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Hvordan skal de kunne hsre?
Introdu kt ion t i l  dokumentet
nKristent vidnesbyrd over lor
det isdiske folk".

1. Fronter
For nogle kristne er det udtryk for fordomme, agressivitet,
selvtilstrekkelighed og falsk stolthed - iblandet en vis portion

verdslig og indelig imperialisme - at styrte af sted og overbevise
andre om sin egen kristne tro, uanset om ude andreu er joder

eller hedninger.
For andre kristne grlderJesu befaling om at gare alle folke-

slag til hans disciple stadigvrk. Heller ikke , nfu det grlder ja-

derne, er den sat ud af kraft.
Med den forste opfattelse forkastes traditionel mission og

evangelisation. Her kan det f.eks. hrvdes, at nogle mennesker
mener at hore Gud klarest i Koranen, mens andre mener at
hore ham klarest i Kristus. Og det forhold har man bare at ac-
cepte re, hrvdes det. - Den anden opfattelse har derimod vrtet
det styrende element i nyere tids protestantiske mission, hvor
der er mennesker, der brcnder for missionens sag.

Naturligvis er der mange mellempositioner mellem disse
frontstillinger. Det er ikke stedet her at give et afbalanceret

billede af disse . Tilstmkkeligt er det at konstatere, at nogle
kistne nzener, at der iAhe sAa/ euange./iseres, nzens andre op-

fatter det som et forrederi inzodJesus iAAe at euangelisere, Li-
geledes er det en bedrsvelig kendsgerning, at nogle kristne ta-
ler uklart om mission.

Der er store divergenser mellem kristne om rigtigheden og
nodvendigheden af evangelisation. At tilslsre dette tjener in-

tet formil.



2. Et dokument fra Lausanne-bevagelsen
De t er hele kirkens opgave at bringe hele evangeliet til hele
verden.
Med denne srtning fra et af Lausanne-bevrgelsens doku-

menter, er der med nogle fi ord sagt en hel del om, hvor Lau-
sanne-bevrgelsen er placeret i sporgsmd.let om evangelisation.

Evangeliet er ganske enkelt 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 verdensomsprndende be-
vegelse , onsker med basis i det bibelske budskab at vtrre en
inspirator og katalysator for evangelisation. Inden for bevrgel-
sens rammer kan evangelikale ledere fra mange forskellige
evangeliske kirkesamfund inspirere hinanden til at finde nye
veje for evangelisation. Si at si mange som muligt pi en si god
mide som muligt kan hore om frelsen iJesus Kristus.

Bevegelsens forste konference blev holdt i I974 i Lausanne.
Herfra udgik der en kraftig appel til verdensevangelisation.
Dette fik bl.a. et skriftligt nedslag i den slkaldte Lousonne-
pagt. Ved Lausanne-bevrgelsens verdenskonsultation om
evangelisation i Pattaya, 110 km syd for Bangkok i juni 1980,
blev visionerne om verdensevangelisationen fastholdt. 3 milli-
arder mennesker har aldrig hort om Jesus og har derfor ikke
haft mulighed for at tage stilling til ham. De udgor omkring
213 af verdens samlede befolkning. Hertil kan si legges alle
dem, som nok har hort omJesus og miske ogsl. er dobt og fi-
gurerer som kristne i statistikkerne , uden at Kristus er en le-
ve nde realitet for dem.

Men man gik et skridt videre i Pattaya, idet man ikke be-
handlede disse 3 milliarder mennesker som en forskelslss mas-
se. Man forsogte at gruppere disse mennesker. I dette milliard-
hav af mennesker udgor joder en del, nemlig omkring 14 mil-
l ioner.
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3. Et dokument om ioder
Missionsdokumenter horer nrppe til det lrsestof, som finder
flest lrsere . Bare ordet udokument< kan virke afskrrkkende.
Og si endda et dokument om 1oder, som der ikke findes si
mange af pivore breddegrader!

Det sidste kan ikke benegtes. I sagens natLlr er de eksem-
pler, som findes i dokumentet ,Kristent vidnesbyrd over for

det jodiske folku da ogsi hentet fra himmelstrog, hvor den jo-

diske befolkningsgruppe er storre end hos os. Alligevel mi do-
kumentet betegnes som si relevant, at det fortjener at hses af
alle, der interesserer sig for mission og evangelisation.

Antallet af mennesker, som aktivt interesserer sig for si-
kaldt hedningemission, er givewis langt storre end dem, der
aktivt er involveret i mission over for Israel. Dog er det en
kendt sag, at mange kristne interesserer sig for Israel uden di-
rekte at vrre engageret i e n israelsbevrge lse .

For dem, som har israelsmission som deres specielle mis-

sionsinteresse , skulle det ikke vrre nodvendigt yderligere at ar-
gumentere for at gLi gang med lrsningen. Den udfrrdigede

studieplan skulle endvidere gore det lettere at arbejde sammen
med andre i studiegrupper. Men ogsi for kristne, der rejser til
Israel pi turistrejse eller for unge kristne, som for kortere eller
lrngere tid opholder sig i en kibbutz, vil e n gennemte nkning
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 hell ige Land!

Hermed er dog ikke alt sagt. Uden at spille hedningemis-
sion og israelsmission ud mod hinanden, som om det sidste
skulle vrre fornemmere end det forste , kan det dog ikke be-
ntrgtes, at der er noget srrligt 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.

Jesus og apostle ne var jader. Evangeliet kom til os fra joderne .
Selv om det er en forenkling, er der alhgevel noget om



snakken: Nlr man beskaftiger sig med Bibelen - begge testa-

menter - beskrftiger man sig direkte og indirekte med israels-

mission. Og beskrftiger man sig videre med sporgsmll, der

har at gore med evangelisation over for joder i dag, fsres man

tilbage til de fsrste kristne, som var jader. Nlr man bcskrfti-
ger sig med temaet Eaangelisation og ioder, fores man uvilklr-

ligt tilbage til Apostlenes Gerninger, en bog som da lukker sig

op pe en ny mlde.
Det skulle vere unodvendigt et gare opmrrksom pe, at do-

kumentet hverken rejser eller lsser ethvert problem, som en

detaljeret behandling af forholdet mellem jodedom og kris-

tendom ville krreve . Men det giver nogle retningslinjer og viser

nogle hovedtrek, som det ikke er til at tage fejl af. I sin endeli-
ge form er det blevet til under et vist tidspres ved Pattaya-ma-
det. Men i minedeine forud for msdet havde 14 studiegrup-
per over hele verden beskrftiget sig med temaet >Hvordan nl
joder?<. Disse gruppers iagttagelser var blevet samlet og dan-
nede arbejdsgrundlaget i Pattaya.

Ikke mindst det forhold, at omkring halvdelen af dem, der
pi Pattaya-modet arbejdede med udfrrdigelsen af dette doku-
menr, var Aristne 1oder, er tilstrekkelig garanti for, at det ikke

alt sammen kan affrrdiges som et hedningekristent makvrrk.
Hvad man end mltte mene om udeladte temaer, lose ender

og dirlige formuleringer, kan man ikke beskylde dokumentet
for at tale uklart. Det klare ja til mission og evangelisation over
for joder er ikke til at tage fejl af .

4. Et dokument imod from dovenskab
uKristent vidnesbyrd over for det jsdiske folko er en tilstrekke-
lig overskrift til at angive , at dokumentet beskeftiger sig med

evangelisation over for joder. Alligevel kan de , der rkunn er in-

volveret i evangelisation over for ikke-joder, lrre en hel del.

Undertiden kan det vrre lettere at overveje nogle problemstil-

linger og kritisk tage stilling til en evangelisationspraksis, som

8



man ikke selv er personligt engageret i. Forsvarsmekantsmerne
srttes ikke si hurtigt i gang! En sidan gennemtenkning kan sl
blive et udgangspunkt for at stille sporgsmll til den evangeli-
sation, man selv er involveret i.

Den, der aktivt arbejder med evangelisation over for jader,

eller har beskrftiget sig med dette sporgsmll, vil vrre den for-
ste til at bekende, at det ikke er blevet gjort godt nok, at det
kunne og kan gores bedre, og at der let kan findes eksempler
pi, at det er gjort forkert.

Noget tilsvarende grlder ogsl al anden evangelisation og
mission.

At overveje om noget kan gores bedre eller faktisk er gjort

direkte forkert, kan vrre et godt udgangspunkt for at nytcn-
ke, hvordan evangeliet bedst rekkes til mennesker. Hvem ved,
om vi har list os selv fast i nogle former eller metoder, som vir-
ker stik modsat af, hvad vi hlber pl og beder om? Opfindsom-
hed, nytrnkning og fantasi kan vel ogsi vrre fra Helliglnden!
Og seriost at beskrftige sig med de mennesker, som vi gerne

vil rrkke evangeliet, er vel ikke at ringeagte Helliglnden?
Det er hovmod at tro, at vi med en bestemt teknik eller mo-

del kan gore mennesker til kristne, dvs. sande kristne. Pl den
anden side har vi svigtet voft ansvar, dersom mennesker afsllr
evangeliet, fordi vi er uopfindsomme og for dtrlige til at for-
midle det.

Kun en total nzangel p,i seluAitiA, stor doaensAab e//er en
ouerdreuen og asund ,indeligbed ail afuise, at man ti/ stadig-
lted sAa/ gennemtenAe, nyuurdere og euentue/t reuidere tid/i-
gere tide rs euan ge/isationsp raAsis.

Doven fromhed eller from dovenskab har Helliglnden ikke
speciel forkerlighed for. Og da slet ikke hvis det medforer, at
evangeliet ikke bliver hort, selv om det bliver sagt, fordi det si-
ges pi en ganske uhorlig mide.

Altsammen fordi man i den fromme dovenskabs navn ikke
turde nytrnke, fordi det indebar en risiko for selvkritik.



5. En detal je f ra en kr isten iodes selvbiograf i

Oplevelsen af, at en detalje fra en tale eller diskussion bider sig

fast, kender e nhver ti l . Miske er detalje n aldeles uvesentlig for

den pigrldende helhed. Men andre gange er detaljen det,

som lukker helhedsforstielsen op.
I forbindelse med udarbejdelsen af dokumentet >Kristent

vidnesbyrd over for det jodiske folku har en sidan detalje bidt

sig fast. Bedre end mange og lange overvejelser farer denne de-

talje l ige ind ti l  kernen i dokumentet. At det netop var en

kristenlode, som illustrerede en hovedtanke med en sidan lille

selvbiografisk notits, gor ikke sagen mindre udfordrende for os

hedningekristne. Snarere wrrtimod!
Den kristne jode fortalte nogenlunde sidan under en af

samtalerne:
- Som ung arbejdede jeg i en fotoforretning. Jeg fik god

kontakt med flere af kunderne. Jeg husker isrr en, som jeg

snakkede meget med. Han viste mig sine billeder, nir de var
blevet fremkaldt. Og vi kom si godt ud af det med hinanden,

at han undertiden inviterede mig ud om aftenen. Pi et t ids-
punkt flyttede han fra byen. Senere blev jeg kristen, og efter
e n tid rejste ogsi jeg fra byen. Pi det nye sted, hvor jeg kom til
at bo, opsogte jeg naturligvis kirken den forste sondag. Da jeg

kom ind i kirken, opdagede jeg til min store overraskelse, at
min ven fra fotoforretningen sad der.

Efter en lille pause fortsatte den kristne jode:
- Jeg skulle vel vrre glad over at msde min ven her. Men

der var noget, som fra forste ojeblik stak mig i hjertet. Si man-
ge gange... Si mange gange havde vi snakket sammen, men
ikke en eneste gang havde han antydet, atJesus betod noget
for ham. Og atJesus ogsi 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.let om at ni joder med
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evangeliet. De grlder ogsi i modet med andre mennesker.

Det er ikke si vanskeligt at genkende sig selv i den, der har

misbrugt muligheden for et vidnesbyrd. Og med en sidan

selvanklage kommer en selvransagelse og miske ogsi en vis

smerte , ni.r man trnker over, hvor mange gange det faktisk er

sket. Hvis det da ikke l igefrem er blevet det almindelige !

Si mange gange ... og ikke en e neste gang havde han anty-

det, atJesus betod noget for ham...
Det l igner jo noget af en uundskyldelig skyld, nir man hol-

der evangeliet tilbage fra andre . Og bare holder de gode nyhe -

der for sig selv.
At det her ikke er e n evangelisationsmodel, som er identisk

med en hird konfrontations-evangelisation, bor lige under-

streges. Betydningen af, at der er nogle kristne, som ster ude i
frontl injen og konfronterer mennesker, som de ikke kender
personligt, med evangeliet, skal ikke nedvurderes - lige si lidt

som det skal overvurderes. Dog bliver det i dokumentet kraf-

tigt understreget, at det at etablere venskab og skabe tillid har

enorm betydning, for at evangeliet kan blive hort som gode og

relevante nyheder ogsi af mennesker af i dag. En virkningsfuld

evangelisation over for dem, man til daglig moder, er pi for-
hind umuliggjort, dersom man msder dem med manglende
respekt og ikke har krrlighed til dem. Selv de mennesker, som
afslir evangeliet, skal fortsat msdes med krrlighed.

Her som ved si mange andre sager er der to sider:
Pi den ene side tages livschancen fra mennesker, dersom

man har et sidant venskabsforhold til dem, at ,rvenskabetu by-
der, at ens mund holdes totalt lukket, hvad a,ngir troen piJe-

S U S .

Pi den anden side gives livschancen ikke til de mennesker,
man ti l  daglig moder, dersom man ikke har tid, lyst eller krr-
lighed til at dyrke venskab med dem og skabe tillid til dem,
men a/ene vil konfrontere dem medJesus.

At undlade at evangelisere er forkert, men det at evangeli-
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sere forkert er ikke spor bedre . Resultatet bliver nemlig det
samme: mennesker horer ikke evangeliet som gode nyheder fra

Gud t i l  dem.
Ikke ethvert Jesus-ritb fsrer troen pi Jesus med sig. Nogle

gange kan det miske give dem, der rlber, en falsk fornemmel-
se af at have vidner.

Hvad den kristne jade med den selvbiografiske notits satte
fingeren pi, horer jo ikke med til de sensationelle nyheder.
Den tanke findes ogsi i Bibelen. Og nyere tids missionshistorie
er en stor illustration af , at unge kristne var overbevist om, at
dersom de ikke drog ud til andre folkeslag med evangeliet, gik

disse fortabt.
For:
Havde ikke andre fortalt mig omJesus, si havde jeg stadig-

vrk vrret fortabt...
Sidanne ord preller ikke si let af i en diskussion. Og heller

ikke nir de relateres til. hvad andre kristne jader har sagt tidli-
gere , nemlig apostlene , de joder, som forst forkyndte om Je-
sus. De ikke blot snakkede orz ev^figelisation, men g1orde

evangelisation. Ogsi over for deres med-joder.
Selv om en del hedningekristne har glemt, hvad de fsrste

kristne jader gjorde over for deres med-joder, er det at kalde til
evangelisation over for joder ikke en sensationel nyhed. Men
det er andre toner i sammenligning med de fleste nyere doku-
menter, som er blevet publiceret efter anden verdenskrig om
forholdet me llem jodedom og kristendom.

Med den selvbiografiske detalje fra den kristne jode er vi
trt ved centnrm. Ikke blot nir det grlder dokumentet ,Kris-

tent vidnesbyrd over for det jodiske folk.t, men o$si. al anden
evange lisation.

Paulus siger det 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 no-
gen, der mi, fortelle om ham.
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Med denne omskrivning fra Romerbrevet kapitel 10 er vi
samtidig kommet ind pi hovedtemaet for Lausanne-bevrgel-
sens evangelisationskonsultation i Pattaya'. ,Huordan sAu/le de
Aunne ltore?o Et af resultaterne heraf er det dokument. vi alle-
rede flere gange har henvist til.

6. Det entydige ja til evangelisation over tor ioder
Inden for rammerne af Lausanne -bevegelsen, der er blevet de-
fineret som en euangelisationsbevrgelse, er det en klar forud-
setning, at evangeliet skal forkyndes for alle. Haordan det skal
gores er derimod et sporgsmi.l, man ikke er frrdig med og al-
drig mi blive frrdig med. Det er et problem enhver genera-

tion mi arbejde med. Der hersker siledes ikke wivl om, at
evangeliet skal forkyndes for muslimer, hinduer, buddhister
osv., hvilket bliver problematiseret inden for dele af missions-
trnkningen af i dag. Ligeledes er der i Lausanne-bevrgelsen
enighed om, at mennesker, som nok Aa/der og ogsl i en stati-
stik figurere r som kristne, men som ikke har en levende tro pl.

Kristus, skal modes med et kald til omvendelse og tro.
Lausanne-bevrgelsen mi ses som en reaktion pi den

tendens, der har vrret fremherskende inden for store dele af
vor tids missionstrnkning, hvor man enren har nedskrevet for-
pligtelsen til at missionere til et minimum eller har lagt et nyt
indhold i ordet mission, siledes at det centrale ikke lengere er
en forkyndelse af den korsfrstede og opstandne Jesus Kristus
og frelsen i ham.

Dette afspejles ikke mindst i forholdet mellem jodedom og.
kristendom.

Med sit klare og entydige ja til evangelisation ogs,i over for
jader, angriber dokumentet en mere eller mindre radikal dia-
log-teologi, som afriser kristen evangelisation over for jader.

Det tjener intet formil at skjule , at der er toneangivende krist-
ne , som mener, at jodernes troskab og lydighed imod Gud
ikke er afhengig af, om de modtager Jesus Kristus som Herre
og Frelser.
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Men ogsi en anden front angribes. Der findes evangelikale
kristne, som aldrig kunne drsmme om at ntrgte, at evangeliet
skal forkyndes for muslimer, hinduer, buddhister, navnkristne
osv. Men mrrkeligt nok taler disse svagt, ni"r det gelder evan-
gelisation over for jader. Hvis de da ikke ligefrem advarer imod
det. Hovedinteressen ligger andre steder, nfu sagen gelder Is-
rael. Og det svage ja til evangelisation synes undertiden kun at
komme frem, ni.r man er presset til det. Den srdvanlige klar-
hed og henvisningen til det profetiske og apostoliske ord er i
denne sag ledsaget af si mange >men'er<, at det fremprovoke-
rede ja ikke hsres som et reelt kald til evangelisation.

Ogsi pi dette punkt indeholder dokumentet en stor udfor-
dring. Her udfordrer evangelikale ikke blot ikke-evangelikale
teologer, men ogsi. med-evangelikale. Dokumentet hrvder, at
det er en farlig diskriminering at undlade at forkynde for jo-

der. Selv om der angives en rckke hindringer eller blokeringer
for evangeliet, blev det under samtalerne i Pattaya markeret
ikke mindst af de kistne 1oder, at en af de storste hindringer
for evangelisation ove r for joder er hedninge kristne ledere, der
modarbejder evangelisationen pi forskellig mide. Ikke mindst
ved at ignorere den og tale om alt andet.

De t e r forstieligt, at tanken pi Holocaust (>Bmndofferetu),

folkemordet pi de 6 millioner joder under anden verdenskrig,
sammen med alle grusomheder, ikke mindst den kirkelige an-
tisemitisme op gennem tiderne, kan friste til at neddrmpe
evangelisationen. Hvis man ikke ligefrem burde indstille den.

For hvad er der at bringe? - Er det ikke sidan, som det un-
dertiden udtrykkes fra nogle joders side , at alt, hvad der er
godt i kristendommen, har den stjilet - eller llnt - fra jade-

dommen, og alt det andet kan man godt undvere?
Tvang og forfolgelser iJesu navn kan de - og vi - godt und-

vtrre. Kirkens skrrkindgydende historie over for det jodiske

folk udelukker triumfering fra vor side. Historien skal ikke
be nrgtes eller bortforklares, men bekendes. Holocaust er ikke

M



blot jodedommens problem, men - om muligt - endnu mere
kristendommens problem.

Men selv om fristelsen til at holde evangeliet for os selv er
stor, nir vi er sammen med jader eller tenker pi dem, er det
ogsi. antisemitisme at falde for denne fristelse. Ingen bliver an-
tisemit ved at forkynde om frelsen iJesus Kristus.

Jesus - 1oden g1orde det selu, og af banz har ai lert det.
Apost/ene, sonz ogsd uarioder, betragtede det be//er iAfre som
antisemitisnze, At forAynde for deres med-1oder. De opfordre
de dem ti/ onzaende/se, tro og d,ib iJesu naan,

Nir de r gives et e ntydigt ja til evange lisation over for joder,

er det for evangelikale en forudsrtning, at evangelisation ikke
ledsages af wang, manipulation eller bestikkelse. Evangelisa-
tion er en indbydelse, som man kan tage imod eller afvise.

Enhver, der siger nej til evangelisation over for joder, mi

derfor gore sig klart, hvad dette nej indebrrer:

a) atJesu forpligtelse ti l  at evangelisere er ignoreret,

b) at Jesu dod og opstande lse ikke har betydning for, at iader
kan blive frelst,

c) at den nytestamentlige kristologi ikke lrngere er det cen-
trale udgangspunkt for al kristen teologi og trnkning,

d) at joderne i givet fald kan frelses uden tro pi Jesus, hvilke t
er i modstrid med apostlene s missionspraksis over for ioder,
og som he le NT vidner om,

e) at kristne jader, som i historiens forlob har taget imodJesus

af fri vilje og ud fra rrlige motiver, er spillets store tabere .

7. Om at n6 ikke-niede med evangeliet
At n,i de ikke-n,iede var et slogan pi Pattaya-mode t. Ikke-nie-
de er mennesker, som ikke har haft en fair chance for at hsre

evangeliet og tage sti l l ing ti l  det. I stedet for statistisk at nojes

med at fastsli, at omkring 3 mill iarder mennesker eller mere

kan karakteriseres som ikke-n6.ede folkeslag, blev der gjort et
forsog pi at opdele dette menneskehav i forskellige folh,egrup-
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per. Pi konsultationen arbejdede man med 17 sldanne folke-
grupper, deriblandt joder. Af andre kan nrvnes muslimer,
hinduer, marxister, tilhrngere af nyreligiose bevrgelser, folk
der bor i storbyer m.v. Det er ikke muligt her at gt i dybden
med dette, men det kan skonnes, at definitionerne pl en fol-
kegruppe, er nok si uensartet. Der kan bl.a. lregges religiose,
ideologiske , sociologiske, sproglige, geografiske og etniske kri-
terier til grund.

Selv om det ikke er vanskeligt at kritisere visse uklarheder i
definitionen, og i hvor langt man kan gi ned i antal, for at der
kan tales om en folkegruppe, er det ikke uden betydning for
den praktiske evangelisation, at nogle seriost vil behandle sl-
danne sporgsmi.l. For nu at tage et eksempel som kan synes ba-
nalt, men nuvel, bagere er ogsi mennesker! Dersom nu byens
bagere arbejder sondag formiddag, bsr man ikke rose sig med,
at de er ni.et med evangeliet, bare fordi der arrangeres gudstje-
neste kl. 10! Der mi findes pi noget andet for at nl dem.

Menneskeheden kan opfattes som et mylder af individer, og
det er rigtigt her at betone, at ethvert menneske personligt ml
tage imod evangeliet. Men samtidig berettiger visse forhold til
at placere enkeltindivider i grupper med andre enkeltindivi-
der.

De nne e rke ndelse er for si vidt ikke af ny dato, selv om den
miske ikke er blevet si gennemarbejdet, som det sker nu. Det
forhold, at kirken har en soldatermission, en sornandsmission
og en studentermission, viser jo, at man ogsl tidligere har set
behovet for, at forshellige befolAningsgrapper shal modes pd

forsrte//ig rn,ide med euangeliet.
Msdes alle mennesker pi samme mflde, er der stor fare for,

at evangeliet overhovedet ikke bliver hort. Et doende menne-
ske, der gerne vil tro, har behov for at mode evangeliet pl 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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anderledes til en ateist end til en person, som tror pl gud,
men alligevel ikke tror pi Gud, sidan som han har Lbenbaret
sig i Jesus. Til en dsbt taler man anderledes end til en ikke -

dsbt, selv om den dobte har mistet livsforbindelsen med Gud.
Og til en jode taler man anderledes - forhlbentlig da - end til
en hindu.

I det mindste kan der ikke nok advares imod at lave en from
dyd ud af det forhold, at vi ofte taler ens til alle mennesker om

Jesus - fordi det nu engang er det letteste . Selv om vi siger rig-
tige ord, bliver de ikke hort som relevante ord, 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.

Interessant er det i denne forbindelse at konstatere , atJesus
modte forskellige mennesker pi forskellig mide. En lrsning af
evangelierne viser dette tydeligt. Det samme var tilfeldet med
apostlene. Sammenligner man f.eks., hvorledes Paulus taler til
joderne i synagogen i Antiokia (Ap. G. 13) med hvordan, han
taler til de hedenske grekere i Athen (Ap. G. 17), er det ikke
vanskeligt at se, at mi.den og indgangen er forskellig. Dog for-
bliver evangeliets centrale indhold det samme .

Vi har bemrrket, at Paulus pi det retoriske sporgsmil
uhvordan skulle de kunne hore< selv svarer med en henvisning
til, at der skal prrdikes og vidnes (Rom. 10). Alligevel viser
han i sin egen virksomhed, at han ikke er en optrukken robot.
Han har nrse for, at situationer kan vere forskellige , og at folk
har forskellige baggrunde og behov.

At opfatte mennesker i sidanne grupper er altsi. ikke ensbe-
tydende med, at de ikke personligt skal msde evangeliet og
svare personligt pi evangeliets tiltale til dem. Denne model er
heller ikke en teknik, som skal erstatte Helligtnden og Ordets
forkyndelse. Det er heller ikke fremkommet for at eliminere
spontane vidnesbyrd om Jesus. Ogsi det er der brug for - og
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Gud bruger det, ni.r han vil det.
All igevel kan en sidan model f i stor betydning, dersom

de n forsti.s og anve ndes rigtigt. De t centrale er jo, at man tage r

sin forpligtelse til at evangelisere alvorligt og ikke flygter fra at
gore et stykke arbejde. At en kristen srtter sig ind i de proble -

mer og srrprcg et menneske eller en storre eller mindre be-
folkningsgruppe har, viser, at den kristne ikke blot opfatter
evangelisation som noget, der skal ,rafleveres.., for at man kan

bevare se lvrespe kten eller nyde respekt fra andre troende .
De t samme sagt pi en anden mide:
I stedet for at betragte verden som en forskelslos masse kan

de n opdeles i enheder, storre eller mindre. Eller for at gore det
mere konkret: Det land eller den by, man bor i, opdeles i
grupper, og gruppernes srrprrg studeres. Nir det er gjort,

kan man gi ud ti l  enkeltindividerne med evangeliet og pi bag-
grund af de erfaringer, som studiet af de forskellige grupper

har givet en, har man bedre mulighed for at tale ind i de pi-

gr ldendes si tuat ion.
Det skal ikke skjules, at faren for generaliseringer er t i l  ste-

de. Ikke mindst kirkens generalisering af det jodiske folk op
gennem tiderne kunne advare imod en sidan model. Denne
fare er imidlertid afvrrget i dokumentet ,Kristent vidnesbyrd
over for det jodiske folku.

Om end det siges, at der er givet mange forskell ige defini-

t ioner pi sporgsmilet om, hvem der er jade , anerkendes det
legitime i, at tale om joder som en folkegruppe. Samtidig er
man sig bevidst, at he//er iLhe lader udgor en forskelslos en-
hed. Alle mulige svar pi religiose, nationale , politiske og mo-
ralske sporgsmi.l findes ogsi inden for deres rrkker, fra det
yderste hojre til det yderste venstre.

Det respekteres og forudsrttes, at en jode skal msdes med

evangeliet pi en jodisk mide. Samtidig erkendes det, at dette
let fir slagordsagtig karakter. I det mindste forudsettes det, at
en sekulariseret jode ikke har samme problemer som en religi-
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os jode, hvilke t mi f i betydning for den mide , hvorpi evange -

l iet prrsenteres.

Selv om der siledes er mange specifikke jadiske blokeringer
for evangeliet, kan det vel trnkes, at det ikke altid er jodens
jodiskhed, der blokerer for evangeliet. En ateistisk jode har si-
ne srrl ige problemer. En jode , der har mistet troen pi en per-

sonlig Gud, har derfor mange lighedspunkter med en kristen,

som har tabt troen pi en personlig Gud.
Endnu e t forhold fortje ner srrlig omtale. Det forudsrttes i

dokumentet, at en jode, der bliver kristen, ikke holder op med
at vrre jade. Noge t lignende vil nrppe noge n evangelikal
kunne sige om f.eks. en hindu, som bliver kristen. Selv om en
sidan lever i et hinduistisk miljo, er han dog ikke lrngere en
hindu. Dette er yde rl igere et eksempel pi, at folkegruppe-mo-
dellen har sine svage sider. Samtidig er de et eksempel pi, at
jodernes Gud erJesu Kristi 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 incitament for den hedningekristne kirke, fordi de
kan vrre berere af en jodiskhed, som hsrer med til kristen-
dommen. Selv om det kun er en detalje , er det en overvejelse
vrrd, om kristne lader h)r ret, nir de finder, at en vis form for
evangelikal kristendomsopfattelse er livsfornrgtende. Den jo-

diske Gud -Jesu Kristi far - er nemlig livets Gud.
Nir vi bringer evangeliet t i l  joderne, kommer vi ikke med

noget nyt. Vi bringer kun det tilbage, som vi selv har fhet - fra
joderne .

Der er sikkert stadigvrk slagger tilbage , slagger fra en hed-
ningekristendom, som kristendommen godt kan undvrre, og
som i hvert fald kristne joder godt kan leve foruden. Derfor
kaldes der 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 konteAstualiseing og
sensitiuiter, Med det forste menes bl.a.. at vi ikke skal se bort
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fra den sammenhEog, den kontekst, forskellige mennesker le-
ver i. Med sensitivitet menes bl.a., at vi udviser forsteeke for
andres forestillingsverden, selv om den ikke er identisk med
vor egen.

Ogsi andre mennesker end 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 korsfrstede og opstandne jode som sit fortegn.

Indrommet: det lsser ikke alle problemer, hverken teolo-
giske eller politiske. Men hvor findes den kristendom, som
ikke har sine problemer at kempe med?

8. Joder under vore himmelstreg
Som tidligere naevnt er de eksempler, som gengives i >Kristent
vidnesbyrd over for det jodiske folk< hentet fra lande , hvor den
jodiske befolkningsgruppe er langt storre end hos os. Men selv
om der f.eks. kun bor omkring 6000 jsder i Danmark og 800 i
Norge, gor tilsvare nde forhold sig geldende hos os.

Om de danske jsder kan henvises tilJacques Blum: Dansh
og / eller lode ? En kultursociologisk unde rsogelse af den jodiske

minoritet i Danmark (Kobenhavn 1972), eller et par inciteren-
de smi.artikler i en bog, som samme forfatter har redigeret:
Minoite tsproblenzer i DannzarA (Kobenhav n 197 5) .

Det siges, atfra anden verdenskrig og indtil nu er det sam-
lede antal jsder i Danmark forblevet relativt uforandret. Det
kan forbavse , ikke mindst fordi der er en stor assimilation, som
blandt andet hrnger sammen med, at 3 ud af 4 jader gifter sig
med ikke-jader. Forklaringen pe, at tallet alligevel er relativt
uforandret, hrnger sammen med to indvandringer til Dan-
mark: dels en fra l9)7 af israelske grstearbejdere og dels en i
irene 1969-1972 af omkring 1500 joder, der var udvist af Po-
len, og som fik politisk asyl.

Procenwis er der langt flere rldre i den jodiske befolkning i
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sammenligning med den avrige danske befolkning. Det store
flertal af jader bor i hovedstadsomrldet. Kun I 0/o bor uden-
for.

Uddannelsesniveaue t er hajt, idet hver fierde jode har stu-
dentereksamen, eller hvad der svarer hertil, mens tallet for den
ovrige del af befolkningen ligger under L0 o/o .

Sociologiske undersogelser har vist, at omkrin g 90 o/o af de
danske jader oplever sig selv som joder. Me n ll3 af alle danske
joder overholder eller udover ikke nogen jodiske ritualer. Den
storste del er ret selektive, idet de kun udover de ritualer og
holder de fester efter forskrifterne, som de finder sedigt vig-
tige. Kosher-husholdning overholdes kun af ganske fa til
punkt og prikke.

Af de omkring 6000 danske joder er der e n mindre gruppe
pi omkring 1)0 personer, som har deres egen synagoge i Ole
Suhrsgade i Ksbenhavn. Desuden har de egen slagterforret-
ning og egen rabbiner. Denne menighed, MacltsiAa Hadas,
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 sprndings-
forhold til Den store Menighed i Krystalgade i Ksbenhavn.

I Den store Menighed eller det Mosaiske Troessamfund, er
der nu tiiknyttet to rabbinere. Hvad anglr Oslo har den jodis-

ke menighed d€r i september 1980 flet indsat sin fsrste rabbi-
ner, som er af dansk rabbinerslrgt og uddannet i Israel.

Forbavsende lrsning er det, at I I 3 af de danske joder me -

ner, at de har vtrret udsat for diskrimination og hrvder, at der
ogsi i Danmark findes antisemitisme. I denne forbindelse kan
det nrvnes, at dokumentet fordsmmer al antisemitisme som
antikriste lig.

I de seneste irtier er arbejdet med at nl danske joder med
evange liet skrumpet noget ind i sammenligning med tidligere .
Men som det skulle vcre en udfordring for en mission, der ar-
bejder blandt muslimer, at mode muslimer, der er bosat i vo-
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res eget land med evangeliet, mi. det tilsvarende vrre en ud-
fordring for israelsinteresserede at msde vort eget lands jsder

med evangel iet .
Der honz nem/ig engang en lode p,i uores ae1: Jesus, Det

Aan 1o ltende, at der Aonzmer en lode p,i uores ae1, for baem
det Aan f,i afgorende betydning.

9. Evangelisation over lor ioder: et testspergsmel
Kan joden blive frelst uden tro piJesus, er der skabt mulighed
for, at ogsi andre folk kan blive frelst uden tro plJesus. Derfor
kan sporgsmilet om evangelisation over for jader ikke isoleres.
Det har betydning for andre forhold. Kristendommen be-
gyndte som en jsdisk storrelse og kan - og skal - ikke afskere si-
ne jodiske rodder. Nir man hevder, at joderne ikke behsver

Jesus, mi. man gore sig klart, at de jodiske rodder da hugges
over.

I sidste instans bliver voft syn piJesus - og dermed pl Gud
og os selv - testet og provet gennem vor stilling til evangelisa-
tion over for joder.

Kan joder frelses uden tro plJesus, har vi sagt, atJesu dod
og opstandelse egentlig er ude n storre betydning, selv om det-
te forhold ofte tilslsres.

Som Axel Torm tydeligt har formuleret det i forbindelse
med sporgsmi.let om israelsmission:

- Er man i dag ved at srtte Kristus udenfor i en glad aner-
kendelse af alle, der bare siger Gud. 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 siges meget
bedre . Men der er ogsi en anden side, en side som direkte an-
ghr os, og som vi ikke skal overse: vort ansvar for, at evangeliet
bliver prrsenteret i forstielige vendinger og pe en trovrrdig
mide.

Det kan siges med nogle ord hentet fra en af hovedkrcfter.
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ne bag Lausanne-bevegelsen, anglikanerenJohn Stott:
- Vi mi sikre os, at det, der er irsag til, at ikke-kristne for-

kaster evangeliet, alene er evangeliet og ikke vores klodsede
forklaringer af det.

Ordene er sagt med henblik pi evangelisation i det hele ta-
get. De grlder i modet med joder sivel som ikke -joder.

Hvordan skal de andre kunne hore evangeliet, dersom vi
ikke hsrer sidanne advarsler og rerrer os derefter?
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1. HVORFOR GA TIL JADER?
Temaet for Lausanne-bevrgelsens konsultation om verdens-
evangelisation i Thailand 1980 er >Hvordan skulle de kunne
hore ?< . Skont de tte te ma anve nde s om alle folk S.om . 10 , I 20 ,
gar vr opmrrksom pa den kendsgerning, at Paulus i den bre-
dere sammenhrng beskrftiger sig med Israel. Med Israel refe-
rerer vi t i l  det folk, som er beskrevet i Rom. 9, 3-5:

>... mine (Paulus') brodre , mine kodelige stammefrrnder,
... dem ti lhorer barneki.rene ... og lovgivningen og tempeltje -

nesten og forjrttelserne, dem tilhorer frdrene og fra dem
stammer ifalge sin ksdelige herkomst Kristus...<

Skriften giver begrundelsen for evangelisation over for joder

iJoh. 14,6 og Ap. G. 4,12. Her angives, at frelse kun findes i
Kristus. Hvis kristne er overbevist om, at Kristus er den eneste
vej til frelse og alligevel ikke forkynder evangeliet for joder, si
forudsrttes faktisk, at jader ikke har behov for frelsen i Jesus
Kristus - og muligheden for frelse tages fra dem. Dette giver
udtryk for en mangelfuld bibelsk og teologisk forstielse. Kal-
det til mission, som findes i alle fire evangelier, gor ingen und-
tagelse for Israel. At undlade at forkynde evangeliet for joder

er at srtte sporgsmi.lstegn ved al kirkens missionerende aktivi-
t e  t .

Men Skriften giver ikke blot begrundelsen for evangelisa-
tion over for joder, den taler ogsi om dens prioritet. I sin virk-
somhed understregede Jesus, at han fsrst kom til ude fortabte
fir af Israels husu. Paulus fulgte ogsi denne evangelisations-
mode I i sin virksomhed. Pi sine missionsrejser gik han i enhver
by forst til joderne og derefter til hedningerne .

Over for menigheden i Rom, som overvejende bestod af
hedningekristne, gjorde han det ogsi klart, at evangeliet er ,ren
Guds kraft til frelse ... for jode forst og si for grcker< (Rom.
1,16). Det kan vrre vanskeligt prccist at afgore, hvad Paulus
forstod med udtrykket ufor jade farstu. (Sammenlign Rom.
2,9-10, hvor han anvender de n samme ve nding, ni.r han taler
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om den fremtidige frelse og dom.) Dog kan det gores grlden-

de, at Paulus hrvder, at det jodiske folk ikke falder uden for
missionsbefalingens rammer, men wertimod mi. have en strr-
lig stilling i kirkens missionsstrategi.

For det forste har Gud brugt det jodiske folk til at give den
kristne frelsens vej. For det andet har det jodiske folk et rldre
og vedblivende pagtsforhold ti l  Gud ger. 3l, i l ff; Es. 49,6).
En del af deres pagtbetingede opgave er at vme lys for verden.

Joder kan imidlertid ikke fuldende denne opgave uden Kris-
tus. For det tredje ser Paulus frem til, at jader vil vende sig til
Kristus, og dette vil fi. en livgivende betydning for he le kirke n.

Der er derfor lagt et stoft ansvar over pi kirken for at arbej-
de for, at det isdiske folk mi blive frelst. Dette betyder ikke,
at evangelisation over for jader e r vigtigere i Guds ajne, eller at
de, som er engageret i evangelisation over for jader, har et ho-
jere kald end andre . Vi er klar over, at den praktiske anvendel-
se af Skriftens tale om prioritet er vanskelig at forsti. og anven-
de . Vi mener ikke, at man skal anvende udtrykket nfor joder

forst< pi en si radikal mi.de , at man opfordrer alle evangelis-
ter, missiontrrer og kristne til - inden for det omride, hvor de
har mulighed for at vidne - forst at opsoge joder, far de taler til
ikke -joder! Men vi opfordrer kirken til piny at besinde sig pl,
hvor den rigtige placering af dette Guds pagtsfolk er i kirkens
strategi for verdensevangelisation, for at det mi blive nlet.

2.  DEN JODISKE VERDEN
2.1 Hvem er iade?
I de sidste 150 ir har det at definere og fastsli, hvem der er jo-

de, vtrret et omstridt emne . Iser i Israel er sporgsmllet af figa-
rende politisk og ideologisk betydning, og det er indlysende ,
at der her er behov for en brugbar definition pi jodisk identi-
t e  t .

Ifolge moderne jodisk opfattelse er en jode en person, som
af fodsel er af iodisk afstamning, eller som har konverteret.
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Ifalge jodisk ortodoks lovgivning er en jode en person, som er
fsdt af en jodisk mor. For os er de n bibelske definition af en
jode en person, som tilhorer det folk, med hvem Gud har stif-
tet bestemte uforanderlige og evige pagte r.

Nir det grlder 1ader, som er kommet til tro piJesus, mi.

det gores klart, at deres jodiske identitet bevares og srdvanlig-
vis skrrpes som e t resultat af de res omve ndelse til Kristus.

2.2. Belolkning
Den nuverende jodiske befolkning ansl6.s til at omfatte om-
kring 14,4 millioner, som pi verdensplan udgor en lille og me -

get spredt folkegruppe . Dette skyldes flere faktorer: den strr-
ke reduktion af det jodiske samfund under Holocaust, hvor
man regner med, at en tredjedel af det samlede antal jader

blev tilintetgjort af nazisterne; et fsdselstal som et nedadgien-
de i de fleste jodiske samfund; assimilationsprocessen som fo-
rer et ikke ubetydeligt antal jader ind i ikke-jodiske miljoer.

Qrlogle moderne statistikere hrvder, at nir man tager det jo-

diske folks alder i betragtning, skulle den jodiske befolkning
under almindelige omstrndigheder nu vtrre nlet op pl om-
kring 700 mill ioner).

2.3 Den jodiske verden
Det jodiske folk i verden kan betragtes som 6t folk, som deler

en felles identitet, der kommer til udtryk i nok si forskellige

former. Selv om f.eks. joder, der lever i USA og England tilhs-
rer samme anglosaksiske miljo, afspejler de alligevel forskellige

sociologisk-religiose monsffe. En storre procentdel af de ameri-
kanske jader er tilhrngere af mere liberale former, ni.r det
grlder jodisk religios identitet sammenlignet med joderne i

England, som for stsrstedelens vedkommende er medlemmer

af ortodokse (eller mere traditionelle) synagoger. De ameri-
kanske joder synes ogsi sammenligne t med de enge lske joder,
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at vrre mere involveret i sekulare humanistiske organisationer

og er ofte mere fremtrcdende, nir det grlder at fremme en
sekular humanisme .

Ikke desto mindre er der selv inden for jodiske grupper i

samme land nok si betydelige forskelle i den mlde , hvorpl de
har indrettet sig.

En illustration: Det jodiske samfund i Baltimore, Mary-
land, pi USA's ostkyst er et af de rldste og mest sammentom-
rede jodiske samfund i Amerika med en strrk fslelse af jsdisk

religios identitet. Samfundets medlemmer bosrtter sig ofte i

samme nabolag og udviser en frlles holdning vedrorende ja-

diske sociale sporgsmil. Dette sammenhold og samarbejde be-
grcnser graden af assimilation og tabet af jodisk identitet, som
ellers er freritrcdende i andre amerikansk-iodiske samfund.
Siledes er f.eks. det jodiske samfund i det nrrliggende

Washington D.C. mere spredt og mere liberal, hvad anglr re-
ligiose og sociale synspunkter. Dette fori.rsager ofte en hajere
grad # assimilation og tab af jodisk identitet.

Det mi desuden altid erindres, at selv inden for jodiske

samfund i diasporaen i samme land eller samme by kan de spe-
cielle jodiske grupperinger let genkendes pl deres srrlige kul-

tur, religiose ceremonier, traditioner og nationale oprindelse .
Dette anglr endog klrdedragt og sprog (som f.eks. hos orto-
dokse og liberale joder) si vel som i holdninger til jodiske og
almenmenneskelige sporgsmil. Dette er yderst markant i Isra-
el, det nationale jodiske hjemland .Jsder fra over 100 lande si-
vel som israelsk fodte jsder former en enesteende mosaik, som
i miniatureform ntrsten dekker den samlede skala af menne-

skelige og jodiske karaktertrck.
Det jodiske samfund i Israel bestir af si forskellige grupper

som ultraortodokse pietister i Mea Shearim (en slags omplantet
osteuroprisk ghetto iJerusalem) og antireligiose militante jo-

der, som er tilhrngere af en maxistisk ideologi. De mellem-
ligge nde grupper bestd.r af moderate ortodokse, af folk der til-
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slutter sig den konservative jodedom eller reformjodedommen
(begge retninger stammet fra slutningen af det 19. irh.) samt
sekularister, agnostikere og messianske joder (eller kristne jo-

der). Kulturelt set kommer alle de forskelligheder til udtryk,
som findes i Ostens og Vestens liv, farvet som de er af de rld-
gamle oplevelser i den jodiske diaspora blandt folkeslagene.
Selv om moderne hebraisk er det officielle nationale sprog for
det jodiske folk i Israel (og det religiose sprog for joder i dia-
sporaen), er indflydelse n fra andre sprog og kulturer yderst
mrrkbar blandt alle jodiske grupper. Nogle af disse jodiske

kulturer - som f.eks. jiddisch, ladino, jode-arabisk - giver ud-
tryk for en stor tilpasning til den ikke-jodiske vrrtskultur. An-

dre - som engelsk, fransk, tysk - er resultatet af en omfattende
integration af det jodiske samfund i de lande, joderne boede i.
(Dette fandt i srrdeleshed sted i Vesten efter den sikaldte jo-

diske uEmancipation<< i det 19. irh.)
Bemrrkes skal det dog, at der i kommunistdominerede

lande - og i srrdeleshed i Rusland - befinder sig en stor gruppe
joder, som aldrig er blevet niet med evangeliet, og som har in-
gen eller kun lidt bevidsthed om jodisk religion, sprog og/eller
kultur. Mange af disse joders verdensanskuelse er den manris-
tiske odialektiske materialisme<,, i hvilken ateismen spiller en
vrsentlig rolle .

Det er klart, at dersom disse joder skal nis med evangeliet,
mi man finde andre indgange og anvende andre 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 stadighed finder sted af jader fra Rusland
ikke blot til Israel, men ogsi til den resterende del af den frie
verde n. For at ni disse russiske jodiske immigranter vil det vr-
re af stor betydning at koordinere arbejdet med russisk-talende
kristne menigheder samt med missionsorganisationer, der ar-
bejder blandt osteuroprere .
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3 .  S O C I A L E  F O R A N D R I N G E R

3.1 Befolkningsbevagelsen i  byerne

Der er sket en betydelig forandring i den jodiske befolkning.

Fra at bo i omrider med en ortodoks synagoge i storre byer, bor

man nu i forstrderne. Mens dette ogsi tidligere var alminde-

ligt blandt konservative og liberale jader, er ogsi et betydeligt

antal ortodokse joder pi det seneste flyttet til forstadsomri.der i

modsrtning til tidligere praksis, hvor man boede nrr ved de

ortodokse synagoger og institutioner.

To eksempier, som illustrerer situationen pi verdensplan,
er London og New York City. I East End i London har der vr-
ret en tilbagegang i den jodiske befolkning, specielt blandt de
unge, mens de tilstsdende omrider og forsteder har haft en
tilsvarende vekst. New York City's jsdiske befolkning faldt
med mange tusinde i i.rene 1970-76, samtidig med at de om-
kringligge nde smibyer og forstrder har oplevet en tilgang.

Nir jodiske familier flytter bort fra den indre bykerne , vil
mange af dem ofte befinde sig i en mere umiddelbar nrrhed
af evangelikale kristne, som almindeligvis ikke bor i de sam-
menpressede jodiske ghettoer. Idet vi ser dette som en mulig-
hed, opfordrer vi kirken til at vidne gennem ord og gerning for
de joder, som bor i sogne med menigheder, der er sig sit vid-
neansvar bevidst.

3.2 Samfund, der svinder ind
Det mi. erkendes, at gennem rgteskaber, et faldende fodsels-

tal samt en omsiggribende assimilation svinder de jodiske sam-
fund i de fleste lande mere og mere ind.

3.3 Assimi lat ion
Mange jader i dag onsker bide at blive regnet som borgere i

det land, de er f lyttet t i l  eller er fodt i, og regnet som joder. En

anden hovedtendens i det jodiske samfund i diasporaen gir i

retning af en okonomisk og social assimilation. Dette virker ind
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pi. nrsten alle lag i det jodiske samfund og sker pi bekostning
af de jodiske karakteristika. Det gelder iser om unge jader.

Blandede rgteskaber med ikke-joder finder sted i stor grad

overalt, hvor der er en storre jodisk befolkning dog med Israel

som den eneste undtagelse. (I England og New Zealand er pro-

ce ntdelen af blandede rgteskaber ansliet t i l  at vaere 2) o/o, i
nogle grupper i USA si. meget som 40 o/o og i Sydamerika helt

op ti l  60 o/o.)

3.4 Usikkerhed
Pi grund af dets storrelse og indflyde lse har det jodiske sam-
fund i USA oplevet en storre folelse af sikkerhed end de fleste
andre jodiske samfund. Men selv i USA er der fra tid til anden
udbrud af antisemitisme, som foruroliger jader. Eksempler,

som har funde t sted rundt om i verden, og som omfatter lejlig-
hedsvise overmalinger af templer og synagoger, forekomsten af
nynazistiske bevegelser osv., har fiet nogle '1oder til at speku-
lere pi, om Holocaust kunne blive gentaget.

En anden faktor, som foroger den jodiske usikkerhed, har

altid vrret den antisemitisme, som har vrret skjult reprcsen-
reret i kristendommens historie . Et eksempel herpi er den be-
skyldning, som undertiden kan hsres i prcdikener, at hele det
jodiske folk er skyldig i henrettelsen af Kristus. Vi opfordrer
kirken til kraftigt at fordsmme antisemitismen i enhver skik-
kelse som antikristelig, enten den nu er sekular eller religiost
betinget.

3.5 Holdningen t i l  lsrael
Den nrvnte usikkerhed bevirker, at staten Israel har si stor be-
tydning for det jodiske folk. Skont de fleste joder i den frie
verde n ikke er indstillet pi at bosette sig i Israel, giver det dem
en tryghedsfornemmelse at vide, at der findes en mulighed for
tilflugt, dersom det verste skulle hrnde. Grundlrggelsen af
staten Israel samt det forhold, at den har overlevet fire krige ,
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har vist sig at v&re e n strrk forenende faktor blandt joder i dag.
De fleste jsder er i en vis udstrckning zionister. Interesse for
Israel og stolthed over, hvad der er opnlet, overvinder :rlle an-
dre barrierer.

For et meget stort antal joder ud over verden er ststte til Is-
rael blevet det vigtigste samlingspunkt for slvel religiss som
kulturel jodedom. En frlles interesse, som mange joder og
kristne harfor landet Israel og dets fremtid, kan anvendes som
en mide tilatfsre dem sammen i venskab.

4.  RELIGIOSE FORANDRINGER
4.1 Religios ti lbagegang
Nedgangen er stor, hvad anglr deltagelsen i synagogens guds-

tjenester og overholdelse af religiose normer. Sksnt der ganske

vist var en kort periode i begyndelsen af l0'erne , hvor synago-
gemedlemskabet steg i USA, er det typiske monster i Nord-
amerika og andre steder, at hver ny generation overholder frr-
re religiose normer end den tidligere . I England og Australien
rappofteres der om, at procentdelen af regelmrssig synagoge-
deltagelse er faldet til et si lavt tal som 8- I0 o/o. I Sydamerika
synes der at vrre en endnu stotre religios tilbagegang. Antallet

af religiost aktive jader i Argentina er nede pL 3-5 o/o af den
samlede jodiske befolkning, mens der i Brasilien er mange

storre synagoger, som er lukkede eller kun har ringe tilslut-
ning. I Israel betragtes de religiose joder almindeligvis som en
minoritetsgruppe i den samlede jodiske befolkning.

4.2 lnvolvering i kulter, sekulariseringsfanomener
m.v .

Et betragteligt antal isder har sogt tilfredsstillelse i mange

mrrkelige sekter. Nogle er involverede i spiritisme, andre i

Ostens religioner som f.eks. Zen Buddhisme og Hare Krisna. I

USA er mange unge jader blevet draget ind i narkotikaens ver-

den, i hippiebevegelsen, Transcendental Meditation og for-
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skellige andre mystiske kuldrenomener. At disse stromninger
findes, mi kirken se i ojnene og indrette sin evangelisation
herefter.

4.3 Rel ig iss vakkelse

Udviklingen gir i retning af sekularisering. Alligevel er der en
mindre , men betydningsfuld tendens i modsat retning i et for-
sog pi at finde sin jodiske religiose identitet. Dette skyldes ak-
tiviteter udfort af ortodokse vrkkelsesbevrege lser og mere libe -

rale grupper, som forsoger at fsre sekulariserede joder tilbage
til en eller anden form for overholdelse af religiose normer.
Denne >mission for jodedom< har senest omfattet sl forskellige
grupper som Lubavitch og andre ortodokse grupper, som ude '

lukkende arbejder blandt joder, og en amerikansk inspireret
reformjodedom, der soger at nl ud til uikke-kirkelige hednin-
geru for at fi dem til at omvende sig til den liberale jsdedom.

5. BLOKERINGER FOR EVANGELISATION
Der er mange vanskeligheder, nl.r evangeliet skal forkyndes for
det jodiske folk. Nogle af disse kommunikationsblokeringer
opster, ni.r kristne forssmmer at tage hajde for det jodiske

folks enesti.ende stilling eller ignorerer den fortred, der er
gjort mod det jodiske folk af nogle , som har kaldt sig selv krist-
ne. Pi den anden side mi det erkendes, at jodiske ledere i en
slags forsvarsposition for at bevare det jodiske folk, har opstil-
let forhindringer, bide intellektuelle og sociale , for at afskrere
joder fra at tage stilling til, hvad Kristus gor kra.v pl at v&re .
Disse kommunikationsblokeringer er specielle i forholdet mel-
lem joder og kristne, og selv om der for kirken er paralleller til
andre folk, er en specidliseret tjeneste over for joderne bydende
nodvendig, for at problemerne kan blive behandlet pl en
virkningsfuld mide . Kun nlr man pa en modig og entydig
mide tsr beskrftige sig med disse problemer, kan kirken gore

sig hib om at overvinde modstanden og virkningsfuldt fortrlle
jsder om Frelseren.
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5.1 Forfolgelser
Det er blevet hrvdet, at den isdiske verden lider af et forfsl-
gelseskompleks, hvor den forestilling gar sig geldende og
fremfsres af jader, at det jodiske folk er det evige offer for de-
res ikke-jodiske naboers forfolgelse , istrr de kristne. Selv en
overfladisk underssgelse af historien vil vise , at de jodiske fo-
lelser af at vme forfulgt er berettiget. Vi onsker at understre-
ge, at sand kristendom lerer, at man som kristen skal elske alle
folk i almindelighed og elske og 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
handlinger har hengivet sig i arbejdet for det jodiske folks vel-
frrd og bestien - endog med risiko for at lide dsden.

5.2 Forvr@ngninger af den bibelske sandhed
I visse prcdikener er joder fremstillet som dem, der forkaster
Kristus, og hedningerne som dem, der lytter til og giver agt pl

Guds ord.
Nogle kirker, som om sig selv tror, at de er udet sande Isra-

e1.,, tager undertiden pL fejlzgtig mlde enere t pl Skriften ved
at lade lofterne om velsignelse grlde sig selv og benrgte ver-
dien af Guds pagt med det jodiske folk.

Nogle kirker overbetoner de profetier, som beskrftiger sig
med Guds handlinger med joderne i fortiden og fremtiden,
men forsommer at lrre ret om det jodiske folks rolle og deres
indelige nod i dag.

Den tendens, der er til at bruge typologi i kristne predike-

ner, kan virke forvirrende pi den sogende jade, der prover at
forsti, hvad kristendom er.

5.3 De forskellige grupperinger inden lor kirken
Det virker forvirrende pi den sogende jode at stifte bekendt-

skab med de mange forskellige kirkesamfund, og det er sde-
lrggende, nil han fornemmer en rivalisering mellem mis-
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sionsselskaberne. Vi mi udvise stor forsigtighed og prcsentere

Kristus for en jode pi en sidan ml.de, at han, hvis han skulle
onske at blive en kristen, ikke begynder sit kristne liv med en
rckke fordomme, som adskiller ham fra andre troende . Hvad
angilr rivaliseringer mellem missionsorganisationer, er det be-
klageligt, men en vis form for konkurrence er uundgl.elig. Det
foreslis, at de selskaber, som er involveret i en evangelisation
over for joder, rldslir og bliver enige om en frlles etisk grund'

holdning, som vil gore deres indbyrdes forhold bedre og gare

dem i stand til i sl stor udstmkning som muligt at samarbejde
i evangelisationsarbej det.

5.4 Ord som ikke kommunikerer
Den, som vil vidne for joder, ml. vrere klar over den kendsger-
ning, at mange ofte anvendte kristne vendinger ikke har den
samme mening for joder. Vi kristne ml. blive klar over, at vi of-
te anvender talemider, som overhovedet ikke kommunikerer,
hvorfor vi, ni.r det er muligt, enten ml forklare indholdet af
vore talemider eller bruge ord, som fslelsesmrssigt er mindre
negativt ladede. For eksempel er ordet menighed lettere at for-
sti end ordet ukirke<. Joder har menigheder, men de omtaler
dem aldrig som jsdiske kirker.

5.5 Kulturelt betingede tabuer
Kristen livsstil, som er betinget af en ikke-jodisk kultur, kan
synes temmelig blottet for den intensitet, som jsden fsler, li-
vet skal leves med. Det kristne liv svnes ofte for asketisk med
en masse tabuer.

5.6 Mangel pl posit ivt vidnesbyrd
Fordi kristne enten er for lidt omsorgsfulde eller for frygtsom-
me, forssmmer de at gore blot et nogenlunde forsog pl at
kommunikere . Vi opfordrer kristne til at vise omsorg og mod,
at risikere forkastelse for Kristi skyld ogfalge hans eksempel pl
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mod og villighed til at lade sig krcnke - fordi han elskede.

5.7 Indoktrineringen fra den jediske verden
Desvrrre har nogle ledere i den jodiske verden, som opfatter
evangeliet som en trussel, skabt en holdning, som kan fl jsder

til at ignorere evangeliets ord. Motiverne for at drive evangeli-
sation er suspekte, hrvder man, og ioder bliver fortalt, at
kristne onsker at udrydde joderne, og at dette er grunden til
evangelisation over 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 jodiske folks bestemmelse , nemlig ar tjene Israels Gud. Vi
beder kirken om at komme de joder til undsrtning, som har
taget imod Kristus, nlr motiver for deres omvendelse proble-
matiseres. Det er blevet almindeligt at srtte den kristne jodes

vidnesbyrd i miskredit og slledes nedskrive betydningen af, at
en jode fortrller en anden: >Jeg har fundet Ham, som profe-
terne og Moses talte om.<

For at svare pl den anklage , at en jode , som tager imod
Kristus, ikke lengere er jade, opfordrer vi kristne ledere til vel-
villigt at arbejde for og fremme de elementer af jsdisk liv, kul-
tur 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 zionistiske sag, omsorgen for den russiske jodedom, delta-
gelse i og stotte til jodisk velgorenhedsarbejde . De messiansk
jodiske me nighederbsr stottes i og opmuntres til et specielt jo-

disk vidnesbyrd over for jsder. Samtidig bsr de joder, som
vrlger at knytte sig til de stsrre og mere traditionelle kirke-
samfund, 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 modbevises med, hvad der er sandt.
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5.8 Oppositionen fra kristne ledere
Endelig mi det nrvnes, at en af hindringerne for evangelisa-
tion over for joder har vrret usamarbejdsvillige kristne ledere ,
som for egen regning har taget parti for oppositionen mod

evangelisation over for joder. De ml formanes til at vere tro
imod deres kald.

6. REAKTIONER
6.1 Statistik
Oplysninger hentet fra slvel jodiske som ikke-jodiske kilder af
i dag er enige i det synspunkt, at jader fra vidt forskellige grup-

per kommer til tro pi Kristus. En ny og velafbalanceret vurde-
ring angiver, at 20.000-30.000 joder pl verdensplan er blevet
omvendt de sidste irtier. Med mellemrum slAs der alarm ̂ f js-

diske rabbinere samt ledere fra jodiske grupper og medier, idet
disse betragter dette frnomen som en trussel mod det jodiske

samfunds bestien.
Ikke desto mindre er det sfldan, at de t antal af kristne jader,

der rapporteres om, varierer meget, og ofte synes det at vrre
farvet af det indtryk, kilden snsker at skabe . Hvis antallet skal
bruges af det jodiske samfund til at angive en trussel, har det
en tendens til at vrre meget stort. Andre gange , nfu rabbinere
snsker at vise, at missionen har varet ineffektiv, angives tal,
som er for smi. Nogle nidkrre kristne missionsorganisationer
er ligeledes til tider ikke srerlig prccise med deres statistikker,
fordi de onsker at demonstrere deres effektivitet.

6.2 Alder og baggrund
Detkan ikke undre, at mange af de joder, der er kommet til
tro pi.Jesus, stammer fra en storre gruppe af liberale og seku-
lariserede jsder. Dog har'mange, der kommer til tro, en strrk
religios jodisk baggrund. En undersogelse , der er foretaget for
nylig af et jodekristent selskab, viser, at de nyomvendte , som
er blevet adspurgt, har et anseligt kendskab til jodedommen.
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Hertil kommer, at tro pi Kristus ofte har medfoft, at den js-

diske identitet er blevet fornyet hos dem, som var i frrd med
at blive helt assimileret med det ikke-jodiske samfund.

6.3 lndl lydelsesr ige faktorer
Nogle af de vrsentligste faktorer, som har vrret med til at fare

)ader til tro pi Kristus, skal her skitseres:
a. Betydningen af det liv, som den enkelte kristne, der vidner,

leve r.
b. Den kristnes initiativ til at dyrke venskab med joder.

c. Kristnes liv i frllesskabet, sidan som det kommer til udtryk
i menigheder, hvor Guds krrlighed og ghden kan vises
personligt - og dog inden for frllesskabets ramme.

d. Skriften, der proklamerer evangeliet om vor Herres Jesu
Kristi dod og opstandelse som den store frelsende handling
i Gudsfolkets historie.

e. Litteratur, som er raffineret, udviser sensivitet over for
den jodiske kultur, og som beskrftiger sig med de behov,
man mener, den pigrldende gruppe har.

f. Proklamationen af en tro, som giver svar pi. hjertets behov.

7. TEOLOGISKE SPC'RGSMAL
De folgende sporgsmil er nogle af de mest betydningsfulde ,
nir et bibelsk budskab skal forkyndes for jader.

7.1 En Gud -  Fader,  Son og Hel l igAnd
Vi erkender, at begrebet Treenighed er vanskeligt at acceptere,
og at joder ofte forsti.r det, som om dette betyder tre guder.

Samtidig med at vi holder fast ved formuleringen om Tre-
enigheden 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 begge testamen-
ter si.vel som i den intertestamentale litteratur.
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Vi fastholder, at Gud er €n, sidan som det kommer til ud-
tryk i Israels bekendelse (det sikaldte Shema, 5. Mos. 6,4).
Den hebraiske Bibel vidner imidlertid ogsi om mysteriet i
Guds vtrsen. Loven, profeterne og skrifterne (: GT) antyder
allerede, at det, at han er 6n, er en sammensat enhed, og i frel-
seshistoriens forlob har den ene Gud ibenbaret sig selv for Is-
rael og menneskeheden som Fader, Son og Helligi.nd, si,dan
som NT har gjort ham fuldt ud kendt for os. Det er denne frel-
seshistorie , som m6. udgore den begrebsmessige bro, nir vi
skal tale med joder.

7.2 Kr istologi
I de senere ir har en rckke jodiske forfattere skrevet boger om

Jesus, hvor de betoner hans menneskelighed, beundrer hans
egenskaber, betragter ham som lrrer, ja endog som en af Isra-
els profeter. Men som de fsrste jodiske vidner om Jesus, nem-
lig apostlene, har lrrt os, hrvdervi, atJesus er mere end et al-
mindeligt menneske. Evangelierne vidner om, at han er storre
end templet, mere endJonas og Salomon, ja endog den store
kong Davids Herre (Matt. 12,6; 12,42; 22,41-46; jfr. I2,8 og
11,9). Fordi han er undfanget ved Hell iginden og fadt af jom-

fru Maria, er han Guds enbi.rne ssn. I sin prcdiken og sine
gerninger er han Immanuel: Gud med os. I sin sonende dod
og i sin opstandelse og himmelfart er han vores Lidende Tjener
og Herre. Oldkirken havde derfor ret, nir den proklamerede

Jesus som sandt menneske og sand Gud, og de fsrste jode- og
hedningekristne henvendte sig til Jesus, som joder henvendte
sig til Gud i GT. Den forandring, som har fundet sted hos
mange jader i deres nye forsti.else af Jesus fra Nazaret, bsr
vrrdsrttes af alle kristne . Men bundet som vi er til det bibel-
ske vidnesbyrd, opfordrer vi kirken til at sikre, at vi ikke forer
jader ti l  enJesus, som er 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 hrv-
der, at alle mennesker bliver frelst, mener ikke, at evangelisa-
tion over for joder er er gyldigt og nodvendigt forehavende .
- Teorien om de to pagter hrvder, at der er to frelsesveje , og si-
ger, at Gud har en pagt med Israel, som er forskellig fra hans
pagt med resren af verden. Den forkaster ogsl nodvendighe-
den af eva'gelisation over for jader. -Jodedommen proklame-
rer ogsi. sin egen frelsesvej. Her hrvdes det, at jader ikke be -
hsver at tro pl Kristus. Sldanne plstande misbilliger imidler-
tid, at Guds enestlende frelsestilbud er den eneste mlde,
hvorved vi kan frelses fra synd.

over for sine jodiske brodre i Det store Rld (synedriet) iJe -
rusalem fremhrvede Peter den ene frelsesvej og Kristi enestl-
ende karakter: >og der er ikke frelse i nogen anden; thi der er
ikke under himmelen givet mennesker noger andet navn,
hvorved vi kan frelsesu (Ap. G. 4,L2). Ligeledes forklarede en-
gelen Josef, hvorfor Kristus skulle kaldesJeshua flesus). ,...thi
han skal frelse sit folk fra dets syndern (Matt. l,2l).

Fordi Kristus dsde forsoningsdsden pl. korset og blev op-
rejst 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 mel-
lemmand mellem Gud og mennesker for alle folkeslag. Der er
derfor kun €t evangelium, som er )en Guds kraft dl frelsen, og
bide joder og hedninger ml tage stilling til dette og boje sig i
personlig omvendelse og 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
eneste vej til frelse for joder.

7.4 Pagl
Det er nodvendigt for kirken at fastholde , at den er et udvalgt

40



folk, og at enhed i og med Kristus er mulig blde for joder og
hedninger gennem tro og dib (Gal. 3,28). Men tilbage bliver
sporgsmi.let om det jodiske folks nuvrrende status som en na-
tion over for Gud. Mange kristne er af den opfattelse , at joder-

ne som folk ikke lrngere har del i Guds plan, fordi den for-
trinsstilling, Israel havde , fuldstendig er overgle t til kirken.

Men Gud kaldte blandt alle folkene Abraham og stiftede
en universel pagt med patriarken og hans srd, for at han skulle
vtrre en velsignelse for alle folk (t. Mos. l2,l-j). I denne for-
jrttelse ligger, at Gud vil bevare Israel, for at det skal udfore
Guds plan, hvilket Jeremias ogsi bekrcfter ()1,35-37). En
genklang af denne forjrttelse findes hos Paulus i Rom. 11,1:
,... har Gud da forskudt sit folk? Nej, langtfra!< Og videre i
Rom. 11,28: >. . .  men ses der hen t i l  udvr lgelsen, er de elskede
for frdrenes skyld.u Gud har derfor bevaret Israel efter ksdet,
og i sin frelsende plan er han endnu ikke frrdig med det jodis-

ke folk.
I den gamle pagt var der altid en rest af Israel, som gik ind i

Guds frelsesplan (Rom. ll,2-4). Da Kristus kom og dode for
vore synder og opstod igen, opfyldte han forjrttelsen om den
nye pagt [er. 31,31-34), og forjrttelsen til Abraham (Gal.

3,15-29). Pi apostlenes tid var der en rest af det jsdiske folk,
som forstod denne opfyldelse og 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 generation nl.r
Israels rest, indtil dagen oprinder, hvor >hele Israel (skal) frel-
ses<<.

Vi opfordrer derfor kirken til at arbejde for indpodningen
af disse natudige grene pl oliventrtret, pagtsfrellesskabet med
Gud i Messias, gennem tro pi Kristus og gennem den nye
pagts segl, som er diben. Vi opmuntrer kirken til at se frem til
den dag, da vi igen er forenet med dette Israel i Kristi legeme ,
og hvor vi sammen med Kristus og hverandre skal fejre betyd-
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ningen af den nye pagt her og i Guds evige rige.

7.5 Abenbar ingen
7.5.1 En Bibel  med to testamenter
Den ene Bibel med de to testamenrer er ibenbaringsordet,
som vidner om Faderens ibenbaring i historien samt den ende-
gyldige ibenbaring ved hans Son. NT mi derfor sammenhol-
des med GT og forstis og tolkes pi baggrund af de gammelte-

stamentlige skrifter. Dette mi. ske under studier, i tilbedelse,
prrdiken og vidnesbyrd. Vi opfordrer kirken til dette , ikke
blot for at den yderligere mi dygtiggores til at videregive kris-
tendommens oprindelige jodiskhed til det jodiske folk, men
ogsi fordi det alene er Ordet i denne Bibel, som giver kirken
dens ide ntitet, dens mandat i verden og dens kraft til at tjene .

GT er den enestiende arv, som vi har frlles med synago-
gen. Idet vi vrrdsrtter denne frllesarv, opfordrer vi kirken til
i modet med det jodiske folk at fastholde , at GT finder sin op-
fyldelse i NT, og at GT's Gud kun helt og fuldt kan kendes
gennem NT og gennem hans Son, som giver jsder og hednin-
ger adgang til Faderen.

7 .5.2 Profet i  og eskatologi
Blandt evangelikale findes der forskellige meninger vedrsren-
de tolkningen af gammel- og nytestamentlige profetiske tek-
ster, hvad anglr Israel som nation og land. Nogle af os taver
med at tale om opfyldelsen af srrlige profetier med hensyn til
state n Israels oprettelse. Andre af os er overbevist om og tror, at
forskellige gammel- og nytestamentlige profetier stadig venter
yderligere opfyldelse i opbygningen af det nationale Israel og i
det endelige messianske rige. En tredje opfattelse iblandt os er
den, at det ikke er nodvendigt at fortolke disse profetiske tek-
ster enten udelukkende om det etniske Israel eller udelukken-
de om kirken. Indholdet af lsfter nedskrives ikke, selv om det
bide fortolkes om kirken og det jodiske folk i dets frdreland.

4 2



Vi anerkender, at det forjrttede land bide er jodens og ara-
berens hjem. Vi sorger over den fortsatte sprnding mellem is-
raelere og arabere. Vi er overbevist om, at Gud bide elsker jo-

den og aqaberen, og sammen venter vi fra Gud en retfrerdig
losning pi den nuvrrende sprnding.

Vi ser imidlertid jodernes tilbagevenden til landet og dl
deres liv i Israel som et tegn pi Guds trofasthed. I vore samta-
ler kan dette lede hen til en focusering pi hans krrlighed i

Kristus. Samtidig beder vi vore kristne sosffe og brodre om at
undgi at se lofternes opfyldelse i enhver begivenhed, som fin-
der sted i staten Israel, si vi taber af syne, at den korsfrstede
og opstandne Kristus er den centrale person i vor evangelisation.

Endelig er vores forventning om Kristi snarlige genkomst en

tilskynde lse for os til at evangelisere over for joder. Nir Kristus
kommer igen, vil han komme personlig og synlig. Han vil
komme i herlighed og magt for at fuldende sin frelse og dom.
Mens vi ser frem mod og lrnges efter, at Kristus skal komme
tilbage , husker vi, at evangeliet forst skal bringes til alle folke-
slag og hele Israel, for at de mi frelses. Vi opfordrer derfor kir-
ken til ikke at spare sig for nogen anstrengelse , nir det gelder
at proklamere evangeliet for joderne, si at Israel mi blive
frelst, og Herren komme tilbage i sin herlighed.

7.6 Lovens plads

Sporgsmilet om Loven er centralt i vores msde med joder og i
evangelisering over for joder. Ofte sporger joder: >Hvordan
kan det vrre , at kirken, som hevder at vare Messias' folk, si
konsekvent negligerer Torah'en, Guds ibenbarede vilje?<

Moderne jodedom kan beskrive Loven.og budene som den
stige, pi hvilken mennesket skal klatre op til Gud. Over for
de tte 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, Jesus Kristus, som kom
ned fra Himmelen og gennem sig selv har givet os adgang til
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Faderen. Jesus understregede imidlertid ogsi, at han ikke var
kommet for at nedbryde Loven. Loven indeholder stadig Guds
fuldkomne vilje, og det nye liv i Kristus er bestemt til at skulle
leves i fuld overensstemmelse med denne vilje . 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 un-
der Anden i overensstemmelse med det eksempel, Kristus har
givet os og med basis i Guds vilje, sidan som den er ibenbaret
i Skriften.

Nir vi henvender os dl joder, er det vigtigt, at de ser, at vi
frelses af nide alene, men ogsi at livet i Kristus leves i overens-
stemmelse med Guds hellige vilje . Vi opfordrer derfor kirken

til at afvise alle antilegalistiske tendenser. I srrdeleshed mi der
i undervisningen over for troende lrgges ny vrgt pi en oplr-
ring i Guds vilje , sidan som den er ibenbaret pi de to tavler,
der blev givet Moses pi Sinai.

7 .7  Ant isemi t i sme
Gennem drhundrederne, fra Oldtiden og Middelalderen og op
til vor tid, er joderne blevet forfulgt inden for kristendommens
rammer og iJesu Kristi navn. De gamle historiske kirker sivel
som reformationskirkerne deler en frlles skyld og har bidraget
til antisemitismens udvikling. Ikke mindst i tiden omkring pi-

ske led lader under pogromer. Korset blev siledes for dem et
tegn pi forfolgelse og lidelse. Skont ikke enhver kristen eller
national kirke kan gores ansvarlig for disse grusomheder, bsr
kristne vtrre opmrrksomme pe, at set med verdensjodedom-
mens ajne er der et kollektivt ansvar for grusomhederne begie t
imod joderne.

Visse vers i NT indeholder hirde udtalelser om dele af det
jodiske folk pt den tid. Men vi hevder, at NT bide direkte og
indirekte fordommer al antisemitisme som synd imod Gud.
Da Kristus hang pi. korset, bad han selv: >Fader! tilgiv dem;
thi de ved ikke , hvad de gor.u Han vidste, at hans egen 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 udtalelser om farisrisk og rabbinsk jodedom. (Vi

opfordrer ogsi kirken til at bekempe alle antisemitiske ten-
denser, som nu udvikles i forskellige dele af verden, heri ogsl.
inkluderet den form for antisemitisme, der er forkhdt som
>antizionisme<). Den kristne kirkes opgave i historie n er ikke
at vtrte et redskab til fordommelse, men vtrre et redskab til at
forsone, lrge og bringe fred.

8. MFTODE
For at evangelisation over for joder skal blive virkningsfuld, ml
der fremsrttes rigtige milsrtninger, som man blde er forplig-
tet pi og viser udholdenhed i at gennemfsre . Enhver metode ,
materiale eller teknik. som er i overensstemmelse med Skrif-
ten, og som har vist sig virkningsfuld et sted, bsr man overveje
at bruge andre steder. Alligevel ml der tages fuld hojde for, at
sammenhrngen kan vrre forskellig. Folgende retningslinjer er
foresliede :
L. At evangelisere over for jader bor betragtes som en opgave ,

der hsrer med til enhver kristens ansvar og privilegium.

b. En kristen mi. settes sl godt ind i tingene , at hans msde
med det jodiske folk kan vere sensitiv, direkte og virk-
ningsfuld, samt at han kan overvinde sin naturlige modvilje
mod at vidne for det jsdiske folk. Vi erkender vrrdien af
uddannelse og forskning, isrr nlr det drejer sig om at plvi-

se de jodiske rodder i GT og NT.
c. Vi mi vrre opmrerksomme pl de grusomheder, der er be-

giet imod det jodiske folk i Kristi navn, og bekrmpe en-
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hver form for antisemitisme.
d. Kristne mi erkende deres grld til det jodiske folk, gennem

hvem Gud har givet kirken en rig arv, som ogsl omfatter
Frelseren og Skriften. Den liturgiske rigdom i bsnnen, sal-
merne og Loven sivel som brugen af symboler, som kan re-
lateres til den jodiske tradition, kan passende indoptages i
gudstje nesten.

e. Vort budskab bor vrre en positiv proklamation afJesus som
Kristus, Messias, for alle folkeslag. Vi godtager ikke synago-
gens forkastelse afJesus, men det giver,gs ingen ret til at t^-
le negativt om jodedommen.

f. Forkyndelse n af evangeliet bor vrre en proklamation af det
enesteende ved Kristus - ikke af kristendommen som religi-
on - og af Kristus som opfyldelsen af Israels hl.b, som det
findes i Skriften.

g. Vi mi vere opmrrksomme pl den kendsgerning, at nogle i
den jodiske verden er overbevist om, at kristen evangelisa-
tion over for det jodiske folk udfsres ved hjrlp af bestikkel-
se og bedrageri. Mens det er klart for enhver kristen, at sand
tro ikke kan ksbes, ml vi vrre pipasselig med, at vi ikke
kommer til at bekrefte myten om den plstlede bestikkelse
fra missionens side. Af samme grund bsr vidnesbyrd over
for jodiske born og unge normalt ikke foregl uden deres
formynderes vidende. Vort vidnesbyrd ml altid vrre sl-
dan, at det er etisk forsvadigt.

h. Dialog med joder mt ikke blive en erstatning for proklama-
tionen af evangeliet. Alligevel kan der vere blde formelle
og personlige anledninger til dialog, som bygger bro og gi-
ver kristne mulighed for at diskutere betydningen og for-
tolkningen af det nytestamentlige budskab. Dialog kan
kun fsres, nir kristne erligt medgiver derqs intention om at
fastholde frelsesbudskdbet i Kristus.

i. Kristne , som vil vidne for det jodiske folk, ml vrre uden
grenser i deres krrlighed til og venskab med joder, uanser
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deres svar pi evangeliet. Samtidig med at vi bsr undgl at
volde unodigt anstod, bsr kristne ikke soge venskab med jo-

der, dersom man mi give afkald pl en del af ens kristne
overbevisning.

, Si hurtigt som muligtbsr den kristne fsre den sogende 1a-
de i forbindelse med et fellesskab af troende , og - om mu-
ligt - i forbindelse med nogle kristne jader. Man kan kun

beklage, at nogle missionrrer tiltager sig eksklusive ,rettig-
hederu over dem, de har kontakt med, og holcier dem borte
fra det vidnesbyrd, som andrc kristne rekker i frellesskab el-
ler individuelt. En sldan snrversynethed odelegger kon-
takten.

k. Joder, som er nye i troen, behsver en srrlig lndelig om-
sotg, som kan kompensere for de vanskeligheder, de ms-
der. Imidlertid bsr de ikke gives en speciel status inden for
kirken, men pl enhver mlde behandles som andre tro.nd..

l. De, som er blevet omvendt, bsr have fuldstendig frihed i
Kristus til at bibeholde deres nationale og kulturelle identi-
tet eller til at assimilere sig med deres omgivelser i den
grad, Anden leder dcrn. (For yderligere behandling af dette
emne, se den folgende paragraf. om kontekstualisering.)

9. KONTEKSTUALISERING
Det er afgorende, at vi kulturelt set kan identificere os med det
jodiske samfund, dersom vi skal kommunikere evangeliet or-
dentligt. Det kristne vidnesbyrd over for det jodiske folk har
ofte lidt under, at man ikke har v&ret opmrrksom pe dette.
Eksempelvis erJesus blevet prrsenteret for jsder som en ikke -
jade, ja endda som vrrende anti-jodisk. Desuden har kristne
joder folt sig som fremmedgjort for den jodiske verden, fordi
de er blevet presset til at leve efter de normer, som den hed-
ningekristne kirke har sat. Betydningen af denne kulturelle
identificering kan imidlertid vrre forskellig. Det at msde en
religios jode med evangeliet er forskelligt fra at mode en seku-
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lar jode med evangeliet, og pe tilsvarende mlde vil det ̂ t ma-
de en israeler med evangeliet vrre forskelligt f.ra at mode en

lade i New York. Alligevel skal Kristus bringes til hver enkelt
pi en jodisk mide.

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 almindelige fromhedsmonstre og leve pl den mlde , som
andre kristne gor, kan man ikke komme uden om, at han i
Kristus ogsi. har frihed til at overholde religiose skikke, som er
naturlige for ham som israelit (f.eks. jodiske religiose fester), sl
lrnge de overholdes i overensstemmelse med Skriften.

Ifolge den sikaldte Willowbank Report (publicere r af Lau-
sanne-bevregelsen som Occasional Papers, No. 2, s. 7) hrvdes
det, at ,noglen til den bibelske forstl.else af den menneskelige
kultur er den trefoldige dimension af folk, land og historie ,
som GT focuserer opmrrksomheden pi. Det etniske, det terri-
toriale og det historiske (hvem, hvor og hvorfra vi er), viser sig
som den tredobbelte kilde til alle former for menneskeligt
liv<. Dette er bekrcftet i Ap. G. L7 ,26, hvor de etniske , geo-
grafiske og historiske elementer er uloseligt forbundne .

Der er allerede henvist til Israels historie i andre paragraffer.
Men her vil vi atter undersffege behovet for, at kirken er op-
mrrksom pi denne historie som det jodiske folks historie samt
dens forhold til frelseshistorien.

Sporgsmilet om landet kan ikke ignoreres. Det er et grund-

hggende element i et folks kulturelle identitet. Det indebrrer
uden wivl mange vanskelige sporgsmi.l, men kirken ml som et
minimum bekrcfte beskaf{'enheden af denne guddommelige
gave (fr. 1. Mos. 10, Amos 9,7f), sarnt at det er en evig gave
(Ap. G. L7,26) og bestrcbe sig pi at bidrage til losningen af
det israelsk-palrstinensiske problem.

Hvad angir de etniske forhold, er flere omrd.der blevet
nrvnt som eksempler pi, hvorledes disse kan anvendes:
a. Ved at bringe evangeliet pi en sldan mlde , at det giver svar
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pi de problemer, som rejser sig for individuelle personer i
den jodiske verden, idet Guds Ord anvendes pl vor tids
sporgsmi.l.

b. Ved at solidarisere sig med den jodiske verden pl omrlder
si som stotte til Israel, kampen mod racistisk og religios dis-
krimination og omsorgen for undertrykte grupper i forskel-
lige dele af verden.

c. Ved at opfostre og opmuntre joder til vedblivende at vrrd-
srtte deres baggrund og berige kirkens liv ved at tilfoje det
elementer fra den jodiske kultur si som musik, drama,
dans, kunst, litteratur og humor.

d. Ved at identificere sig med det jodiske samfund gennem at
overtage en jodisk livsstil, f.eks. overholde religiose og na-
tionale fester, traditioner og merkedage i livet (bryllup, be-
gravelse osv. med en jodisk stil).

e . Ved at have messiansk jodiske menighedsgudstjenester. En
sidan menighed i USA har erkendt, at det er nodvendigt
med to slags gudstjenester, sivel af hensyn til dets egne
medlemmer som for det udadrettede arbejdes skyld. Den
ene er en mere fri gudstjeneste , som en person fra en seku-
lariseret jodisk baggrund vil kunne forsti. Den anden er
formet i overensstemmelse med den mere traditionelle ja-

diske gudstjenestestil. Det er ikke vanskeligt at se vrrdien
af en sidan identificering. Den prrsenterer evangeliet pl
en jodisk mide . Den viser, at jader kan tro pl Jesus som
Messias, samtidig med at de bevarer deres jodiske arv og
identitet. Der mi imidlertid hgges nogle kriterier til grund
for disse bestrrbelser:
1. Bestrcbelserne med kontekstualisering ml vere tro mod

Skriften og kan ikke indeholde antikristelige elemenrer,
som mi.tte vcre en almindelig opfattelse blandt andre
joder.

2.De omtalte gudstjenesteformer og bibeholdelsen ,I jr-

diske skikke mi give et sandt udtryk for livet hos grup-
pens medlemmer. 
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3.I diasporaen er det nsdvendigt, at kristne joder i deres
menigheder og forsamlinger erkendet, at Messias' lege-
me udgor en helhed. I staten Israel mi der ogsi vrre en
anerkendelse af den organiske enhed mellem jodiske og
arabiske kristne.

4. Disse bestrcbelser mi. gores med omhu, si der tages hen-
syn til det storre kristne fellesskab.

f. Vi vedkender os behovet for at udforske alternative mider,
hvorpi kristne jader kan udtrykke deres jodiskhed, og vi
stotter de initiativer, som er meningsfulde for dem. Frihe-
den i disse bestrcbelser er kun begrrnset af troskab mod
Skriften, si at trosindholdet ikke negligeres ved en for stor
vrgtlrgning pi den form, i hvilken troen udtrykkes.

10. STRATEGI
10.1 Kirkens evne ti l  at vare mobil
Hvor der findes et jodisk samfund, mi den lokale kirke moti-
veres til og undervises i, hvorledes joder bedst kan nis med et
vidnesbyrd. En sidan evangelisation bsr ikke blot betragtes
som en legitim, men ogsi som en obligatorisk aktivitet fra kir-
kens side og et ansvar, som alle kristne deler.

Forskellige missionsorganisationer kan tilbyde sagkyndig
hjelp og stotte til kirken i dens missionsgruppe. Der er behov
for en virkelig mobil arbejdsgruppe, der er i stand til at vrre
modtagelig for Helligindens kald til at arbejde i forskellige jo-

diske samfund og forskellige egne for at udnytte ekstraordinr-
re muligheder for vidnesbyrd.

10.2 Forskell ige kategorier af arbejdere
Der e r behov for tre kategorier af arbejdere :
a. Fuldtidsarbejdere med forskellige ni.degaver. Sidanne ar-

bejdere er der isrr behov for pi steder, hvor der ikke findes
nogen lokal kirke , eller hvor kirkens vidnesbyrd trrnger til
at forsterkes.

t 0



b. Folk som knyttes til arbejdet og er veludrustede med hen-

syn til evangelisation over for joder, men som beholder de-
res daglige arbejde. Hvis ma.n folger ,teltmagerprincip-
pet<, vil sidanne ikke udgore en financiel byrde og vil ikke
kunne stemples som rrmissionrrer<,.

c. Kristne, bide af jodisk og hedensk herkomst, som virkelig
uddannes og opmuntres til at aflrgge vidnesbyrd i en lokal

samme nhrng.

10.3 Om at ni  det  jodiske folk ud fra
en folkegruppe-model
- Et forslag for lsrael

I vort forsog pi at realisere den mulighed, som den kristne me-
nighed har i Israel, er der behov for en mere systematisk ind-
sats for at ni. et bredere spektrum af det jodiske samfund.

Der er brug for en ny start for at ni ind til de forskellige
samfund og sproggrupper. Sksnt der har vrret en domineren-
de overvrgt af askenasiske joder blandt kristne jader tidligere,
findes der kristne jader fra mange forskellige baggrunde , som i
denne sammenheng burde lere at betragte sig selv som bro-
byggere . Bide kristne enkeltpersoner og familier har i deres
nabolag jader med anden baggrund. F.eks. er der i nogle af de
nyopforte byer, hvor mange orientalske joder bor, ogsi. troen-
de kristne , og disse bor opmuntres til at vidne for mennesker i

deres omgivelser. En to-sproget indsats synes ogsi at vrre pi

sin plads bide for menighedens og for en mere frlles udad-
rettet bestrrbelse for at ni. specielle jodiske grupper. Til dette
formil kunne de fremmedsprogede aviser benyttes. Besogende
fra udlandet med serlig tilknytning til en speciel sproggruppe
kan ogsi inddrages i sidanne bestrrbelser.

Skont kibbutzerne og nzosbau'erne reprcsenterer lukkede
grupper, er der altid personlige forbindelser, som kan benyt-
tes. Desuden er der eksempler pi, at medlemmer fra disse
samfund er i.bne for at modtage Skriften, inklusive Det nye
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Testamente . Volontorer, som arbejder i kibbutzerne , udgor en
gruppe , som endnu ikke i tilstrrkkelig grad er anvendt.

Uniaersiteterne og de hojere lereanstalter synes at udgore
en befolkningsgruppe, som kirken bor overveje at satse pfl. Her
findes lokale kristne joder, og der er muligheder for folk fra
udlandet. Personer, som har universitetsforbindelser, bor op-
muniles til at erkende deres srrlige opgave inden for dette
omri.de af evangelisation over for unge.

At ni folk i heren synes kun at vrre mulig ved en personlig

kontakt. Lokale kristne jader, som er indkaldt, mi forberede
sig i forvejen for at bevare deres tro i de nye omgivelser og for
at vrre et vidnesbyrd om deres Herre .

Den geografisAe dimension bor ikke glemmes, ni.r der tales
om evangelisationsstrategi. Der er omrider i landet, hvor nrs-
ten ingen kristne bor. Ved en frlles indsats kunne man hjrl-
pe til med at plante Kristi legeme i alle storre byer ud over lan-
de t .

Yderligere et sporgsmil mi stilles. Er der srrlige tidspunk-
ter pi. iret, hvor det ville vrre belejligt med en indsats fra
menighedens side - eller fra den enkeltes side med udgangs-
punkt i hjemmet? Vi trnker her pi religiose eller nationale
festdage og ogsi pi serlige begivenheder eller omstrndighe-
der, som kan give anledning til en positiv og meningsfuld
kommunikation.

10.4 Reaktioner
Opmerksomheden bor henledes pi de reaktioner, som kom-
mer, og personer og midler bor anvendes i overensstemmelse
hermed. I si.danne situationer vil den type af mobil arbejds-
gruppe, som er omtalt ovenfor, vrre srrlig verdifuld.

1 0. 5 Uddannelsesprogram mer
Der bor vcre et storre samarbejde mellem missionsselskaberne ,
nir det grlder uddannelse af medarbejdere . Der mi lrgges
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storre vrgt pe en uddannelse , som tager hojde for, at forskelli-
ge jodiske grupperinger skal nis med evangeliet. Vi noterer, at
nogle uddannelsesprogrammer mest er lagt an pL at ni orto-
dokse joder, og dog udgor sekulariserede joder en stor majori-

tet de fleste steder.

1 0.6 M issionsselskabers samarbejde
Der bor ikke spares pi anstrengelserne for at pivirke sammen-
slutningen af eller det trttest mulige samarbejde mellem mis-
sionsorganisationerne , istrr inden for omrider som litteratur,
en ret fordeling af medarbejdere samt stotten fra kirker. Det er
opmuntrende at se, hvad der allerede er opnlet pi dette felt,
men storre anstrengelser er nodvendige , dersom missionsorga-
nisationer, der arbejder blandt jader, skal opretholde deres
trovrrdighed over for kirken og undgi at vrre en unsdvendig
anstsdssten over for unge troende jader.

10.7 Krit isk vurdering
Der bor foregi en vedvarende og objektiv vurdering angi.ende
alle evangeliserende organisationer med jrvne mellemrum.
Alle programmer, metoder og alt materiale ml til stadighed
nyvurderes og revideres og om nsdvendigt erstattes. At noget
var godt i fortiden, er ikke tilstrrkkelig grund til fortsat at an-
vende det, dersom det ikke lengere virker! Det mi ogsl for-
ventes, at man bestrcber sig pi at vrre najagtrg, nir effektivi-
teten og resultaterne af den evangeliserende indsats refereres.

10.8 En ny arbeidsgruppe
Vi foreslir, at der dannes en international arbejdsgruppe , som
beskrevet nedenfor:
^. Hvad arbejdsgruppen ikke er.

1. Den er ikke en erstatning for nogen af de eksisterende
bevrge lser.

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 fae lde dom over verdien af anden missionsindsats.

4. Den er ikke en institution, som skal fortsrtte ud over
den tid, hvor den kan tjene de anfsrte formll.

b.  Formi l .
1. At samle oggore informationer tilgengelige, som er nyt-

tige i evangelisation over for joder, og lejlighedsvis publi-

cere et sidant materiale.
2. At vrre en platform, hvor jodiske missionsselskaber kan

modes og koordinere strategier.

3. At r gttage og rapportete om stromninger i de n jodiske

verde n.
4. Ar stimulere teologisk og missiologisk forskning, der be-

skrftiger sig med evangelisation over for jader.

5. At arrangere konsultationer, som kan vrre nyttige for
dem, der er engageret eller interesseret i evangelisation
over for jader.

c. Medlemsskab.
Ethvert selskab eller enhver person, som er blevet anbefalet
af to eller flere medlemmer, som har interesse i evangelisa-
tion over for jader, og som kan tilslutte sig Lausanne -pag-

ten. Et sldant selskab eller person ml ogsi vrre villig til at
betale en irlig afgift til drkning af forsendelsesomkostnin-
ger.

d. Hvem kan vrre med?
1. Enhver menighed, som er involveret i en tjeneste, som

omfatter evangelisation over for joder.

2. Ethvert selskab eller enhver person, der er direkte invol-
veret i evangelisation over for jader.

3. Enhver forsker, som har arbejdet inden for et felt, der
angitr evangelisation over for joder.

4. Enhver forfatter, som har skrevet om emner, der behand-
ler evangelisation over for jader.
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KONKLUSION
Idet vi afslutter arbejdet for denne konsultation, er der enig-
hed iblandt os om sterkt at opfordre til, at evangelisation over
for joder mi vrre en central og uundglelig opgave for Kristi
legeme. Med sorg beklager vi, at der er lokale kirker, kirkele-
dere og missionsselskaber, som benrgter, at det er nodvendigt
at give evangeliet tilbage til det jodiske folk, 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 provesten pi vores
villighed til at involvere os i verdensevangelisation. Det er en
provesten vedrsrende vores tro pl', at der kun er en eneste vej

til frelse, og vedrorende vores proklamation af Kristus som en
nodve ndig frelser ogsi for dem, som man ellers ikke kan finde
en plet pi, hvad angfu en ydre rederdighed i livsforelse.
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Studieplan

Studieplanen falger nogenlunde dokumentets paragraffer.
Men da ensartede temaer tages op flere steder i dokumentet,
vil det vrre hensigtsmrssigt at have lest hele dokumenret
igennem.

rss 1-4
1. Lrs Joh. 14,6 og Ap. G.4,12. Hvorved rummer disse to

skriftsteder en begrundelse for evangelisation over for joder?

Hvorfor er det si vigtigt at betone , at det netop er Aistne 1o-
der, som fsrst fremsatte den plstand, at der ikke er frelse i
nogen anden endJesus?

2. I dokumentet hedder det, at befalinge n til at drive mission,
sidan som den findes i evangelierne , ikke undtager Israel.
Find eksempler pl 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, selv om de ikke modtagerJesus
som frelser? Bemrrk nogle af de forhold, man i givet fald
kommer til at ignorere , jfr. introduktionsartiklen, punkt 6.

3. Apostlene gik til joderne forst, ogsl Paulus. Find eksempler
pi dette i Ap. G. Forsog at precisere , hvad der siges dels om
GT og dels omJesus.

4. Sporgsmilet >Hvem er jode?< er et omdiskuteret og 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?

Se nrrmere til disse sporgsmll i bogen MessiansAe jader,

k a p .  1  o g 4 .

5. Antisemitisme og usikkerhed. Historien - ogsl kirkens hi-
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storie - har veret fyldt med antisemitisme . Hvad har kirken

uberettiget anklaget og forfulgt joder for? Kender ogsl

skandinaviske joder til fslelsen af diskrimination, fordi de er
joder? Hvad kan i vort samfund give anledning til dette ?

Undersog om der ogsi i vort land er ny-n^zistiske organisa-
tioner.

il ss 5-6
1. Paulus taler om, at >mange vandrer som fiender af Kristi

korsu (Fil. 3,18). Droft ntrrmere den blokering for at mod-

tage evangeliet, som findes i evangeliet selv eller i menne-

sket selv - uanset om man er hedning eller jode. Jfr. f.eks.

talen om ,rkorsets dirskab< (1. Kor. l,l7ff og Rom. i,9ff).
2. I S I nrvnes en rckke blokeringer for evangelisation over 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 serdeleshed jodekristne organisa-
tioner komme laden i msde ? Hvad gares der i menigheder
f.eks. i Israel for at skabe jodekristne menigheder med et jo-

disk srrprrg. Om liturgi og fester se Messianske loder kap.

5 .
4.En hvilken som helst kirke har sine menneskeskabte tradi-

tioner, ogsi vores. Overvej hvilke af disse traditioner, der er
gode og derfor vrrd at holde fast ved. Hvilke er overflodige ?
Og hvilke skaber blot blokeringer for joden - og for andre?

). Hvordan kan det vrre, at de joder, der har ringe eller slet
ingen fornemmelse af deres jodiske identitet, hevder, at de
efter at vrre kommet til tro plJesus har genfundet deres jo-

diske identitet? Hvad siger det om kristendommens rsdder?
6. I S 6,3 nrvnes en rrekke omstrendigheder, som har vtrret

medvirkende til, at jader er kommet til tro plJesus. Overvej
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og prcciser, hvorledes disse kan praktiseres over for ioder og

over for andre grupper i ens personlige evangelisation.

rfr ss 7-10
1. I nyere tid er der inden for jodiske kredse sket en rndring i

synet piJesus. Pi positiv mlde taler mange om at >henteJe-

sus tilbageu til de t jodiske folk. Tal om de muligheder, men
ogsi de farer, der ligger i, at nogle har et positivt syn plJe-

sus uden at ilo ham. Om de kristne joders messiasopfattelse ,
se Messiansfr,e ioder kap. 7.

2. I dokumentet ntrvnes den noje sammenhrng, der er mel-
lem kristologi og soteriologi, mellem lrren omJesus og frel-

sen. 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 evangelisation at betone , at evan-
geliet skal vrre en proklamation af Kristus - ikke af kristen-
domme n som religion? Hvad er forskellen?

4. At man ikke kan kobe nogen til at blive en sand kristen, er
indlysende for evangelikale . Ikke mindst i arbejdet med jo-

der kan det dog vrre nsdvendigt at sige dette igen. Hvor-
for? Se afsnittet om antimissionslove n i MessiansAe loder
k"p.  9.

). Som kristne ikke udgor en forskelslss enhed, udgor jader

det heller ikke . Hvad betyder det for vor forkyndelse for.
dem? Droft ntrrmere introduktionsartiklens plstand om, at
forskellige mennesker skal msdes pl forskellig mlde med
evangeliet. Find eksempler p!., hvordanJesus msder forskel-

lige mennesker forskelligt. Og sammenlign hvordan Paulus

taler t i l  joderne i Ap. G. 13 og ti l  athenerne i Ap. G.'17.

Forsog at prccisere forskellen.

6. I S 10 nrvnes forskellige kategorier af arbejdere . Hvilke?
Som kristen bliver man aldrig ferdig med at overveje , hvor
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og hvordan Gud kan bruge en. I Israel er der f.eks. stor
mangel pi sygeplejersker. Se videre S 10.3

Den i studieplanen anforte bog MessiansAe loder findes btde
pi dansk (Savanne Forlag) og norsk (Luther Forlag) med Kai
Kjrr-Hansen og Ole Chr. M. Kvarme som forfattere. I denne
kan opledes yderligere litteratur om emnet, og ellers henvises
der til de forskellige israelsbevrgelsers udgivelser.
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Ordliste

agnostifrer - betegnelse for en, der mener, at man ikke kan vide noget
om det, der ikke kan bevises, f .eks. Guds eksistens.

antilegalisftil - imod hvad der cr lovligt; det at mene, at Guds vilje
ikke er ibenbaret, hvad anglr et iske sporgsmll.

asAenasish,e loder - joder af sst- og mellemeuroprisk oprindelse og
deres efterkommere i Nord- og Sydamerika. Den anden hoved-
gruppe , er sefardisAe 1oder, cgentlig spanske joder og deres efter-
kommere , og generelt  om orientalske jodcr.

assinzi/eret, assinzi/ation - gjort lig med, optaget i; brugt om mindre-
talsgruppers optagelse , indlemmelse og l igedannelse med den sv-
r ige befolkning.

dialehtisrt materialisrna - marxismcns filosofiske grundlag, hvor alt
betragtes som vrrende i stadig forandring drevet af modsat vir-
kende krcfter. Dette forenes med en materialistisk grundopfattel-
se.

diaspora - adspredelse, udhndighed, om joder boendc uden for Isra-
e l .

enzancipation - frigorelse; her om joder, som overvejende i 19. lrh.
fik en principiel politisk og social ligestilling med andre borgere i
de lande , de boede i .

eshatalogi - le ren om de sidste ting, de sidste tider, Jesu gcnkomst
m . v .

etnish, - folkemrssig, jfr. etnologi - videnskaben om de menneskelige
kulturer i  deres indbyrdes sammenhrng.

eaange/iAala - et nyt ord overtaget fra engelsk, >the evangelicals.. En
bete gnelse for kristnc fra forskellige protestantiske kirkesamfund,
som fasrholder Bibelens autori tet,  kalder t i l  evangelisation, og
som prcdiker omvendelse med Jesu dod og opstandelse som det
ce nt ra le  indhold .

balahha - hebraisk: vandring. Betegnelse for det adfrrdsnormerende
stof i  den jodiske rradit ion, som f indes i  den slkaldte Mishna og
Talmud.

/tolocaust - egentlig rbrcndoffer<, nu alm. betegnelsc for jadeforfsl-
gelserne og jodeudrydde lserne fra 1933-4) .

incitonzent - tilskyndelse .
intencitet - styrke, kraft.
intertestamental litteratilr - om den litterarur. som fremkom i tiden
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)mellem testamenterne(, dvs. i  t iden mellem de yngste skri f ter i
GT og de rldste i NT, heriblandt de slkaldte apokryfiske skrifter.

jiddiscb - sprog, der tales af mange osteuropriskc joder; en blanding
af overvejende tysk og hebraisk, og som skrives med hebraisk
skrift.

kata/ysator - egentlig stof, men her brugt om en organisationi som
bevirker fremskyndelsc af en proces, nemlig evangelisation.

h,onteAstua/iseing - af kontehrr, sammenhrng. Hyppigt anvendt be-
tegnelse for det at forkynde det kristne budskab med hensyntagen
ti l  modtagernes situation.

hosber - i  rette t i lstand, egnet, isrr om mad, som onodokse joder i f lg.
tradit ionen mi spise .

Aristologi - lrren om Kristus.
ladino - jode -spansk.

lubaaitcb - beregnelse for en gruppe ortodokse joder, som nu er kendt
for at drive en slags ulndre Mission<, hvor man forsoger at motivere
andre joder t i l  at overholde i  det mindste et minimum af dcn jo-
diske tradit ion.

messiansh jode - en betegnelse for kristnc jader.
missiologisrt forshning - forskning vedr. mission.
moshaa - landbrugskollektiv i Israel, hvor medlemmerne i modsrt-

ning t i l  i  e n kibbutz eje r jordlodderne .
pogromer - russisk ord for odehggelse , jadeforfalgelser.

sensitiu - fslsom.
seleAtfu - udvrlgende.
sociologisL - samfundsmessigt; socio/ogi - vedr. samfundets struktur

og funktionsomrlde, dets udvikl ing og rndring.
soterio/ogi - lrren om frelsen.
saspeAt - mistrnkel ig.
torah - bide betegnelse for de fem moseboger, men ogsl mere bredt

om loven, hele den lrre ,  som Isracl har modtaget ved guddom-
melig ibenbaring.

typo/ogi - he r brugt om en type af prcdikencr, som er historielos og
kun interesseret i  en rel igios pointe , uden hensyntagen t i l  dcn op-
rindel ige mening i  GT,

ultraortodokse loder - yderligglende joder, heriblandt nogle som ikke
engang ancrkender staten Israels eksistens.

uolontsr - frivillig; her om en, der arbejder for kortere tid i en kibbutz
uden betal ing.

zionist - jfr. Zion, tilhrnger af den jodiske bevrgelse med det formll
at gare Pale stina til et jodisk land, jfr. zionisnze .
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