, 28:> . . . m e n s e sd e r h e n ti l u d v rl g e l s e n er
, de el skede
for frdrenes skyld.uGud har derfor bevaretIsraelefter ksdet,
og i sin frelsendeplan er han endnu ikke frrdig med det jodiske folk.
I den gamlepagt var der altid en restaf Israel,som gik ind i
Guds frelsesplan(Rom. ll,2-4). Da Kristus kom og dode for
vore synderog opstod igen, opfyldte han forjrttelsen om den
nye pagt [er. 31,31-34),og forjrttelsen til Abraham (Gal.
3,15-29).Pi apostlenestid var der en rest af det jsdiske folk,
som forstod denne opfyldelseog tog imod Kristus i tro. I den
nye pagt har en rest af Israel altid tilhort Kristi ene legeme.
Mens en del af Israel har forkastet Guds Messias- og stadig
gor det - er det dog Guds vilje , at kirken i hver generationnl.r
Israelsrest, indtil dagen oprinder, hvor >heleIsrael (skal)frelses<<.
Vi opfordrer derfor kirken til at arbejde for indpodningen
af dissenatudige grene pl oliventrtret, pagtsfrellesskabetmed
Gud i Messias,gennem tro pi Kristus og gennem den nye
pagtssegl,som er diben. Vi opmuntrer kirken til at se frem til
den dag, da vi igen er forenet med dette Israeli Kristi legeme,
og hvor vi sammen med Kristus og hverandreskal fejre betyd-
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ningen af den nye pagt her og i Guds evigerige.
7 .5 A benbar inge n
7 .5 . 1 E n B ibel m e d to te s ta me n te r
Den ene Bibel med de to testamenrerer ibenbaringsordet,
som vidner om Faderensibenbaring i historiensamt den endegyldige ibenbaring ved hans Son. NT mi derfor sammenholdesmed GT og forstis og tolkespi baggrund af de gammeltestamentligeskrifter. Dette mi. ske under studier, i tilbedelse,
prrdiken og vidnesbyrd. Vi opfordrer kirken til dette, ikke
blot for at den yderligeremi dygtiggorestil at videregivekristendommensoprindelige jodiskhed til det jodiske folk, men
ogsi fordi det alene er Ordet i denne Bibel, som giver kirken
densidentitet, densmandat i verdenog denskraft til at tjene.
GT er den enestiendearv, som vi har frlles med synagogen. Idet vi vrrdsrtter denne frllesarv, opfordrervi kirken til
i modet med det jodiskefolk at fastholde, at GT finder sin opfyldelsei NT, og at GT's Gud kun helt og fuldt kan kendes
gennemNT og gennem hans Son, som giver jsder og hedninger adgangtil Faderen.
7 .5 . 2 P r of et i og e s k a to l o g i
Blandt evangelikalefindes der forskelligemeninger vedrsrende tolkningen af gammel- og nytestamentligeprofetiske tekster, hvad anglr Israelsom nation og land. Nogle af os taver
med at tale om opfyldelsenaf srrlige profetier med hensyntil
staten Israelsoprettelse.Andre af os er overbevistom og tror, at
forskelligegammel- og nytestamentligeprofetier stadigventer
yderligereopfyldelsei opbygningenaf det nationaleIsraelog i
rige. En tredje opfattelseiblandt os er
det endeligemessianske
den, at det ikke er nodvendigt at fortolke disseprofetisketekster enten udelukkendeom det etniskeIsraeleller udelukkende om kirken. Indholdet af lsfter nedskrivesikke, selvom det
bide fortolkesom kirken og det jodiskefolk i detsfrdreland.
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Vi anerkender,at det forjrttede land bide er jodens og araberenshjem. Vi sorgerover den fortsattesprnding mellem israelereog arabere.Vi er overbevistom, at Gud bide elskerjoden og aqaberen,og sammen venter vi fra Gud en retfrerdig
losningpi den nuvrrende sprnding.
Vi ser imidlertid jodernes tilbagevendentil landet og dl
deresliv i Israelsom et tegn pi Guds trofasthed.I vore samtaler kan dette lede hen til en focuseringpi hans krrlighed i
Kristus. Samtidig bedervi vore kristne sosffeog brodre om at
undgi at se lofternesopfyldelsei enhver begivenhed,som finder sted i staten Israel,si vi taber af syne, at den korsfrstede
og opstandneKristuser den centralepersoni vor evangelisation.
Endelig er voresforventning om Kristi snarligegenkomst en
tilskyndelsefor os til at evangelisereover for joder. Nir Kristus
kommer igen, vil han komme personlig og synlig. Han vil
komme i herlighedog magt for at fuldende sin frelseog dom.
Mens vi ser frem mod og lrnges efter, at Kristus skal komme
tilbage, huskervi, at evangelietforst skal bringestil alle folkeslagog hele Israel,for at de mi frelses.Vi opfordrer derfor kirken til ikke at sparesig for nogen anstrengelse
, nir det gelder
at proklamere evangelietfor joderne, si at Israel mi blive
frelst, og Herren komme tilbage i sin herlighed.
7 .6 Lov ens plads
Sporgsmiletom Loven er centralt i voresmsde med joder og i
evangeliseringover for joder. Ofte sporger joder: >Hvordan
kan det vrre , at kirken, som hevder at vare Messias'folk, si
konsekventnegligererTorah'en, Guds ibenbaredevilje?<
Modernejodedom kan beskriveLoven.og budene som den
stige, pi hvilken mennesketskal klatre op til Gud. Over for
dette hrvder N'f , at vi alle er syndere, som er fordomt af hans
hellige lov og ude af stand til at ni op til ham gennem nogen
form for gerninger.Der er kun 6n vej, JesusKristus, som kom
ned fra Himmelen og gennem sig selv har givet os adgang til
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Faderen.Jesusunderstregedeimidlertid ogsi, at han ikke var
kommet for at nedbrydeLoven. Loven indeholder stadig Guds
fuldkomne vilje, og det nye liv i Kristus er bestemttil at skulle
levesi fuld overensstemmelse
med dennevilje . Men dette liv er
ikke omgivet med forbud og forskrifter som i den rabbinske
lovtradition, den sikaldte Halakha. Det er et liv levet i og unmed det eksempel,Kristus har
der Anden i overensstemmelse
givet os og med basisi Guds vilje, sidan som den er ibenbaret
i Skriften.
Nir vi henvenderos dl joder, er det vigtigt, at de ser, at vi
frelsesaf nide alene, men ogsi at livet i Kristus levesi overensstemmelsemed Guds hellige vilje . Vi opfordrer derfor kirken
til at afvisealle antilegalistisketendenser.I srrdeleshedmi der
i undervisningenover for troende lrgges ny vrgt pi en oplrring i Guds vilje , sidan som den er ibenbaret pi de to tavler,
der blev givet Mosespi Sinai.
7.7 Antisemitisme
Gennem drhundrederne,fra Oldtiden og Middelalderenog op
til vor tid, er joderne blevetforfulgt inden for kristendommens
rammer og iJesu Kristi navn. De gamle historiskekirker sivel
som reformationskirkernedeler en frlles skyld og har bidraget
til antisemitismensudvikling. Ikke mindst i tiden omkring piske led lader under pogromer. Korset blev siledesfor dem et
tegn pi forfolgelseog lidelse. Skont ikke enhver kristen eller
national kirke kan goresansvarligfor dissegrusomheder,bsr
kristne vtrre opmrrksomme pe, at set med verdensjodedommens ajne er der et kollektivt ansvarfor grusomhedernebegiet
imod joderne.
Visseversi NT indeholder hirde udtalelserom dele af det
jodiskefolk pt den tid. Men vi hevder, at NT bide direkte og
indirekte fordommer al antisemitismesom synd imod Gud.
Da Kristus hang pi. korset, bad han selv: >Fader!tilgiv dem;
thi de ved ikke , hvad de gor.uHan vidste,at hansegen dod var
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hojdepunktet pi Guds krrlighed, i hvilken han snskede at
frelse sit folk og alle folkeslag. Vi opfordrer kirken til kraftigt
at sige fra over for alle de fiendtlige udtryk mod Guds gamle
folk, som findes i kirkefrdrenes skrifter og lige ud erklere , at
det, som er andsemitisk,er anti-bibelsk.
Videre opfordrer vi kirken til i sin litteratur, undervisning,
prcdiken og vidnesbyrd at korrigere forvrcngede billeder og
fiendtlige udtalelserom farisrisk og rabbinsk jodedom. (Vi
opfordrer ogsi kirken til at bekempe alle antisemitiske tendenser,som nu udvikles i forskellige dele af verden, heri ogsl.
inkluderet den form for antisemitisme, der er forkhdt som
>antizionisme<).
Den kristne kirkes opgavei historien er ikke
at vtrte et redskabtil fordommelse, men vtrre et redskab til at
forsone,lrge og bringe fred.

8. MFTODE
For at evangelisationover for joder skal blive virkningsfuld, ml
der fremsrttes rigtige milsrtninger, som man blde er forpligtet pi og viser udholdenhed i at gennemfsre. Enhver metode,
materiale eller teknik. som er i overensstemmelsemed Skriften, og som har vist sig virkningsfuld et sted, bsr man overveje
at bruge andre steder.Alligevel ml der tagesfuld hojde for, at
sammenhrngen kan vrre forskellig. Folgenderetningslinjer er
foresliede:
L. At evangelisereover for jader bor betragtessom en opgave,
der hsrer med til enhver kristensansvarog privilegium.
b. En kristen mi. settes sl godt ind i tingene, at hans msde
med det jodiske folk kan vere sensitiv, direkte og virkningsfuld, samt at han kan overvindesin naturlige modvilje
mod at vidne for det jsdiske folk. Vi erkender vrrdien af
uddannelseog forskning,isrr nlr det drejer sig om at plvisede jodiskerodder i GT og NT.
c. Vi mi vrre opmrerksommepl de grusomheder,der er begiet imod det jodiske folk i Kristi navn, og bekrmpe en-
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hver form for antisemitisme.
d. Kristne mi erkendederesgrld til det jodiskefolk, gennem
hvem Gud har givet kirken en rig arv, som ogsl omfatter
Frelserenog Skriften. Den liturgiskerigdom i bsnnen, salmerne og Loven sivel som brugen af symboler,som kan relaterestil den jodiske tradition, kan passendeindoptagesi
gudstjenesten.
e. Vort budskabbor vrre en positivproklamationafJesussom
Kristus, Messias,for alle folkeslag.Vi godtagerikke synagogensforkastelseafJesus,men det giver,gsingen ret til at t^le negativtom jodedommen.
f. Forkyndelsen af evangelietbor vrre en proklamation af det
enesteendeved Kristus - ikke af kristendommensom religion - og af Kristus som opfyldelsen af Israelshl.b, som det
findes i Skriften.
g. Vi mi vere opmrrksomme pl den kendsgerning,at nogle i
den jodiskeverden er overbevistom, at kristen evangelisation over for det jodiske folk udfsres ved hjrlp af bestikkelseog bedrageri.Mens det er klart for enhverkristen,at sand
tro ikke kan ksbes, ml vi vrre pipasselig med, at vi ikke
kommer til at bekrefte myten om den plstlede bestikkelse
fra missionensside. Af samme grund bsr vidnesbyrdover
for jodiske born og unge normalt ikke foregl uden deres
formynderesvidende. Vort vidnesbyrd ml altid vrre sldan, at det er etiskforsvadigt.
h. Dialog med joder mt ikke blive en erstatningfor proklamationen af evangeliet.Alligevel kan der vere blde formelle
og personligeanledningertil dialog, som byggerbro og giver kristne mulighed for at diskutere betydningen og fortolkningen af det nytestamentligebudskab. Dialog kan
kun fsres, nir kristne erligt medgiver derqsintention om at
i Kristus.
fastholdefrelsesbudskdbet
i. Kristne, som vil vidne for det jodiske folk, ml vrre uden
grenser i dereskrrlighed til og venskabmed joder, uanser
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deressvarpi evangeliet.Samtidig med at vi bsr undgl at
volde unodigt anstod,bsr kristneikke sogevenskabmed joder, dersom man mi give afkald pl en del af ens kristne
overbevisning.
, Si hurtigt som muligtbsr den kristne fsre den sogende1ade i forbindelsemed et fellesskabaf troende, og - om muligt - i forbindelsemed nogle kristne jader. Man kan kun
beklage,at nogle missionrrer tiltager sig eksklusive,rettighederuoverdem, de har kontakt med, og holcierdem borte
fra det vidnesbyrd,som andrc kristnerekker i frellesskabeller individuelt. En sldan snrversynethedodelegger kontakten.
k. Joder, som er nye i troen, behsver en srrlig lndelig omsotg, som kan kompenserefor de vanskeligheder,de msder. Imidlertid bsr de ikke givesen specielstatusinden for
kirken, men pl enhvermlde behandlessom andre tro.nd..
l. De, som er blevet omvendt, bsr have fuldstendig frihed i
Kristus til at bibeholdederesnationaleog kulturelle identitet eller til at assimileresig med deres omgivelser i den
grad, Anden lederdcrn. (Foryderligerebehandling af dette
emne, seden folgende paragraf.om kontekstualisering.)

9. KONTEKSTUALISERING
Det er afgorende,at vi kulturelt setkan identificereos med det
jodiske samfund, dersomvi skal kommunikere evangelietordentligt. Det kristne vidnesbyrdover for det jodiske folk har
ofte lidt under, at man ikke har v&ret opmrrksom pe dette.
EksempelviserJesusblevet prrsenteret for jsder som en ikkejade, ja endda som vrrende anti-jodisk. Desuden har kristne
joder folt sig som fremmedgjort for den jodiske verden, fordi
de er blevet pressettil at leve efter de normer, som den hedningekristnekirke har sat. Betydningen af denne kulturelle
identificering kan imidlertid vrre forskellig. Det at msde en
religiosjode med evangelieter forskelligt fra at mode en seku-
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lar jode med evangeliet,og pe tilsvarendemlde vil det ^t made en israelermed evangelietvrre forskelligt f.ra at mode en
lade i New York. Alligevel skal Kristus bringestil hver enkelt
pi en jodiskmide.
Den jode, som kornmer til tro pi Kristus, holder ikke op
med at vrre jode. Sksnt han har frihed i Kristus til at tilpasse
sig de almindeligefromhedsmonstreog levepl den mlde , som
andre kristne gor, kan man ikke komme uden om, at han i
Kristus ogsi.har frihed til at overholde religioseskikke, som er
naturligefor ham som israelit(f.eks.jodiskereligiosefester),sl
lrnge de overholdesi overensstemmelse
med Skriften.
Ifolge den sikaldte Willowbank Report (publicerer af Lausanne-bevregelsen
som OccasionalPapers,No. 2, s. 7) hrvdes
det, at ,noglen til den bibelskeforstl.elseaf den menneskelige
kultur er den trefoldige dimension af folk, land og historie,
som GT focusereropmrrksomheden pi. Det etniske,det territorialeog det historiske(hvem, hvor og hvorfravi er), visersig
som den tredobbelte kilde til alle former for menneskeligt
liv<. Dette er bekrcftet i Ap. G. L7,26, hvor de etniske, geografiskeog historiskeelementerer uloseligtforbundne.
Der er allerede henvist til Israelshistorie i andre paragraffer.
Men her vil vi atter undersffegebehovet for, at kirken er opmrrksom pi denne historiesom det jodiskefolks historiesamt
densforhold til frelseshistorien.
Sporgsmiletom landet kan ikke ignoreres.Det er et grundhggende elementi et folks kulturelle identitet. Det indebrrer
uden wivl mangevanskeligesporgsmi.l,men kirken ml som et
minimum bekrcfte beskaf{'enhedenaf denne guddommelige
gave(fr. 1. Mos. 10, Amos 9,7f), sarntat det er en evig gave
(Ap. G. L7,26) og bestrcbe sig pi at bidrage til losningenaf
problem.
det israelsk-palrstinensiske
Hvad angir de etniske forhold, er flere omrd.der blevet
nrvnt som eksemplerpi, hvorledesdissekan anvendes:
a. Ved at bringe evangelietpi en sldan mlde , at det giver svar
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b.

c.

d.

e.

pi de problemer, som rejsersig for individuelle personeri
den jodiske verden, idet Guds Ord anvendespl vor tids
sporgsmi.l.
Ved at solidariseresig med den jodiske verden pl omrlder
si som stottetil Israel,kampen mod racistiskog religiosdiskrimination og omsorgenfor undertrykte grupper i forskellige dele af verden.
Ved at opfostreog opmuntre joder til vedblivendeat vrrdsrtte deresbaggrund og berige kirkens liv ved at tilfoje det
elementer fra den jodiske kultur si som musik, drama,
dans,kunst, litteratur og humor.
Ved at identificeresig med det jodiskesamfund gennem at
overtageen jodisk livsstil, f.eks. overholdereligioseog nationale fester,traditionerog merkedagei livet (bryllup, begravelseosv.med en jodisk stil).
Ved at havemessianskjodiskemenighedsgudstjenester.
En
sidan menighed i USA har erkendt, at det er nodvendigt
med to slagsgudstjenester,sivel af hensyn til dets egne
medlemmer som for det udadrettedearbejdesskyld. Den
ene er en mere fri gudstjeneste
, som en personfra en sekujodisk
lariseret
baggrund vil kunne forsti. Den anden er
formet i overensstemmelse
med den mere traditionelle jadiske gudstjenestestil.Det er ikke vanskeligtat se vrrdien
af en sidan identificering. Den prrsenterer evangelietpl
en jodisk mide . Den viser, at jader kan tro pl Jesussom
Messias,samtidig med at de bevarerderes jodiske arv og
identitet. Der mi imidlertid hgges nogle kriterier til grund
for dissebestrrbelser:
1. Bestrcbelsernemed kontekstualiseringml vere tro mod
Skriften og kan ikke indeholde antikristelige elemenrer,
som mi.tte vcre en almindelig opfattelse blandt andre
joder.
2.De omtalte gudstjenesteformerog bibeholdelsen,I jrdiske skikke mi give et sandt udtryk for livet hos gruppensmedlemmer.
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3.I diasporaener det nsdvendigt, at kristne joder i deres
menighederog forsamlingererkendet, at Messias'legeme udgor en helhed. I statenIsraelmi der ogsi vrre en
anerkendelseaf den organiskeenhed mellem jodiske og
arabiskekristne.
4. Dissebestrcbelsermi. goresmed omhu, si der tageshensyn til det storrekristnefellesskab.
f. Vi vedkenderos behovetfor at udforskealternativemider,
hvorpi kristne jader kan udtrykke deres jodiskhed, og vi
stotter de initiativer, som er meningsfuldefor dem. Friheden i dissebestrcbelserer kun begrrnset af troskab mod
Skriften, si at trosindholdetikke negligeresved en for stor
vrgtlrgning pi den form, i hvilken troen udtrykkes.

10.STRATEGI
10.1Kirkensevnetil at vare mobil
Hvor der findes et jodisk samfund, mi den lokale kirke motiverestil og undervisesi, hvorledesjoder bedst kan nis med et
vidnesbyrd. En sidan evangelisationbsr ikke blot betragtes
som en legitim, men ogsi som en obligatoriskaktivitet fra kirkensside og et ansvar,som alle kristnedeler.
kan tilbyde sagkyndig
Forskellige missionsorganisationer
hjelp og stotte til kirken i dens missionsgruppe.Der er behov
for en virkelig mobil arbejdsgruppe,der er i stand til at vrre
modtageligfor Helligindens kald til at arbejdei forskelligejodiskesamfund og forskelligeegne for at udnytte ekstraordinrre muligheder for vidnesbyrd.
10.2 Forskellige kategorier af arbejdere
Der er behov for tre kategorieraf arbejdere:
a. Fuldtidsarbejderemed forskellige ni.degaver.Sidanne arbejdereer der isrr behov for pi steder,hvor der ikke findes
nogen lokal kirke, eller hvor kirkensvidnesbyrdtrrnger til
at forsterkes.
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b. Folk som knyttes til arbejdetog er veludrustedemed hensyn til evangelisationover for joder, men som beholder deres daglige arbejde. Hvis ma.n folger ,teltmagerprincippet<, vil sidanne ikke udgore en financiel byrde og vil ikke
kunne stemplessom rrmissionrrer<,.
c. Kristne, bide af jodisk og hedenskherkomst, som virkelig
uddannesog opmuntrestil at aflrgge vidnesbyrdi en lokal
sammenhrng.
1 0 .3 O m at ni det j o d i s k e fo l k u d fra

en folkegruppe-model
- Et forslagfor lsrael
I vort forsogpi at realisereden mulighed, som den kristne menighed har i Israel,er der behov for en mere systematiskindsatsfor at ni. et brederespektrumaf det jodiskesamfund.
Der er brug for en ny start for at ni ind til de forskellige
samfund og sproggrupper. Sksnt der har vrret en dominerenjoder blandt kristne jader tidligere,
de overvrgt af askenasiske
findes der kristne jader fra mange forskelligebaggrunde, som i
denne sammenheng burde lere at betragtesig selv som brobyggere. Bide kristne enkeltpersonerog familier har i deres
nabolagjader med anden baggrund.F.eks.er der i nogle af de
nyopforte byer, hvor mange orientalskejoder bor, ogsi.troende kristne, og dissebor opmuntrestil at vidne for menneskeri
deresomgivelser.En to-sprogetindsatssynesogsi at vrre pi
sin plads bide for menighedensog for en mere frlles udadrettet bestrrbelsefor at ni. speciellejodiske grupper. Til dette
formil kunne de fremmedsprogede
aviserbenyttes.Besogende
fra udlandet med serlig tilknytning til en specielsproggruppe
kan ogsi inddragesi sidanne bestrrbelser.
Skont kibbutzerne og nzosbau'ernereprcsenterer lukkede
grupper, er der altid personligeforbindelser,som kan benyttes. Desuden er der eksemplerpi, at medlemmer fra disse
samfund er i.bne for at modtage Skriften, inklusive Det nye
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Testamente. Volontorer,som arbejderi kibbutzerne, udgor en
gruppe, som endnu ikke i tilstrrkkelig grad er anvendt.
Uniaersiteterneog de hojere lereanstalter synesat udgore
en befolkningsgruppe,som kirken bor overvejeat satsepfl. Her
findes lokale kristne joder, og der er muligheder for folk fra
udlandet. Personer,som har universitetsforbindelser,
bor opmuniles til at erkende deres srrlige opgave inden for dette
omri.deaf evangelisationoverfor unge.
At ni folk i heren syneskun at vrre mulig ved en personlig
kontakt. Lokale kristne jader, som er indkaldt, mi forberede
sig i forvejen for at bevarederestro i de nye omgivelserog for
at vrre et vidnesbyrdom deresHerre.
Den geografisAedimension bor ikke glemmes, ni.r der tales
Der er omrider i landet, hvor nrsom evangelisationsstrategi.
ten ingen kristne bor. Ved en frlles indsatskunne man hjrlpe til med at plante Kristi legemei alle storrebyer ud over landet.
Yderligereet sporgsmil mi stilles.Er der srrlige tidspunkter pi. iret, hvor det ville vrre belejligt med en indsats fra
menighedensside - eller fra den enkeltesside med udgangspunkt i hjemmet? Vi trnker her pi religioseeller nationale
festdageog ogsi pi serlige begivenhedereller omstrndigheder, som kan give anledning til en positiv og meningsfuld
kommunikation.

10.4Reaktioner
Opmerksomheden bor henledespi de reaktioner,som kommer, og personerog midler bor anvendesi overensstemmelse
hermed. I si.dannesituationervil den type af mobil arbejdsgruppe, som er omtalt ovenfor,vrre srrlig verdifuld.

10.5 Uddannelsesprogram
mer
Der bor vcre et storresamarbejdemellem missionsselskaberne
,
nir det grlder uddannelseaf medarbejdere
. Der mi lrgges
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storrevrgt pe en uddannelse, som tager hojde for, at forskellige jodiskegrupperingerskalnis med evangeliet.Vi noterer, at
nogle uddannelsesprogrammer
mest er lagt an pL at ni ortojoder,
joder en stor majoridokse
og dog udgor sekulariserede
tet de flestesteder.
10.6 M issionsselskabers samarbejde
Der bor ikke sparespi anstrengelsernefor at pivirke sammenslutningenaf eller det trttest mulige samarbejdemellem missionsorganisationerne
, istrr inden for omrider som litteratur,
en ret fordeling af medarbejderesamt stottenfra kirker. Det er
opmuntrendeat se, hvad der alleredeer opnlet pi dette felt,
men storreanstrengelser
er nodvendige, dersom missionsorganisationer, der arbejder blandt jader, skal opretholde deres
trovrrdighed over for kirken og undgi at vrre en unsdvendig
anstsdssten
overfor unge troendejader.

10.7Kritiskvurdering
Der bor foregi en vedvarendeog objektiv vurdering angi.ende
alle evangeliserendeorganisationermed jrvne mellemrum.
Alle programmer, metoder og alt materiale ml til stadighed
nyvurderesog revideresog om nsdvendigt erstattes.At noget
var godt i fortiden, er ikke tilstrrkkelig grund til fortsat at anvende det, dersomdet ikke lengere virker! Det mi ogsl forventes,at man bestrcber sig pi at vrre najagtrg, nir effektiviteten og resultaterneaf den evangeliserende
indsatsrefereres.

10.8En ny arbeidsgruppe
Vi foreslir, at der dannesen international arbejdsgruppe, som
beskrevetnedenfor:
^. Hvad arbejdsgruppenikke er.
1. Den er ikke en erstatningfor nogen af de eksisterende
bevrgelser.
2. Den skal ikke repmsentere 6t bestemt teologisk syns-
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punkt eller missionsselskab.
3. Den er ikke en sammenslutning,som har flet befojelser
til at faelde dom oververdien af andenmissionsindsats.
4. Den er ikke en institution, som skal fortsrtte ud over
den tid, hvor den kan tjene de anfsrte formll.
b . F or m il.
1. At samle oggoreinformationertilgengelige, som er nyttige i evangelisationoverfor joder, og lejlighedsvispublicereet sidant materiale.
2. At vrre en platform, hvor jodiske missionsselskaber
kan
modesog koordinerestrategier.
3. At r gttageog rapporteteom stromningeri den jodiske
verden.
4. Ar stimulereteologiskog missiologiskforskning, der beskrftiger sig med evangelisation
over for jader.
5. At arrangerekonsultationer,som kan vrre nyttige for
dem, der er engagereteller interessereti evangelisation
over for jader.
c. Medlemsskab.
Ethvert selskabeller enhverperson,som er blevet anbefalet
af to eller flere medlemmer, som har interessei evangelisa-pagtion over for jader, og som kan tilslutte sig Lausanne
person
Et
sldant
ten.
selskabeller
ml ogsi vrre villig til at
betale en irlig afgift til drkning af forsendelsesomkostninger.
d. Hvem kan vrre med?
1. Enhver menighed,som er involvereti en tjeneste,som
omfatter evangelisationoverfor joder.
2. Ethvert selskabeller enhverperson, der er direkte involvereti evangelisationoverfor jader.
3. Enhver forsker, som har arbejdet inden for et felt, der
angitrevangelisationover for joder.
4. Enhverforfatter, som har skrevetom emner,der behandler evangelisationover for jader.
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KONKLUSION
Idet vi afslutterarbejdetfor denne konsultation, er der enighed iblandt os om sterkt at opfordre til, at evangelisationover
for joder mi vrre en central og uundglelig opgave for Kristi
legeme.Med sorgbeklagervi, at der er lokale kirker, kirkeledereog missionsselskaber,
som benrgter, at det er nodvendigt
at give evangeliettilbage til det jodiskefolk, fra hvem det fsrst
kom, og at der er evangelikale,som siger, at de elsker det
jodiske folk og til tider alligevel mangler viljen til at bringe
dem evangeliet.
Det at inkludere det jodiske folk er en provestenpi vores
villighed til at involvereos i verdensevangelisation.
Det er en
provestenvedrsrendevorestro pl', at der kun er en enestevej
til frelse, og vedrorendevoresproklamation af Kristus som en
nodvendig frelserogsi for dem, som man ellersikke kan finde
en plet pi, hvad angfu en ydre rederdighed i livsforelse.
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Studieplan
Studieplanen falger nogenlunde dokumentets paragraffer.
Men da ensartedetemaer tagesop flere steder i dokumentet,
vil det vrre hensigtsmrssigtat have lest hele dokumenret
igennem.

rss1-4
1 . Lr s J oh. 14, 6 o g Ap . G.4 ,1 2 . H v o rv e dru m mer di sseto
skriftstederen begrundelsefor evangelisationover for joder?
Hvorfor er det si vigtigt at betone, at det netop er Aistne 1oder, som fsrst fremsatte den plstand, at der ikke er frelse i
nogen anden endJesus?
2. I dokumentet hedderdet, at befalingen til at drive mission,
sidan som den findes i evangelierne, ikke undtager Israel.
Find eksemplerpl dette i evangelierne.Hvad siger det om
Israel - Guds folk - at det ml modtage Jesus for at blive
frelst? Hvad er irsagen til, at nogle kristne hrvder, at joder
er tro og lydige imod Gud, selvom de ikke modtagerJesus
som frelser?Bemrrk nogle af de forhold, man i givet fald
kommer til at ignorere, jfr. introduktionsartiklen,punkt 6.
3. Apostlenegik til joderne forst, ogsl Paulus.Find eksempler
pi dette i Ap. G. Forsogat precisere, hvad der sigesdels om
GT og delsomJesus.
4. Sporgsmilet>Hvem er jode?<er et omdiskuteretog aktuelt
problem blde inden for og uden for jodiske kredse.Hvad
ligger der bag de forskellige definitioner? Hvorfor er der
srrlig grund til at understrege, at en dabt jade ikke holder
op med atytrre jade, fordi han kommer til at tto plJesus?
jader,
Se nrrmere til disse sporgsmll i bogen MessiansAe
k a p .1 o g 4 .
5. Antisemitisme og usikkerhed. Historien - ogsl kirkens hi56

storie- har veret fyldt med antisemitisme. Hvad har kirken
uberettiget anklaget og forfulgt joder for? Kender ogsl
joder til fslelsenaf diskrimination, fordi de er
skandinaviske
joder? Hvad kan i vort samfund give anledning til dette ?
Undersogom der ogsi i vort land er ny-n^zistiskeorganisationer.

il ss5-6
1. Paulus taler om, at >mangevandrer som fiender af Kristi
korsu(Fil. 3,18). Droft ntrrmere den blokering for at modtage evangeliet,som findes i evangelietselv eller i mennesket selv - uansetom man er hedning eller jode. Jfr. f.eks.
dirskab<(1. Kor. l,l7ff og Rom. i,9ff).
talen om ,rkorsets
2. I S I nrvnes en rckke blokeringer for evangelisationover for
jsder. Hvilke ? Prav at finde konkrete eksempler pi disse
blokeringer.Hvordan kan de undgis?
Et tankeeksperiment:
Hvis du var jade og kendte en kristen,
som dig selv, hvilke blokeringer ville du si stsde pi? Og
hvad ville du forvente af den kristne?
3. Hvordan kan kirken eller i serdeleshedjodekristne organisationer komme laden i msde ? Hvad garesder i menigheder
f.eks. i Israelfor at skabejodekristnemenighedermed et jodisk srrprrg. Om liturgi og fester se Messianskeloder kap.
5.
4.En hvilken som helst kirke har sine menneskeskabtetraditioner, ogsi vores.Overvejhvilke af dissetraditioner, der er
gode og derfor vrrd at holde fast ved. Hvilke er overflodige?
Og hvilke skaberblot blokeringerfor joden - og for andre?
). Hvordan kan det vrre, at de joder, der har ringe eller slet
ingen fornemmelseaf deresjodiske identitet, hevder, at de
efter at vrre kommet til tro plJesus har genfundet deresjodiskeidentitet?Hvad sigerdet om kristendommensrsdder?
6. I S 6,3 nrvnes en rrekke omstrendigheder,som har vtrret
medvirkendetil, at jader er kommet til tro plJesus. Overvej

,7

og prcciser, hvorledesdissekan praktiseresover for ioder og
over for andre grupper i enspersonligeevangelisation.

rfrss7-10
1. I nyere tid er der inden for jodiskekredsesket en rndring i
synetpiJesus. Pi positiv mlde taler mangeom at >henteJesustilbageutil det jodiskefolk. Tal om de muligheder, men
ogsi de farer, der ligger i, at nogle har et positivt syn plJesusuden at ilo ham. Om de kristne jodersmessiasopfattelse
,
kap.
seMessiansfr,e
7.
ioder
2. I dokumentet ntrvnesden noje sammenhrng, der er mellem kristologiog soteriologi,mellem lrren omJesusog frelsen. Overvej igen den fatale mangel pi bibelsk substans,
som ligger i en hrvdelse af , at jader - og andre - kan leve i et
ret frllesskab med Gud, uden at de behoverJesus.
3. Hvorfor er det si vigtigt i evangelisationat betone, at evangeliet skal vrre en proklamation af Kristus - ikke af kristendommen som religion?Hvad er forskellen?
4. At man ikke kan kobe nogen til at blive en sand kristen, er
indlysendefor evangelikale
. Ikke mindst i arbejdet med joder kan det dog vrre nsdvendigt at sige dette igen. Hvorfor? Se afsnittet om antimissionsloven i MessiansAeloder
k " p. 9.
). Som kristne ikke udgor en forskelslssenhed, udgor jader
det heller ikke. Hvad betyder det for vor forkyndelsefor.
dem? Droft ntrrmere introduktionsartiklensplstand om, at
forskellige mennesker skal msdes pl forskellig mlde med
evangeliet.Find eksemplerp!., hvordanJesusmsder forskellige menneskerforskelligt. Og sammenlignhvordan Paulus
taler til jodernei Ap. G. 13 og til athenernei Ap. G.'17.
Forsogat prccisere forskellen.
6. I S 10 nrvnes forskellige kategorier af arbejdere. Hvilke?
Som kristen bliver man aldrig ferdig med at overveje, hvor
t8

og hvordan Gud kan bruge en. I Israel er der f.eks. stor
mangelpi sygeplejersker.
SevidereS 10.3

Den i studieplanen anforte bog MessiansAe
loder findes btde
pi dansk (SavanneForlag) og norsk (Luther Forlag) med Kai
Kjrr-Hansen og Ole Chr. M. Kvarme som forfattere. I denne
kan opledesyderligerelitteratur om emnet, og ellershenvises
der til de forskelligeisraelsbevrgelsers
udgivelser.
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Ordliste
agnostifrer- betegnelsefor en, der mener, at man ikke kan vide noget
f.eks.Guds eksistens.
om det, der ikke kan bevises,
antilegalisftil - imod hvad der cr lovligt; det at mene, at Guds vilje
ikke er ibenbaret,hvad anglr etiskesporgsmll.
asAenasish,e
loder - joder af sst- og mellemeuroprisk oprindelseog
deres efterkommere i Nord- og Sydamerika.Den anden hovedgruppe, er sefardisAe
1oder, cgentlig spanskejoder og deresefterjodcr.
kommere, og genereltom orientalske
assinzi/eret,assinzi/ation- gjort lig med, optaget i; brugt om mindremed den svtalsgruppers
optagelse
, indlemmelseog ligedannelse
rige befolkning.
dialehtisrt materialisrna - marxismcns filosofiske grundlag, hvor alt
betragtessom vrrende i stadig forandring drevet af modsat virkende krcfter. Dette forenesmed en materialistiskgrundopfattelse.
diaspora- adspredelse,
udhndighed, om joder boendc uden for Israel.
enzancipation- frigorelse;her om joder, som overvejendei 19. lrh.
fik en principiel politisk og socialligestilling med andre borgerei
de lande, de boedei.
eshatalogi- le ren om de sidste ting, de sidste tider, Jesu gcnkomst
m.v.
etnish,- folkemrssig, jfr. etnologi - videnskabenom de menneskelige
kulturer i deresindbyrdessammenhrng.
- et nyt ord overtagetfra engelsk,>the evangelicals..En
eaange/iAala
betegnelsefor kristnc fra forskelligeprotestantiskekirkesamfund,
som fasrholderBibelensautoritet, kalder til evangelisation,
og
som prcdiker omvendelsemed Jesudod og opstandelse
som det
c en t r a l ei n d h o l d .
balahha- hebraisk:vandring. Betegnelsefor det adfrrdsnormerende
stof i den jodiskerradition, som findes i den slkaldte Mishnaog
Talmud.
/tolocaust- egentlig rbrcndoffer<, nu alm. betegnelscfor jadeforfslgelserneog jodeudrydde
lsernefra 1933-4).
incitonzent- tilskyndelse.
intencitet - styrke,kraft.
intertestamentallitteratilr - om den litterarur. som fremkom i tiden
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)mellem testamenterne(,
dvs. i tiden mellem de yngsteskrifter i
GT og de rldste i NT, heriblandt de slkaldte apokryfiskeskrifter.
jiddiscb - sprog,der talesaf mange osteuropriskc joder; en blanding
af overvejendetysk og hebraisk,og som skrivesmed hebraisk
skrift.
kata/ysator- egentlig stof, men her brugt om en organisationi som
bevirkerfremskyndelscaf en proces,nemlig evangelisation.
- af kontehrr, sammenhrng. Hyppigt anvendt beh,onteAstua/iseing
tegnelsefor det at forkynde det kristne budskabmed hensyntagen
til modtagernes
situation.
hosber- i rettetilstand,egnet,isrr om mad, som onodoksejoder iflg.
traditionenmi spise.
Aristologi- lrren om Kristus.
ladino - jode-spansk.
lubaaitcb- beregnelse
for en gruppe ortodoksejoder, som nu er kendt
for at drive en slagsulndre Mission<,hvor man forsogerat motivere
andrejoder til at overholdei det mindste et minimum af dcn jodisketradition.
jode - en betegnelsefor kristnc jader.
messiansh
missiologisrt
forshning - forskningvedr. mission.
moshaa- landbrugskollektivi Israel, hvor medlemmerne i modsrtning til i en kibbutz ejer jordlodderne.
pogromer - russiskord for odehggelse, jadeforfalgelser.
sensitiu- fslsom.
- udvrlgende.
seleAtfu
sociologisL- samfundsmessigt;socio/ogi- vedr. samfundetsstruktur
og funktionsomrlde,detsudviklingog rndring.
soterio/ogi- lrren om frelsen.
saspeAt- mistrnkelig.
torah - bide betegnelsefor de fem moseboger,men ogsl mere bredt
om loven, hele den lrre , som Israclhar modtaget ved guddommelig ibenbaring.
typo/ogi - her brugt om en type af prcdikencr, som er historielosog
kun interesseret
i en religiospointe, uden hensyntagen
til dcn oprindeligemeningi GT,
ultraortodokse
loder - yderligglendejoder, heriblandt nogle som ikke
engangancrkenderstatenIsraelseksistens.
uolontsr - frivillig; her om en, der arbejderfor korteretid i en kibbutz
uden betaling.
zionist - jfr. Zion, tilhrnger af den jodiske bevrgelse med det formll
at gare Palestinatil et jodisk land, jfr. zionisnze.
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