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Indledning
Det er lagt til rettepi en
Shalomstudiehefte1 indeholderfire studieoplegtil brug i studiekredse.
der er optagetaf Israelog IsraelssAdanmide, at det forhibentlig bide kan brugesi studiekredse,
mission,og i almindeligestudie-og bibelkredse.MAskekan det ogsdbrugesi en undervisningssammenhang.
af
Gennemgangen
I detforste opleg stillessporgsmdlet:>Er det sandt,at Jesuser min broder?<<
brugenaf ordetbroder/brsdrei GT og NT gar det muligt for os at precisere,pi hvilkenmide henholdsvisjoder, jodekristneog hedningekristnekan kalde Jesusfor deresbroder.
I detandetopleg skalvi stifte bekendtskabmedenisraelskjsdg der i dagsammenmedandrejoder
forsogerat henteJesustilbagetil detjodiskefolk udenat anerkendeham somMessias.Hvad mener
Jesus<<?
SchalomBen-Chorin,nir han kalder mandenfra Nazaretfor >>broder
I dettredjeopteg ghrvi 100ir tilbagei tiden og moderen interessantjodekristenpersonlighedved
navn Josef Rabinowitsch.Han vakte stor opmerksomhed, da han i sin tid betegnedeJesussom
>vorbroderJesus<<.
Vi skalse,om han kun havdedetteat sigetil sinejodiskebrsdrei Rusland,eller
om detteudtryk blev suppleretmed andrebetegnelserom Jesus.
for Jesus<<
i AmeriI detfierde opleg givervi ordettil enung kristenjode fra organisationen>>Jews
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vor tids kristne joder ogsi pr&sentererJesussom jodernesbroder.
Da voreskristne tro har jsdiske rodder,kan joder og ikke mindst kristnejoder lere os en hel del
om vorersdder.Somkristnebekendervi jo ikke troenpi enspecielkristenGud, mendeterjodernes
Gud, vi tror p6, fordi han er denlevendeGud. Sammenmedkristnejoder bekendervi troenpi ham
- og gsr det i Jesunavn.
For at fi det storsteudbytteaf heftetanbefalesdet, at denenkeltedeltagerpd forhdnd leser oplaggetigennemog gor sineiagttagelser.
Hvert oplag afsluttesmednoglesporgsmAl.Dissekan mantagesomudgangspunktfor samtalen,medmindreman synes,at der er andreproblemstillingeri opIagget, man hellerevil beskaftigesigmed.Et studieoplegkan naturligvisdelespAfleregangghvis
en studiekredsfsler behov for det.
I SalmernesBog stir der: >>Hvorer det godt og herligt,
at brsdre atter er sammen!<<
Sidan lyder den nyeproveoversrettelse
af Salme133,1.Det udsagngalder ogsA,nir kristne s@tter
sig sammenfor at fA et indblik i kristentroensjodiske rodder.
God arbejdslyst!
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Er det sandt
at Jesuser
min broder?
Om brugen af >>broder<</>brsdre<<
i GT og
NT. - I hvilken forstand kan man kalde Jesus for >broder<? Kan man gore det uden
at sve vold pi Ny Testamentes Jesusbillede?

For kammeratlig?
Ved forste ojekast stejlervi miske en smule,
ndr Jesusbetegnessomvor broder. Det har
en for kammeratlig klang. Den Jesus,vi er
kommet til tro pd, er mere end >Kammerat
Jesus<<,
som titlen lod pi en bog, der blev
udgivet for nogle ir siden. I dener Jesusikke prresenteretsom den enestdendeGuds
Son, han er ikke >Herren JesusKristus, ved
hvem alt er, og ved hvem vi er skabt<, som
Paulus si strerkt formulerer det (1. Kor.
8,6).
De forste Jesus-troendevar joder. De
brugte mange betegnelserom den medjode, hvis gerninger de havde set, og hvis
ord de havde hort. De brugte betegnelser,
som ved forste ojekast synesat sti i kontrast til hinanden, men som ved nrermere
eftersyngir op i en hojere enhed. Jesusvar
rabbi, lerer og mester, men han var ogsi
Herren, som gjorde et guddommeligt krav
pd deresliv; ja, han var det guddommelige,
evigeOrd: >og Ordet var hos Gud, og Ordet
var Gud< (Joh. I,l). Og netop dette Ord
>blev kod<, dvs. blev menneske(Joh. I,l4).
Joder til alle tider har protesteretimod
joden Tomas' ord om Jesusefter hans op-

SyenWernstronr
KammeratJesus
En anmeldelse
I Wernstrcims
bog (2. oplag 1974)er
Jesusen oprorsleder,der sammenmed
sine kammeratervil afskaffe romernes, pr&sternesog de riges magt og
giveal magt til folket. NAr Jesusgiver
de fattigemad, rAberde: >- Bravorabbi! L,everevolutionen!<>- Kald mig
ikkerabbi,sagdeJesus.Her skalingen
kaldesherre,for her er vi allebrodreog
ssstre.(Miske dsde JesuspA et kors,
mAskeklaredehan sig pi en eller anden mide. Hundrededr efter forstod
man i >>Jesus-klubber<<,
at JesusmAtte
vare dod, og opdigtedesAde historier,
der kan leses i NT|
Bogener skrevetfor bsrn. Enkelte
teologerhar tidligerefremsatlignende
tanker,udenat debliver meresandsynligeaf dengrund.Menet s6dantJesusbilledebevirker,at mangekristne stejler, nir Jesusomtalessom r>broder<.

standelse:>Min Herre og min Gud< (Joh.
20,28).Og hedningekristnehar undertiden
haft svart ved at fastholde,at Jesusvirkelig
var et menneske,fodt af en ung jodisk mor.

I NT ledervi forgrevesefter en bekendelse som fx denne: >>Jeg
tror, at JesusKristuser vor broder.<<
En tidlig kristenbekendelsehar derimodlydt: >Jegtror, at Jesus
Kristus er Guds Son< (Ap. G. 8,37).Selv
om >>broder<
ikke forekommerher, kommer vi alligeveltr:t pl sagen For vedtroen
pi den enestAende
Guds Son er vi blevet
Gudsssnnerog Gudsborn.
De forste, der bekendtetroen pd Jesus
somMessias,varjoder. I Det nyeTestamente robes,at dissejsdekristneogsi kendte
Jesussom deresbroder.Uden at goreham
til en >>Kammerat
Jesus( sd de i broderbetegnelsenen opfyldelse af et vigtigt
skriftord fra Det gamleTestamente.
Indenvi gir narmereind pd dettg skalvi
forst se,hvordanordet broder/brsdre kan
haveflere betydningeri Bibelen.

som han fsrst hed - havdeen broderson,
der hed Lot. Da dereshyrder kom i strid
med hinanden,sagdeAbram til Lot: >Der
mi ikke vere strid mellemos to eller mellem mine og dine hyrder,vi er jo frender<<
(1.Mos. 13,8).I dennyedanskeproveoversrettelseaf GT gengivessidstedel: >for vi er
jo af sammeslegt<<.I
grundteksten
stir der
>brsdre<<.
Biologiskebrodre var de ikkq
men >frrender<<
eller >af sammeslagt<<.

Sammeord forskelligebetydninger

4. Samme/ro. Somfolk og land horer sammen i denjodiskebevidsthed,gor folk og
tro det ogsi. En broderer en med-israelit
ellerenmed-jodgderhar deli udvalgelsen
af Israel,tilharerpagtsfolketmedde privilegieqlidelserog forpligtelseqsom det nu
indebarer.Israelsfolk bestir af brodrg der
tror pd IsraelsGud. Derfor er detikkealtid
muligt at foretageen skarp sondringmellem betydningen))sammefolk< og >samme tro((, ndr broder benyttesi GT. Begrebernegdr op i en hojereenhed,selvom GT
ikke skjuler,at Israelsfolk ofte vendteGud
ryggenog ikke var de lydigeborn af Gud,
som de skulle vare.
Broder/brsdrebrugessiledesogsi som
et religiostbegreb.Israelsfolk, det udvalgte
folk, bestir af brsdreaf sammetro. Denne
opfattelseafordet fsrte deforstejodekristne medsig overi den kristnekirke.

PAde bibelskesprog- hebraiskog grresksivel sompi danskkan ordetbroder(brodry' brugesi forskelligebetydninger.Umiddelbart er ordet broder et r>godt<<
ord, der
begreb.Men ligefra
skulledrekkeet >>godt<<
den forstegang,ordet forekommeri Bibelen, kiler synderrsig ind imellembrodre.
Det forstedrab i den bibelskehistorieer et
broderdrab!
I GT bruges ordet broder (brodre) i folgendehovedbetydninger:
l. Sammeforeldre. Mest almindeligt er
det, at ordetbroder(brodre)betegner>>biologiske<brodre,som har sammeforaldre.
At ikke alt er idyl mellem brodrg viser de
gammeltestamentlige
historierom Kain og
Abel (1. Mos. 4), Esauog Jakob(1. Mos.
25)og Josefog hansbrodre(1.Mos. 37).I
noNT sigesdet, at Jesublod >>forkynder
get bedreer-rdAbels< (Hebr. 12,24,jf. l.
Mos.4,l0f0.
2. Sammeslegt. Abraham- eller Abram,

3. Sammefolk Ordetbroderkan ogsi brugesom en landsmand,uansetom vedkommendeer mand eller kvinde,altsi om en
med-israelit,en af Israelsfolk. I 5. Mos.
l5,ll stir der: >Du skal villigt lukke din
hind op for din nsdlidendeogfattige broOg det folgendeversbegynder i dit land.<<
der sdledes:>Nir en af dinebrsdre,enhebraiskmandellerkvinde...<(5. Mos. 15,12).

Hvem kan kalde Jesus

for sin broder?
Nir ordet broder har de n@vnte betydninger, kan ikke alle med lige stor ret kalde Je-

vist ikke for megetat hevdg at der de
>rbroder<<erfleste
Salmebogens
stedersyngesmereom vor,/minbroI kristne salmerog sangekaldesJesusikke sjeldent for broder. Lina Sandell,
svenskforfatter fra forrige irhundrede,
har medsin sang>Er det sandtat Jesuser
min broder?<givetoverskriftentil Sfudleopleg /. Men broder-betegnelsen
om Jesus er ikke forbeholdt vekkelseskristendommen, den findes ogsi i andre traditioner.
I Den danskeSalmebog(DDS) kalder
b6de Kingq Brorson og ikke mindst
Crundtvig Jesus for broder. Pi dansk
grund gor i reformationsirhundredetH.
Tbusen,H. ThomisssnogH.C. Sthendet
sa[rme. Danske salmedigterehenter inspiration fra latinsk salmetradition,men
ogsd fra Luther og andre udenlandske
digtere.
Kigger man de danskekirkelige bevagelserssangbogerigennemog leder efter
betegnelsen
broder - brugt om Jesus- vil
man ikke kommetil at ledeforgaves.Det

sus for deres broder. Lad os nrermere forsogeat pracisere sagenmed nogle eksempler fra NT.
l. Jesu biologiske bradre. I evangelierne
omtales Jesu brodre flere steder (Matt.
13,55;Mk. 6,3; Joh. 2,12;7,3-10).De fortolkere, der mener, at Maria fortsatte med at
vare jomfru efter Jesufodsel, mi afvise,at
brsdre her skal forstis i betydningen: born
af samme foraldre. De opfatter ordet i betydningen halvbradre,idet dissevar bsrn af
Josef fra et tidligere agteskab eller Jesu
fatre. Sprogligt set kan sidanne fortolkninger,som isrer findes blandt katolskefortolkerq vrere rigtige. Mere naturligt er det
dog at tage ordet i dets bogstaveligebetydning, dvs. at Maria og Josef fik bsrn sammen, efter at Jesusvar fsdt.
Jesubiologiske brodre troede fra fsrst af

der Jesus,end der predikes om det tema.
Holger Bennikeopforer i sin >Salmeordbog< folgende steder i Den danske
Salmebog,hvor broderbru5esom Jesusog et par stedera/Jesus:
80,3,84,1,85,10,91,6,97, t 9,5, 121,3,
137,3, 160,5,312,4,336,4, 409,3, 411,2,
435,6,U6,4. 515,2,586,1,589,5,609,3,
658,6.
Om trosbrodereneller n&sten findes
ordeti 340,1,420,9,598,3,
601,3.
Broison sigerendogomGud, at han er
blevet>min broder< (DDS 90,5).Til det
tema, serammenpA side 12.
Grundtvig har givet os folgende vers
med inspiration fra Luther og Tausen:
>>Deter den Herre JesusKrist,
og juble md I nu for vist,
thi it er blevetGud og mand,
sd edersbrader er nu hon.<<
(DDS 80,3).

ikke pi ham (Joh. 7,3-10).Efter opstandelsen kom de til tro og n&vnes sammen med
apostlenei Ap. G. 1,14.Jakob og Judasblev
prominente personer i den forste menighed. Jakob kaldes >Herrens broder< (Gal.
I,l9).
Ndr ordet opfattes i betydningen biologisk broder, er det kun Jesu fire brsdre samt hans sostre, som NT ellers ikke fortaller noget om - som har kunnet sige: Jesuser vor broder. I denne betydning kan ingen andre sigedet, hverkenjoder eller hedninger.

2. Jesufomilie. De, der har varet i familie
med Jesus.har kunnet kalde ham broder i
betydningen: af samme slaegteller familie,
et forhold, vi ikke behover at gi narmere
ind pd her.

3. Det jodiske folk. I Jesusamtid var der
mangeforskelligemeningerom, hvemhan
egentligvar.PAet tidspunkt mentenogleaf
hans narmeste, at han var ude af sig selv
(Mk. 3,21).Nogleaf de skriftklogemente,
han var besat(Mk. 3,22).Men ingen satte
sporgsmilstegnved, at han var jode. Han
var fsdt af en jodisk mor, og dermedvar
han ifolge dengaldendejodiskelovgivning
jode. Uansethvilkerygterder blevsati omlob om hansfodsel,kunnedetteikke eliminerehansjsdiskeidentitet.
Nir disciplene skulle svare pA Jesu
sporgsmil om, hvem folk mente han var,
n&vner dejodiske personer:JohannesDsber, der skulle vare genopstAet;eller en af
profeter,somman
degammeltestamentlige
mente skulle vrere forlsber for Messias
(Matt. 16,13-14).
Mattaus gor ogsAsit til at understrege
Jesu jadiske identitet. Han indleder sit
evangeliumpi dennemide: >rJesuKristi,
Davids ssns, Abrahams sons stamtavle(.
Herefterfolger en lang rekke navnepi hovedsageligjodiske personer.Dog var fx
hverkenRababeller Rut (Matt. 1,5)oprindeligt joder. At de medtages,skal miske
signalergat som Gud lod hedningerindgi
i Jesuslagt, skal Jesugerningogsi fi betydningfor hedningerfif. Matt. 28,19).
Og Paulus taler i indledningenaf Romerbrevetom Jesussom Guds >Ssn, der
ifolge sin kodeligeherkomster fsdt af Davids slagt< (Rom. 1,3).
Nir ordet broder opfattes som landsmand,stammefrandgellerperson,der tilhsrer sammefolk, kan kristne af hedensk
herkomst ikke kalde Jesusfor >>vorbroder<<.
Det kan derimod joder - uansetom
de tror pi ham som Messiasellerej.
4. Jesus-troendejoder og hedninger. Det
ville vere forkert at hrevde, at broderbetegnelsenhar en prominent placeringi
NT's kristologi.Dog findesder spor heraf
i NT, hvilket vi skal se i de neste afsnit.
GudsSsner derimodenvigtigkristologisk

Jsder i samtale ved Gredemuren i Jerusalem. Kun joder kan kalde Jesusfor broder,
ndr ordet opfattessom landsmond,stommefrende eller person, der tilhsrer samme
folk.
betegnelsei NT. Jo mere samhsrigheden
mellemGudsSsnog Gudssonnerbetones,
destomerenrerliggendeer det i sag at opjoders og
fatte Jesussom Jesus-troende
hedningers
broder.I troenpAGudsSsn fAr
Guds ssnner og born barnekArsammen
med ham.
Gudssandesonnerog bsrn er dem,deri
tro har taget imod Guds Ssn og det, han
har gjort for dem. Guds Son kommerengang igen og >>frieros fra den kommende
(1.Tes.I,l0).
vrede<<
Nin broder tolkes i lyset af betegnelsen
joder
GudsSon, er det kun Jesus-troende
og hedninger,der fir del i den frelsg som
De er JesusandebrsdGudsSonskrenker.
rg fordi de er Guds born. Joder,der ikke
tror pi ham, er ikke Jesusandebrsdre.
Disseforhold skalvi kort forsogeat klargorei de folgendeafsnit.

Hvem sigerbroder
til hvemi NT?
l. Jesuskaldersinedisciplefor brodre (Joh.
20,17-18).
Han kalderdem ogsi sinevenner
(Joh. 15,15).
joder kalder ondre Jesus2. Jesus-troende
troendejoder for brodre (fx Ap. G. 9,17;
21,20).
3. Jesus-troendejader kalder hedningekristneforbrodre(Ap. G. 15,23).Interessant
er det, at Pauluskalder Titus for sin broder
(2. Kor. 2,13),sin kaldsfrelle(2. Kor. 8,23),
men ogs6 >sit egte barn i falles tro< (Tit.
1,4) - altsi bdde broder, medarbejderog
barn!
I NT betegnerordet broder(brodre)oftest
en medkristen,uansetom denneer af jodisk
eller hedensk herkomst. Med andre ord:
joder har fiet nyet rosbrodrei
Jesus-troende
de hedningekristne.Beggeparter retferdiggoresved tro pA Jesus(Rom. 3,26-31).De
joder udgor Israels>>rest<,
Jesus-troende
de
hedningekristneer som fremmedegreneindpodetp6 oliventreet(Rom. 11,16-24).
Paulus' brev til Romerneer skrevettil en

(overvejende)hedningekristenmenighed.I
de vigtige kapitler 9-11,hvor han behandler
sporgsm6letom Israelsfrelsq henvenderhan
(Rom.
sig til sinelesere med ordet >>brodre<<
l0,l; 11,25).Jesus-troen
har givetPaulusnye
brodrg sandebradre.Vigtigt er det imidlertid at iagtttage,at Paulu$fortsat kalder sine
landsmendfor brsdre(Rom.9,3).I samme
forbindelseunderstregerhan, at Jesus>ifslge sin kodelige herkomst<<
er jsde (Rom.
9,5).Vi kan derfor foje nyesvartil spargsmilet: >rHvemsigerbroder til hvemi NT?<:
joder fortsetter medat kal4. Jesus-troende
jader,
de
der ikke tror pd Jesus,for brsdre
(Ap. G. 2,29;3,17; 7,2; 13,26.38:22,1;23,1.5
;
joder opfatter sig
28,17).De Jesus-troende
al$e ikke som eks-joder.De opfattede sig
som sandejoder, der solidariseredesig med
deresjodiskefolk, om end folket som helhed
betragtetvar vantro.
5. De jsder, der ikke troedepA Jesus,kalder
joder for brsdre (Ap. G.
de Jesus-troende
2,37;13,15).Selvom troenpe Jesusadskilte
parterne,havdedede joder, der ikke troede
jader var
pi Jesus,ikkg at de Jesus-troende
eks-joder.

Et vigtigt skriftord pi de fsrste
jodekristnesleber

*

Peter tiltaler folket som >israelittiske
mrend< (v.l2\.

I 5. Mos. 18,15stdr der: >Herren din Gud vil
lade en profet som mig fremsti af din midte, af
dine brodre; ham skal I hore p6.< Disseord af
Moses gav i nogle jodiske kredse pi Jesu tid
nrering til forventningenom, at en profet skulle fremst6 i endetiden. Disse ord forklarer ogsd, hvorfor folk mente, at Jesusvar Elias eller
Jeremiaseller en anden af profeterne(seMatt.
16,14).
To stederi Apostlenes Gerninger citeresde.
Det er uden tvivl en gammel jodekristen tradition, vi her stifter bekendtskabmed.

*

>Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, vore
fadres Gud, har herliggjort sin tjener Jes u s . . . <( v . l 3 ) .

*

Peterhenvendersig direkte til sinetilhorere
med ordene >mine brodre< (v. l7).

*

Gud har forud forkyndt gennem profeterne, at hans Salvedeskulle lide (v. l8).

*

Kristus er bestemt for jer (v. 20).

l. Peters tale i Salomos sojlegang, Ap. G.
3,12-26.Fra denne indholdsmrettede tale kan
folgende trekkes frem til belysning af vores
tema:

Herefter citeressA verset fra 5. Mos. 18,15!
>Moses sagde:'En profet som mig vil Herren
jeresGud lade fremsti for jer, en af jeres brodre; ham skal I hore pi i alt, hvad han taler til
jer'< (Ap. G.3,22).
9

2. Stefanus'forsvarstale,Ap. G. 7. Fsr sin dod
holderStefanusen tale- en gennengang
af Israelshistorie i miniudgave.
* Stefanustiltaler yppersteprestenog Ridet
med ordene>brodreog fedre< (v. 2).
* Josefhavde(biologiske)brodre(v. l3), og
Mosesbesogte>sinebrodrg Israelsborn<<(v.
23), dvs. sine landsmend og trosfaller (if. v.
24-27).
* Stefanusidentificerersig med Israelsfolk,
>>vort
folk<<(v. l9), og ogsAmed fedrenesgerninger,bAdenir >rvorefadre<<var ulydige(v.
39), og nir de var lydige (v. 44-45).
* Stefanusdrtancerer sigfra dejodiskelederg som ikke har tagetimod Jesus.De ligner de
jeresfredre,siledes
ulydige fredrei GT, >>som
(v.
I<
5l-52).
Det vigtigeskriftstedfra 5. Mos. 18,15citeresi
v. 37.
Dette skriftord gav anledning til, at Jesus
kunne kaldesprofeL Det bevaredeogsi erindringenom, at Jesusvar en af jodernesbrodre.
Fra jadernevar han kommet. Til jadernelod
hansbudskabfsrst. Moses'ord var gheti opfyldelse: Jesusvar den af jodernesbrodre,de
skullehsre pAi alt, hvadhan talte til dem (Ap.
G.3,22).

JesusGudsSsn
I GT betegnesbl.a.lsraelsfolk (2. Mos. 4,22f;
Hos. ll,l sml. Matt. 2,15)og Israelskonge(2.
Sam.7,14;Sl. 2,7)Gudsssn.Nir israelitterne
ikke folger Gud, kan de kaldes >genstridige
born< (Es.30,1).Gud er Faderfor Israel(Es.
63,16).De er udvalgltil at vare ssnner,og Gud
kraver lydighedaf sinebsrn.
I NT fremstillesJesussomGudsSsn. I ddben bekraftes Jesusi, at han er udvalgt til at
vare GudsSon (Matt. 3,17).I srkenenfristes
han til at vere den ulydigeson, men han forbliverlydig(Matt. 4,1-ll),ja, lydigtil dodenpA
et kors (Fil. 2,8).
I Rom. 8,32 skriver Paulus:>Han (Gud),
som ikke sparedesin egenSon, men gav ham
hen for os alle, hvor skulle han kunne andet
Tidligerei samend skenke os alt med ham?<<
me kapitelsigesdet, at alletroendehar modtal0

getenAnd, >dergiverbarnekir, og i denrAber
vi: Abba, fader!'Anden selvvidner sammen
med vor And, at vi er Guds born< (Rom.
8,15-16).
Paulusfortsetter med at drageen konklunArvi er born, er vi ogsi arvinger,
sion:>>Men
Gudsarvingerog Kristi medarvinger,sAsandt
vi lider med ham, si vi ogsAkan herliggores
(Rom.8,17).
medham<<
Ombarnekdrel,somdentroendeopnArved
Guds Ssn, taler Paulusogsi i Galaterbrevet.
(Gal. 4,4-7).I
Den troendekaldesher >>son<<
det ny JerusalemskalGud sigetil den,der i tro
pi Jesushar sejret:)... jeg vil vere hansGud,
(AU.Zt,Z).
og han skal vare min ssn<<
I NT herskerder ingentvivl om, at Jesuser
den enestdendeGuds Ssn. Kun denneGuds
Ssn kan givelivet (1. Joh. 5,12).Men der herskerhelleringentvivl om, at dg der tror pi Jesus,er Gudssgnnerog born. >>Se,
hvor stor en
kerlighed Faderenhar vist os, at vi mi kaldes
Gudsborn; og vi er det( (1. Joh. 3,1).
Nir Jesuser Guds Son, og de troende er
Gudsssnner(born), er det nrerliggendeat kalVi - de ulydige- er blevet
de ham >>broder<<.
Guds bsrn pi grund af dennevor broderslydighed.
Detteer i ovrigt hellerikke en fremmedtanke for Paulus.I Rom. 8,29skriver han: >jThi
dem,han (Gud) forud har kendt,demhar han
ogsi forudbestemttil at blive hansSsnsbilledelige,si han (Jesus)kan vare denfsrstefsdte
blandt mangebrsdre.<<
I troenpd GudsSsn bliver vi Gudsssnner
og dotre og fdr skenket alt med ham - Guds
Son, der er blevetfor broder.

Jesus- Yormenneske-broder
Nir vi somkristneundertidenafslutteret brev
til en medkristenmed en >broderlighilsen<<,
tilkendegivervi, at vi er i >familie<medhinanden: Gud er vor Fader,og sammenmed Jesus
- ogpAgrundafham - er vi i troenpi hamblevet soskende.
Vi har set, at Jesuskaldte sine disciplefor
brsdre(Joh.20,17).Han sagdeogsi: >iThienhver,der gor min himmelskeFadersviljg han
er min broder og soster og moder<<(Matt.

12,50).I evangeliernekunne disciplenefolge
Jesuspit en specielmide og i bogstaveligforstand. Men ndr evangelierne
skrives,foruds€ttesdet, at dg der horerevangelierne,
ogsi
kanfolge den korsfestede og opstondneJesus
i tro. Perspektivet
udvides.
I troen pi Jesuser alle mennesker,
uanset
om de har en jodisk eller en hedenskbaggrund,brodre.I pdskens
og pinsenslyskandet
siges,at det, Jesusgjorde for sitfolk, har betydning for allefolk. Hvad han gjorde for sine
brodreefterkodet, har betydningfor a//emennesker.Gennemsin hojtelskedeSsn har Gud
vist, at han elskerverden(Joh. 3,16).
Historisk setvar detjodiske disciplg Jesus
kaldtefor sinebrodre.Og det varenjodisk tilhorerskare,
somfik at vidg at devar hansbroder,sosterog moder,hvisdegjordehanshimmelskeFadersvilje. I lysetaf piskensog pinkan nu enhverdiscipelaf
sensbegivenheder
Jesusbetragtesig om en, Jesuskalderfor sin
broder.I NT ophaver detteforhold ikke, at
Jesuser denenestAende
GudsSon,ogat haner
frelserog Herre.
Nir Jesuspi dennem6deopfattessom broder,forskydesperspektivetfraj odisk brodertil
menneske-broder.
Han er det sandemenneske.
>FuldkommenGud, fuldkommentmenneske<
- lyderdeti enaf oldkirkensbekendelser.
Dette
er en teologiskkorrekt viderefaring,idet Jesu
dod for folket (dvs.det jodiske folk) alleredei
NT er forstAetsom en forsoningsdodfor alle
folk. I NT sigesdet,at Jesus>togtjenerskikkelsepi og blev menneskerlig< (Fil. 2,7).
I urmenigheden
var der ikke stsrrediskusgjaldtallemennesionom, at Jesufrelsesvrerk
skerog alle folk. Derimodvar der stor uenighed om, hvorvidt >brsdreneaf hedenskherkomst<(Ap. G. 15,23)skulleblivejoder - og
levesomjoder - nir de var kommettil tro pd
Jesus.Pi apostelmodet
i Jerusalemomkring
ir 50 blev det efter en heftig diskussionbestemt, at brodre af hedenskherkomstikke
skulleblive jader (Ap. G. l5). Dennebeslut-

ning blevtagetpa denselvfolgelige
baggrund,
joder fortsat kunne opfatte
at Jesus-troende
sigsomjoder.Tioenpi Jesushavdeikke gjort
demtil eks-joder.
Jesusundebrodreer dem,derbekendertroenpi hansnavnog har hamsomHerre.Evangeliet er >en Guds kraft til frelsefor enhver,
som tror, for jode forst og si for graker<
(Rom.1,16).

Er det sandt.at Jesuser
min broder?
Ja, det er sandt,at Jesuser broder for alle, der
tror pi ham, hvadentende er af jodisk eller
hedenskoprindelse.
Men det ophever ikke, at jader - entende
nu tror pi ham ellerej - pi en specielmide er
i slagt medham.SAsandtIsraelsGud og Jesu
Kristi Faderhar haft - og stadighar - enspeciel plan med Israelsfolk, gor vi vel i at understregedette.
Hvis Jesusikke levedefor sit folk og sine
brsdre, og hvis Jesusikke dode og opstodfor
sitfolk og sinebrsdre,kan der overhovedetikke talesom, at han levedefor osog dode og opstodfor os. I givetfold kan vi ikke kolde Jesus
for vor broder.
Det var nemlig hverken i Washington,
Moskva, Pekingeller Kobenhavn,at >Guds
nide blev ibenbarettil frelsefor alle mennesker<(Tit. 2,ll). Det var i Israel,at IsraelsGud
gjordedet.
Hebrreerbrevets
forfatter siger: >iThidet er
en kendt sag,at vor Herre oprandt af Juda
stamme((Hebr.7,14).Han sigerogsd,at Jesus
ikke skammersig ved at kalde dem brodre
(Hebr.2,ll). Og han fortsretter:
>jThidet er jo ikke englg han (Jesus)tager
sigaf, deter Abrahamsslregt,han tagersigaf.
Derformitte hani 6t og alt blivebrodrelig, for
at han i sin tjenestefor Gud kunne blive en
barmhjertigog trofastypperstepresttil at sone folkets synder<(Hebr. 2,16-17).

Hvis Jesusikke levedeog d6deog opstodfor sit folk og sinebrodrg
kan der ikke talesom, at han levedeog d6de og opstodfor os.

Gud - min broder?
Joder og kristne er felles om at kalde Gud
for fader. Det gar vi, samtidigmed at vi ved,
at han er himmelensog jordens skaber,den
almagtigg hrerskarersHerrg den levende
Gud osv.Og han er en hellig Gud.
Pi dennebaggrundkan det mdskeundre,
at der i GT findessporaf, at IsraelsGud ogsri
er opfattet som israelitternesbroder. Det
kommer bl.a. til udtryk gennemnoglejodiske personnavne.Hebraiske personnavne
har som regel en betydning. Nogle eksempler:
Ab-ram
Abi-ezer

Jeho-ram
Eli-ezer

Jeho-ramer et sammensatnavn. Fgrstedel
bestAraf en forkortelseaf det hellige navn
JHWH, andendel er et verbum,der betyder
haj/ophojet Jehorambetydersiledes:Herren er ophojet.
Eli-ezerer ogsi et sammensatnavn..E/betyder Gud, EIi betyder min Gud. Ezer betyder
hjelp. Eliezer betydersiledes:Min Cud er
en hjrelp.

1. Navn eksemplerpi, hvordanJesuenestiendegerning nedtonesi og uden for kirkens
forkyndelsei dag.
2. Klargor de forskelligebetydningeraf ordet
broder (brodre)i GT og NT.
3. I hvilke sammenhengetalesder i dag om
broderskab?Find eksempler!
4. Find yderligereeksemplerpi, at Jesuskaldesbroder i kristne bevegelserssangboger.
5. Nevn andrejodiske trek fra Peterstale i
Salomossojlegang(Ap. G. 3,12-26)og Stefanus' forsvarstale(Ap. G. 7).
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Abbetyder fader, Abibetyder min fader.-,40ramkansiledesiklte blot betyde:min fiordiske)fader er ophojet, men lige sAgodt: min
(guddommelige)fader er ophojet.
Abiezer betyderefter denneforstielse: Min
(guddommelige)fader er en hjelp.
Nu findes der ogsA i GT personnavne,
hvori ordet broder indgAr..,4ftbetyderbroder,Ahi betydermin broder.I l. Sam. 14,3
findesbl.a. navnetAhituD.Det betyder:Min
broderer god. Det kan refereretil Gud: Min
broder- Gud! - er god. Sikkerter det, at navnetAhija i sammeversrefererertil Gud. Det
afsluttende- jo er en forkortelseaf gudsnavnet JHWH. Ahija betyder: Herren er min
broder.
Ovenforsi vi, at Eliezerbetyder:min Gud
er en hjrelp. Abiezerbetyder:min (guddommelige) fader er en hjalp. PA linje hermed
betyderAhiezer(fx 4. Mos. l,l2): min (guddommelige)broder er en hjalp.
Disseog andreisraelittiskepersonnavne
viser,at Gud er en himmelskfader - ja, broder - for dentroendeisraelit.Pa[nje hermed
ligger det, at Gud kalder Abraham for >>sin
ven<(Es. 41.8;Jak.2,23).

6. Nevn nogleafgorendeforskellemellemJesussom Guds Ssn og os som Guds sonnerog
bsrn?
7. GennemgA
deskriftstederi Hebreerbrevet,
hvor Jesuforhold til sit folk omtalesmedordet
brsdre.
8. Hvorfor kan det havdes,at hvis Jesusikke
dsde for sine kodelige brsdre - det jodiske
folk - dsde han heller ikke for os?

Tematil selvransagelse
Hvilken betydningmi det fi for voresliv som
kristne,at Jesusbide er broder og Herre.

Ben-Chorin
og hansbroder
Jesus
SchalomBen-Chorin er israelskjode Han
tror ikke pAJesussomMessias,menbetegner
joham alligevelsom>enevigbroder<<
og >>en
diskbroder<.Pi hvilkevigtigepunkteradskiller Ben-Chorins>broderJesus<sigfra denJesus,vi som kristnetror pi?

Jesusbringestilbage
SchalomBen-Choriner en af de israelergder
i vor egengenerationhar arbejdetpAat bringe
Jesushjemellertilbagetil detjsdiskefolk. I de
sidste150ir er der fremkommetadskilligeboger om Jesus,skrevetaf joder.Efter oprettelsenaf statenIsraeli 1948har antalletaf sidannebogerveret stigende.
En delaf disseer skrevetpi nyhebraisk- ivrit - andrepi europaiske
sprog.De sidstnavntehenvender
sighovedsageligttil en ikke-jodiskleserkreds.
DenneJesus-interesse
blandt joder md naturligvis hilsesvelkommenfra kristenthold.
Og ikke mindst nir man tenker pA, at Jesus
tidligerehar veret et tabuemnei mangejodiskekrpdse.Hans navnville man ikke tagepi
sineleber, og gjordeman det alligevel,skamferedeman ofte hanshebraiskenavn. I stedet
for at kaldeham Jeshuakaldeshan i noglejodiske kilder for Jeshu,hvilket blev udlagt pi
folgendemide: >Mi hansnavnog hansminde
udslettes.<
Nir Ben-Chorin- og andre- nu kalderJesusfor deresbroder,er det pi dennebaggrund
ikkeunderligt,at kristneopfatterdettesomen
bemrerkelsesverdignyorientering. Uden at
fortone det oploftende i denne nye Jesus-

SchalomBen-Chorin
Fsdt i Miinchen i l9l3 og hed som dreng
Fritz Rosenthal.Opvokseti et assimileret
jodisk hjem, hvor foreldrene kun gik i synagogevedde storejodiske festerog desuden holdt jul. Som teenagergjorde han
opror imod julefejringen,og i en periode
modtog han undervisningi den ortodokse jsdedom. Distanceredesig ogsd fra
denneog studeredelitteraturhistorig filosofi, kunsthistorie og religionsvidenskabveduniversiteteti Mtincheni begyndelsenaf 1930'erne.
Arresteretfleregange
af nazisternefsr han i 1935rejstetil Palastina. Fra da af kaldte han sig Schalom
Ben-Chorin (Schalom = fred, Ben Chorin = fri mand). Journalist og forfatter.
Fra 1940 involveret i religionssamtaler
med kristne. Skreveten del bsger, bl.a.
om Jesus,Paulus og Jesu mor Mirjam
(Maria). Tilslutter sig reformjsdedommen. Har gjort sig til talsmand for, at
joder) bsr ankristne joder (messianske
erkendessom joder af statenIsrael.

interesse
bor folgendeogsi nevnes:
l. Langtfraalleortodoksejodersermedvelvilje pd den nyejodiskeJesus-interesse.
De er
beredttil at tagekampenop, hvisdet havdes,
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at joden Jesushar nogetat tilbydedem, som
de ikke alleredeejer i jodedommen.
2. Den akademiskeJesus-interesse
afspejler
ikke udenvidereinteressen
for Jesusi detisraiselskesamfund.Dog er endelsekulariserede
raelere6bnefor informationerom Jesus,og de
offentligeskolerinddragerJesusi historieundervisningen.
3. Det lader sigikke goreat tale om detjodiske Jesus-billede, derimod findes der mange
forskelligebillederaf Jesus.Hvad fx 6njodisk
forskeropfattersomgenuintjodisk vedJesus,
opfatteren andenforskersom ujodisk.
4. Selvom en jodisk indlevelseog intuition
har ydetvasentligebidragtil forst6else
af den
jordiskeJesus,kan alle bidragikke godtages
udenvidere,barefordi depistis at vare >jodiske<. Hertil kommer,at den jodiske Jesusforskningikke kun foregdri en jodisk sferg
mendenhar tagetvedlare af en kristenteologi, som i sin grundopfattelse
ofte har varet
sterkt kritisk mod det Jesus-billedg
som NT
pr&senterer.
Dettekommerogsi til udtryk i denbog om
>Bruder Jesus<<,
som Ben-Chorinudgav pi
tyski 1967.

Martin Buber
Martin Buber (1872-1965),
filosof, religionshistoriker,bibeloversretterog bibelfortolker. I bogen Zwei Glaubensweisen
skrev han disseord, som har inspireret
Ben-Chorin:
>>Jeg
har fra min ungdom af fslt Jesus
som min store broder. At kristenheden
har ansetham for at vare Gud og forloser
og stadiggar det, har altid stAetfor mig
som en hojst alvorlig kendsgerning,og
jeg har for hansog min egenskyld forsogt
at begribedet...Det er blevetmig mereog
mereklart, at der tilkommer ham en stor
pladsi Israelstroshistorie,og den kan ikke defineres ud fra de gengse kategorier.<<

SchalarnBen*Chnnn

Jesuser for mig...
Om sin broderJesusskriverBen-Chorin:
>Jesus
er for mig enevigbroder,ikkeblot en
menneskebroder,
men en jodisk broder.Jeg
sporerhansbroderligeh6nd, der griber mig,
for at jeg skalfolgeham. Det er ikke Messias'
sArmerkedehind og bestemtikke en gudhAnd,i
dommelighdnd,men en menneskelig
Det
hvislinierdedybestelidelserer indskrevet.
skillermig, joden, fra den kristne.Men det er
dog sammehind, somvi vedos berortaf. Det
er en hind, der tilhorer et stort trosvidnei Israel.<<
Ben-Chorinforsogerikke at skjule,at hans
end
forhold til sin broderJesuser anderledes,
de kristnesforholdtil deresJesuser.Det kommer tydeligt frem i en ofte citeretsentens:

Lisc

>Jesu tro forener os, men troen pi Jesus
skiller os.<

Ben Chorins pistand: >>Jesu
tro forener os, men troen pi Jesusskiller os.<<
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Selvfslgeligvar Jesus
Gudsson
Somnybagtstudentrejstejegrundt i IsraEn dag blev jeg
el >pAtommelfingeren<<.
tagetop i enjeepaf et par israelskegeologer,da jeg var pAvej ud i srkenen- nord
for Eilat - for at sekong Salomonskobberminer. Jeg fortsatte med dem ud pi
deresekspeditionog fik en fantastiskoplevelseud af det. PAet tidspunkt spurgte
de,hvadjegskullestudere.Jegfortaltg at
jeg skulletilbagetil Danmarkog lase teologi. De ville haveat vide,hvorfor jeg ville
det, ogjeg svarede,atjeg troede,at Jesus
var Cuds Ssn. Til dette kom de med den
for mig dengang overraskendereplik:
>Selvfolgeligvar JesusGuds san. Vi joder tror nemlig,at allejsder er Gudsssnner.(
Med deresreplik sagdedeja til, at Jesus
varjode, og at devar i slegt medham. De
gjorde det uden at anerkendeham som
den enestAende
Guds Ssn.

Jesus er ikke...
For korthedsskyld- og ogs6fordi Ben-Chorin
hvadJesusikke er - kan folselvunderstreger,
gendenoteresi et forsog pi at forsti BenChorins>broderJesus<.
* Jesuser ikke fsdt i Betlehem,meni Nazaret
* Jesuser ikke fsdt af enjomfru og er heller
ikke guddommelig
* Jesusvar ikke i ,'Egyptensom barn
* Jesusvar ikke ugift, mensomandrerabbier gift
* Jesuser ikke Messias
somta* Jesuserikkedenenesteretfaerdigg
ger en sonendelidelsepd sig
* Jesuser ikke opstiet fra de dode
Man behoverikke at havemegetindblik i de
sidstehundrede6rskritiskekristneteologifor
at se,at Ben-Chorinpi vasentligepunkternir
til sammeresultatsom denne.

Hvem var Jesusda?
NArBen-Chorinpositivtforklarer,hvemJesus
var,understreger
han bl.a. folgende:
* Jesusvar en from jode
* I sin tolkningaf GT kan Jesussammenlignesmedandrerabbier
* Jesusvar af farisaisk observans,hvilket
dog ikke forhindredeham i skarptat kritisereandrefarisreere
* Jesusvari oppositiontil saddukeereog essenere
til Gud og ra* Jesuspredikedeomvendelse
krerlighedsbudet
dikaliserede
viserJesus,at det ikkeer
* I Bjergrredikenen
nok medenkorrektoverholdelse
af loven.
Man skalleveefterLovensdybestehensigt
* I Fadervor,som helt igennemer en jodisk
bon, larer Jesussine discipleat bedetil
hansFader,ikke til ham selv
* Jesusgjordeundere,somandrerabbierpi
hanstid ogsdgjordedet
Selv om dennebroder Jesushelt igennemer
menneskelig,kan Ben-Chorin ikke komme
udenom ham. Jesuser stadigveeket trosvidne.Det er han, selvom hansliv var et tragisk
mislykketliv.
Jesu liv et tragisk mislykket liv
IfolgeBen-ChoringennemgikJesusen udvikling. Forst forkyndteJesus,at Guds rige var
nar. Da dettehib ikke gik i opfyldelse,blev
forkyndelsen af Guds rige inderliggjort:
>...Guds
Til
rige er indeni jer< (Luk. 17,21).
sidstvalgteJesusat givesit liv somet offer for
sinedisciple.Hans liv endtemedet fortvivlet
skrig.
SkontJesuliv var tragiskmislykket,forringerdetteikke hansstorhed,sigerBen-Chorin.
Han henvisertil et jodisk ordsprog:>Gudkan
blrendedenvisesojneaf kerlighedtil Israel.<
RabbiAkiva gjordesit livs storefejltagelsgda
han i fsrstetredjedelaf det andetArhundrede
erklarede Bar Kochba for at vare Messias.
Men dennefejltagelseforringer ikke Akivas
storhed.
l5

Israel.Efter folketsstorelidelsergenopstir det
i statenIsraeli 1948.

Jesutro
og troen pi Jesus

Israelfejrede i 198840-dretfor stotensoprettelse.Pdskebudskabetom Jesuopstandelseerfor Ben-Chorin et symbolpd det
genopstandneIsrael.

Jesus- et symbolpi Israel
Jesusgav ikke sit liv som soningfor menneskerssynd.Han opstodhellerikke fra graven.
Alligevelleverhan! Ben-Chorinmener,at opfsrst fremkom,da Paulusi en
standelseslroen
vision si Jesusved Damaskus.>Her rorer vi
ved den kristne sjals hemmelighed,som ingen, der stir uden for det mysterium,har del
i,< sigerhan.
Den forstielse, at Jesuopstandelseikke er
enhistoriskbegivenhed,og at der alligevelkan
tales om, at Jesuslever i sin kirke, minder
strerkt om en kristen teologi, der er prregetaf
afmytologiseringog eksistentialisme.
Ben-Chorinskriver:
>>Jesus
fra Nazaret har levet, og han lever
stadigi sin kirkg sombekenderham,menogsi i detfolk, hvismartyriumhanhar personificeret.((
Jesuser for Ben-Chorin et symbol pA hele
folk, detfolk, som
detjodiskefolk, lidelsernes
op gennemtiderneer blevethangt op pdjodehadetskors.Og ikkenok meddet.Til trodsfor
at Ben-Chorinikke tror pi Jesusopstandelse,
bliver pAskebudskabet
om hans opstandelse
ogsi gjort til et symbolpd det genopstandne
l6

>Jesutro foreneros,mentroenpAJesusskiller
Med disseord, som alleredeer citeret
os.<<
ovenfor,har Ben-Choringjort sit til at visg at
hansbroderJesushar en andenbetydningfor
ham, end de kristnesJesushar for dem. For
ham er Jesuset stort trosvidng men Jesustror
han ikkepri.
Med henvisningtil de forskelligebetydningeraf ordetbroder,somvivar indepiiStudieopleg 1, kan det navnes,at for Ben-Choriner
Jesusbroderi betydningenlandsmand,medjode ogjodisk trosfalle.Han stir ogsi i et broderligtforholdtil kristng da hanmener,at joderog kristneer soskendgfordi detror pi den
sammeGud.
Bedsmtud fra NT er det vanskeligt- for ikke at sigeumuligt- at opfatteJesuforhold til
sin himmelskeFaderud fra et trosforhold. I
NT er han fremstilletsomGudsSon,der har et
enestiendeforhold til sin Fader,og hvis liv og
gerninghar en enestiendebetydningfor hans
brodre efter ksdet. Dette afvises af BenChorin.
Derforer det- kristeligtbedomt- misvisende at sige:>Jesutro foreneros.<<
Korrekt er detderimodat sige:>ifioenpi Jesusadskilleros.<<
Er troenpd Jesus,Guds Ssn, en umistelig
bestanddelaf Jesuog apostlenesforkyndelse,
giver den broder Jesus,som Ben-Chorinvil
folge, ikke del i det barnekdr hos Gud, som
den jodiske apostel Paulus taler om (Rom.
jf. Studieopleg1).
8,15-17,
Eller sagtmed Axel Tormsord:
>>Nedvurderer
vijsdedommenfor at ophoje
kristendommen,somfor er sket,gor vi i virkeligheden vort budskab utroverdigt. Nedvurderer vi Kristus, og det sker i dogfor at msde
synogogenpd ligefod i broderskab,har vi mistet vort budskab. Venskabog broderskabalene skaber intet nyt. Vi md sammen ved Kristus,i hvemvi er udvalgt,stillesind for Guds
ansigt.<<

Ben-Chorinog mission

nNra'tn)lyga'ri]vyirf

Som jode finder Ben-Chorindet betankeligt, at jader
konverterertil kristendommen.Men han forstir, at
kristnehar fiet ordretil at missionere.
Nir der nu findes
joder - i Israel,mi disseikke
kristnejoder - messianske
diskriminerespi grund af derestro pi Jesus,sigerhan.
Vedflerelejlighederhar han gjort sigtil talsmandfor, at
de messianskejoder afstatenog i statenIsraelbor opfattessom joder.
joder gor pi forskelligmide opmerkDe messianske
sompi sigselvog deressag.I Haifa sattede plakaterop
hvisdetteforei februar 1988medfslgendeordlyd: >>Thi
havendeeller detteverk er af mennesker,falder det fra
hinanderymen er det af Gud, kan I ikke falde dem.
Vogtjer, at detikke skalvisesig,at I kamper mod Gud<
(Ap.G.5,38-39).
Pi plakatenstArikke en direktehenvisningtil ApostlenesGerninger,men kun Rabbi Gamoliel.

1. Hvilke grundehar joder haft til at skamfere
Jesunavn?Navn nogleeksemplerfra kristendommens ugerninger mod det jodiske folk
som forklaring herpi.
2. Der kan i dag ikke tales om det jodiske
Jesus-billedgidet der findesmangeforskellige
billederaf Jesus.Sidan er det ogsi i den kristne teologi og forkyndelse.Navn eksempler
herpi.
og intui3. Nir den jodiske indlevelsesevne
tion modsigesaf Nl hvadskal man si rette sig
efter?
4. Pi hvilke punkter modsigesBen-Chorinaf
(Seafsnittene>>Jesus
NT's Jesus-billede?
er ikke...<<
var Jesusda?<).
og >>Hvem
5. Klargor, hvordan Ben-Chorin omtaler Jesussombrodermedet sidebliktilStudieopleg
L
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6. Diskuter Ben-Chorins centrale satning:
>>Jesu
tro foreneros,mentroenpi Jesusskiller
os.(
7. Jesuopstandelsebetragtesaf Ben-Chorin
som et symbolpe oprettelsenaf statenIsrael.
Hvori ligger svaghedeni dennetolkning?
t. Hvad betyderdet, nir Axel Torm siger,at vi
har mistet vort budskab,hvis vi nedvurderer
Kristus?

Ibma til selvransagelse
Missionblandt joder er i dagvanskeliggjortpi
grund afalle deugerninger,der er gjort fra kristent hold mod det jodiske folk. Stinker vore
liv som kristne pi en lignendemide, si ikketroendedanskerei dag tager afstand fra Kristus,fordi de kenderos troendekristne?
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Rabinowitsch
og hans
broderJesus
Om Josef Rabinowitsch,en russiskJesustroendejodg somfor 100ir sidenvarkendtaf
sig medisraallg som dengangbeskrcftigede
elsmission.

JosefbenDavidRabinowikch(1837-1899)
1E37-1E82.Fodt 1837 i det sydvestlige
Rusland, begge forreldre af rabbinerslregt.Sombarn opdrageti chassidismen,
som teenagerpivirket af Andsstrsmninger fra Vesteuropa.Fra 1860retskonsulent, skribentvirksomhed,politisk aktiv.
En velanskrevet oplysningsjode, der
kamper for bedrepolitiskeog socialeforhold forjedernei Rusland.Besogeri 1882
Palestina for at sondereterranet for en
jsdisk bosattelsed6t men skuffes.
1tt2-1E9. PAOliebjergetkommerhan til
tro p6, at Jesuser jodernesMessiasog deresbroder. I Ruslandudarbejderhan seneredokumenterog trosartikler til brug i
en selvstandig jsde-kristen menighed,
som han snskerat oprette I 1884fir han
myndighedernes
tilladelsetil at holde offentlige forsamlinger.I 1885dsbeshan i
Berlin. Pradikant for og leder af >Den
nye pagts Israelitter<<
til sin ded i 1899.
Udgaven rrekketraktater og smAskrifter.
Foretogflere rejsertil Vesteumpa.Begravet i Kischinew.Gravinskription: >>Enisraelit, som troede pd Jehovaog pi hans
salvede,JesusafNazaret,joderneskonge.
Josefben David Rabinowitsch.<<
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Jesus-trogor ikke enjode
til eks-jode
Josef Rabinowitschsliv som voksen kan inddeles i to faser.Fsr 1882var han en velanskrevet jodg der var pivirket af vesteuropreiske
indsstromninger, og som forsogte at forbedre
de sociale og politiske kAr for de russiskejoder. Efter 1882 arbejdede han ihrerdigt for
dannelsenaf en selvstrendigjodekristen menighed i Kischinew i Bessarabien- det sydvestlige Rusland.
Pi Oliebjerget i Jerusalem i forsommeren
1882 kom han til tro pi Jesus som Messias.
Han vendtetilbage til Rusland med overbevisningen om, at Jesus var jodernes broder og
losningen pA >jodesporgsmilet<. Efter sin tilbagekomst til Kischinew fik han gennem studier af GT og NT fast grund under sin tro. Fra
julen 1884fik han myndighedernestilladelse
til at holde offentlige forsamlinger for sin
>menighed<, som blev kaidt >Den nye pagts
Israelitter<.De russiskemyndighedergav ham
dog ikke lov til at fungere som >prast<, dvs.
dib og nadver kunne Rabinowitsch ikke forvalte.
Selvblev Rabinowitschdobt i Berlin i marts
1885.Hans dib var meget speciel,idet han ikke gennem sin dib blev medlem af et bestemt
kirkesamfund. Dette skyldes en grundpositi-

Rejsentil Palrestina
I 188l-1882gik en rakke pogromer overd,et
sydvestligeRusland. Mange russiskejoder
udvandredetil Amerika. Andre arbejdede
for en udvandring til Palastina. I foriret
1882blev Rabinowitschsendttil Palestina
for at sondereterrrenetfor en jsdisk bosettelseder.Men msdet medjodiskeimmigrationskomiteeri Palestina var en skuffelse.
Han fsltg at dissezionisterblot snskedeat
fremmeegne,personligeinteresser.
I Jerusalemblevhan nedslAetoverat se,at
joderne ikke engangkunnesamlesvedGredemurenuden at blive udsat for muslimernes hAn. Pi den baggrundkunne han ikke
forestillesig, at jsder i fred kunne bosette
sig i Palestina.
Om Rabinowitschvar serlig uheldigmed
at ramle ind i nogle exceptioneltd6rlige repr@sentanter
for denjodiske bosettelsespolitik eller ej, behsvervi ikke her at tagestilling til. Det afgorende€r,at skuffelsernefsron, som han forfagtede hele sit liv som Jesustroende. Han krempede for det synspunkt, at
en jode, der kommer til tro pd Jesus,ikke ophorer med at v&re jode. Selv om det var klart
for alle, at han bekendte troen pd Jesu guddommelighed, forblev der at sti >jode< i hans
pas.
Han onskedeat holde sabbattenog mente,
at Jesus-troendejoder fortsat kunne omskare
deres drenge. Ligeledes fastholdt han, at
Jesus-troendejoder fortsat kunne holde den
jodiske piske og andre jadiske fester.Pd den
mdde snskedehan at identificere sig med sine
jodiske brodre efter kodet, selv om disse udstodte ham af synagogenog betragtedeham
som en frafalden.
Gennem sin stadige kamp for sin fortsatte
jodiske identitet som Jesus-troende gjorde
han op med den forestilling, som havde vreret
fremherskendetidligere, nemlig at det at blive
>kristen< er det samme som at blive >hedning<. Hermed tirrede han ikke blot den jodiske, men ogsd den hedningekristne verden.
Han kompliceredeogsi sagernefor kristne jo-

te ham frem til hansnyeopdagelse:Jesuser
joderneskongeog Messias.
Nedsliet over sineoplevelsergir han kort
tid fsr sin tilbagerejseop pi Oliebjerget.Her
kommerhantil at tenke pi et ord fra Det nye
Testamentgsom han tidligere havde last.
Alleredesom teenagerhavdehan fAetet hebraisk Ny Testamente.
Det havdehan medbragt pi sin rejse Og det fik han brug for pi
en for ham selv- og andre- uventetmide.
Senereskrevhan folgendeom rejsen:
>Dennerejseblevmiddel til min egenfrelse; ddr p* Oliebjerget fandt jeg ham, om
hvemMosesog profeternehar skrevet,Jesus
Messias;jeg fandt sand hvile for min sjal.
Vedmin tilbagekomstfra Jerusalemtil Rusland var jeg et nyt menneske;i stedetfor at
rejsesomen afjoderne sendtkom jeg somen
/i/ dem tilbagesendt,sendtaf JesusMessias
til at vidne for store og smi om ham, den
korsfrestedeog opstandne,vor sandeMessias.<<

der eller i hvert fald for den del af dem, som i
kristendommen sd en mulighed for at slippe af
med deresjodiske identitet.
Hans tro var forankret i en nytestamentlig
lare om retfardiggorelsen af tro og i en bibelsk orienteret kristologi.
Rabinowitschs blivende betydning ligger i,
at han si stredigt fastholdt, at troen pi Jesus
ikke havde gjort ham til eks-jade, og at hans
jodiske identitet ikke var blevet druknet i daben, samt at en kristen j adehar frihed til at leve pd jodisk vis. Et hovedord fra hans forste
offentlige fremtraden var Paulus' ord: >Kristus er lovens ophor< (Rom. 10,4).
Dette vakte opsigt i datiden. Selv om en del
hedningekristnemsdte ham med mistro, skortede det ikke pd opbakning fra datidens israelsmissioner.Opsigt vakte det ogsi, at Rabinowitsch havde bragt vendingen >Jesus vor
broder< med sig hjem fra Palrestina-rejsen.

Den jodiske identitet drukner ikke i den
kristne dib.
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Noglen til Det helligeLand
Da Rabinowitsch blev kendt for sin tro pi Jesus,blev han ofte citeret for folgende satning:
>Noglen til Det hellige land ligger i handerne
pd vor broder Jesus.<Fra Konstantinopel - for
Rabinowitsch kom til Palrestina - havde han
skrevetom den tyrkiske regering,at den >i sin
hAnd holder noglerne til Palrestinas tomme
porte(. Tyrkiet havdepd det tidspunkt magten
over Palrestina.
Selv om Rabinowitsch blev skuffet i sine
zionistiske forventninger, da han besogte
Palastina i 1882, opgav han ikke tanken
om en genoprettelseaf en jodisk nation i Det
hellige Land. Det land, som den tyrkiske regering nu har noglen til at dbne, skal engang
Abnesaf Jesusi forbindelse med det jodiske
folks modtagelseaf Jesussom Messias,mente
han.
I 1884udtrykker Rabinowitsch klart sin tro
pd Israels nationale genrejsning. Israel som
nation, den afbrudte gren, skal atter indpodes
pi stammen, i Jesus,sdledesat hele Israel skal
blive delagtig i den evige frelse,og Jerusalem,
>vor hellige stad< skal atter blive opbyggetog
Davids trone blive genrejsttil evig tid.
Men Rabinowitsch har mere end dette at sise om sin broder Jesus.

Ikke eks-joder
Rabinowitschog hansligesindedesnskede at overholdejodiske skikkg som var
nedarvedefra fadrene. Nogle hedningekristne var angstelige for, at han ville
overholdedissebud, ikke blot ud fra nationale, men ogsi religiosemotiver.
I 1884fik han sporgsmilet,om en kristenjodg der rkke omskrerersit barn, begir ensynd.Hanssvarlsd: >HanbegAringensynd,men han fremmedgorsig for sit
jodiske folk.< Et tilsvarendesvargavhan
pA sporgsmilet om, hvorvidt kristne joder,der rkke overholdersabbatten,begir
en synd.
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Rabinowitschs
omvendelse
Uddrag af et referatfra 1887.
Efter at havefortalt om sine skuffelseri
Palastina beretterRabinowitschom sine
oplevelserpi Oliebjerget,ikke langt fra
Cetsemanehave.
>Pludseligtrengte et ord fra Det nyeTestamente,et ord, han havdelest 15 6r i
forvejenudenat hreftesigveddet, somet
lyn igennemhanshjerte: 'Hvis altsdSannen fdr frigjort jer, skal I vere virkelig
frie' (Joh.8,36).Fra det ojeblik fik den
sandhed, at Jesus er Kongen-Messias,
som alene kan frelse Israel, magt over
hans sjal. Dybt beveget begavhan sig
strakstil sit logi, grebDet nyeTestamente
og blw under lesningen af Johannesevangelietsl6etaf disseord: 'Skilt fra mig
kan I slet intet gore' (Joh. 15,5).Pi den
mide sketedet v€d den almregtigeGuds
styrelsgat han blevoplystvedevangeliets
lys. 'Jeshua
Aiinu'(Jesus vor broder)var
fra nu af hanslosen,hvormedhan vendte
tilbagetil Rusland.<

Rabinorvitschom sin brug af
betegnelsen))vorbroder Jesus<<
Rabinowitschfik bide rosog ris for udtrykket
>rJesus
vor broder<<.Han vedkendersig udtrykket og forsvarededet, da han fx i 1885fik
og troset brw fra en amerikansk>>stammefalle<<,som havdede,at RabinowitschforringedeHerrensstorhedved at kalde ham >vor
broder<.Dettevar ifolge brwskrivereni modstrid med Paulus'ord i 2. Kor. 5, 16:>Selvom
vi ogsi har kendtKristusefterkodet,gor vi det
dog ikke merenu.(
I sit svartrekker Rabinowitschbl.a. folgende frem:
l. Broder-betegnelsenannullercr ikke Jesu
storhed.Rabinowitschsigersit ja og amentil
>Jegog Faderen,vi er
Herrensselvvidnesbyrd:
6t< (Joh. 10,30).Han citererogsAmed bifald
Joh. 5,26.Og efter at haveciteretJoh. 5,7siger
han: >>Messias
er den, som var og er og i evighed evigtvil blive den sammei sin fornedrelse
og i sin storhed,i sit ksd og i sin And.<Han og
hansFadervirker bestandigti vor midtg dels
pi Menneskessnnens
vis som den, der er hengivet for vore overtr@delsers
skyld, dels pA
Guds Ssnsvis som den, der er opstiet for vor
retfardiggorelsesskyld.
findes i Det nyeTesta2. Broder-betegnelsen
mente.Jesusskammersig ikke vedat kaldede
troende for >brsdre< (Hebr. 2,ll-12). Jesus
blev >i 6t og alt sinebrsdre lig< (Hebr. 2,17),
den Jesus,somvar udensynd(Hebr.4,15).Nu
vidner Anden sammenmed vor ind, at vi er
Guds bsrn og Kristi medarvinger (Rom.
8,16-17).
3. Ordet i 2. Kor. 5,16. Rabinowitscher ikke
enigmedbrevskrivereni dennestolkning af 2.
Kor. 5,16.Rabinowitschhavder,at hvisvi ikke
kan kalde Jesusfor r>broderog Menneskeson<<,
kan vi heller ikke kalde en troendekrifor begyndelsenaf verstenfor nmenneske<<,
bedsmmervi fra nu af ikke
setlyder: >SAledes
nogenefter ksdet.<Og sAgor han kort proces:
Paulusvil i virkelighedenkun sigg at alt er blevet nyt, og at Gud iblandt os har oprejstordet
om forsoningen.

4. Hensigtenmed broder-betegnelsen.
Rabinowitschvendersig nu direkte til brevskriveren: >V6dDe ikke, min dyrebarebroder,at Deres brsdre efter ksdet, de blinde Talmudjoder,fortsatbesudlerHerrensperson...?<
For
at de ikke i lighedmedderesfredrefortsat skal
skere tander og tilstoppederessren for ikke
athsre navnetJesus(Ap. G. 4,18;7,57),er det
nodvendigtat bruge sammefremgangsm6de
som de fsrste troendg nemlig at minde dem
om nogle >hjemlige<ord. Peterog Stefanus
gj ordenetopdette(Ap. G. 3,22-23;7,37)vedat
citere5. Mos. 18,15medudtrykket>>en
af jeres
brodre<.
Det er sAledesfor jodernes>>frelses
skyld<<,
at et )hjemligt< skriftord fra GT med en
>hjemlig< betegnelsesom >>broder<
kan benyttesom Jesus.
5. Broder-betegnelsenindeholder ogsi en
pointeimod antisemitter.Til sidstminder Rabinowitschi sit svarom, at >vort folks kristne
fjender, antisemitter<<
af al kraft forsogerat
udslette,hvadder i kristentroenminder om Israel. De mener, at det er tilladt at >udgyde
Semsblod<. Om disseantisemitterskriverRabinowitsch:
>De har fuldstrendigglemt, at deresguddommeligefrelserefter kodet var Israelsbrodet og at lssesummenfor deressjele har bestAeti det blod, somer rundetaf SemsArer.Og
detteblod rdberfra korsetog nedbederfor os
joder syndernesforladelse.Derfor er det nsdvendigti dissemorke tider at minde dem om,
at denneJesuser vor broder efter ksdet. De
skalseblodet og gi forbi Israelsborns, semitterneshuse og ikke tr@ngeind i dem for at
odelegge dem.<<

Ben-Chorinsog Rabinowitschs
>broderJesus<<
I 1887sagdeRabinowitschtil en besogende:
)... pe Oliebjergetfandt jeg Jesus,vor ldon
ho-Gadok<,dvs. vor store herre. Dette er et
tegn pi, at Rabinowitschkunne bruge andre
betegnelserom Jesusend broder-betegnelsen.
I sineskrifter gor han det klart, at han pi Oliebjergetkom til tro pi Jesus.Efter sin tilbage2l

Nogle
reaktioner
FranzDelitzsch,tysk professorog st€rkt
engagereti israelsmission,skrev i maj
1884om Rabinowitsch:
>FraPalasstinavendtehan tilbagemed
loseneil'Noglentil Det helligeland ligger
i henderne pi vor broder Jesus'<<.
Delitzsch fortsrtter med at havdg at i >de
to ord JeshuaAhinu (Jeshua/Jesus
vor
broder) ligger tyngdepunktet i Rabinowitschstrosbekendelse
og >>vel
ogs6<bevagelsens tiltrrekningskraft. I anden
sammenhang udtrykker Delitzsch, at
>>Jesus
vor broder<<
er nogle ord, Herren
har skenket Rabinowitsch.
Wilhelm Faber,Delitzschsmedarbejder,
betragtede>vorbroderJesus(somet ))genialt< udtryk.
P.Greve,en andentysk teolog,der var engagereti israelsmission,
var mindrebegejstretfor udtrykket. Han mener,at det har
>>enbismag, som den Hojlovede n€ppe
vil anerkende<<.
En amerikanskr>stamme-og trosfrlle<<
skrevtil Rabinowitschi 1885og anfarte,
at RabinowitschforringedeHerrensstorhed ved at kalde Jesus>vor broder<<,
Jakob Wechsler,en jode i Kischinew,der
kom til Rabinowitschsgudstjenesterfor
at samleargumenterimod ham, mensom
gennemden forkyndelse,han horte, blev
fort til tro, skriveri 1885:
>>Hvem
ville for havetroet, at omkring
100 israelittiskemand hver sabbatville
forsamlesi et hus, som er byggettil are
for JesusMessias?Hvem ville for have
troet, at en jode af sin jodiske broders
mund skulle hsre navnet JesusMessias
lovprist pAhanslreberudenat vrenge sin
mund ellertilstoppesineoren...?<<
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komst til Kischinew blev denne tro uddybet
gennem et studium af GT og NT.
Netop troen pd Jesus- uanset hvor meget
den blev uddybet og eventuelt justeret hen
langs ad vejen - adskiller Rabinowitsch og
Ben-Chorin. Begge kalder de Jesus broder,
men Rabinowitschs broder er Messias, en,
mantror pd. Rabinowitschnojedesikke med som Ben-Chorin - at sige:>Jesutro forener os
(kristne og joder), men troen pd Jesusskiller
os.((
Og Rabinowitsch nojedes da heller ikke
med kun at omtale Jesussom broder. hvilket vi
nu skal se.

BroderJesus
mi brereverdenssynd
Pi Oliebjergetkom Rabinowitschtil tro pi Jesus som Messias. I sit fsrste skriftlige oprAb
fra efterdret 1883,et oprib, der var formuleret
som l3 teser,understregerRabinowitsch,at en
jodisk modtagelseaf >vor broder Jesus<vil fi
positive sociale og politiske virkninger for
Ruslands joder. G. Friedmann, en jodekristen,der var tilsluttet den lutherskekirke i Kischinew,skrev et brev til Rabinowitsch, hvor
han glreder sig over den vej, Rabinowitsch og
andre er kommet ind pi. Men Friedmann understreger,at Jesusikke er kommet til verden
for at give joderne en politisk ligestilling med
andre folk, men for at sonesynden.Det er ikke
nok at anerkendeJesussom Davids son og IsraelsMessias,men han mi bekendessom Guds
Son og Guds lam, som barer verdens synd,
skriver Friedmann.
Om Rabinowitschi De l3 Teserfra efterAret
1883har givet et drekkendeudtryk for sin trosopfattelseeller ej, er vanskeligtat sigemed sikkerhed. Sikkert er det imidlertid, at han fra
1884fir fast grund under sin tro. At han har
lennemgiet en udvikling efter sit trosgennembrud pA Oliebjerget giver han i 1885klart
indtryk af. Herom siger han:
>Jeghar forst reretJesussom det storemenneskemed det medlidende hjerte, seneresom
den, der ville mit folks bedste,og endelig som
den. der har bAret mine svnder.<

Ikke underligt, atjoder har haft svert vedatfd aje pd Jesu- deresbroders- kerlighed, ndr kristne
har myrdet los, som det var tilfeldet i Robinowitschsby Kischinew i 1903og 1905.- Her er myrdede
joder fra Odessai 1905,for de begravespd denjodiske begravelsesplads.

BroderJesus
og andrebetegnelserfor Jesus
I 1884 udfrerdiger Rabinowitschforskellige
dokumenter,hvoraf det fremgir, at Jesuser
mereend en jodisk person,der kan brugestil
at skaffe Ruslandsjoder socialeog politiske
rettigheder.Fra og med julen 1884 f6r han
myndighedernes
tilladelsetil at holdeoffentlige forsamlingerfor >>Dennye pagts Israelitter<<.En gennemgangaf fire predikener pd
hebraisk,der blev udgiveti 1885,viserdels,at
broder-betegnelsen
benyttes,men at den ikke
er si fremtredendg som man kunne fristestil
at tro, delsat der ikke synesat v@renogennytestamentligbetegnelsefor Jesus,som Rabinowitschikke kan bruge.
l. Broder-betegnelsen
stir ikke isoleret.Fire
gangefindesbetegnelsen
broderi disseprredikener.Men betegnelsenkoblessammenmed
andrenytestamentlige
betegnelser:
* >rHerren,
vor broderJesuMessias'navn...<<
* >Vorbroder,HerrenJesuMessias'navn...<<
* >Gudslam, JesusMessias,vor broderefter
ksdet...<
* >>Jeres
broderefterkodet,JesusMessias...<

2. Andre betegnelserbruges ogsl om Jesus.
Uden at gAi detaljerkan folgendebetegnelser
fra dissepradikener anfsres:
Messias
Jesus,Josefsssn fra Nazaret
Messias,GudsSsn
Guds Ssn, Jesusfra Nazaret
Vor Herre JesusMessias
Profet
Davidsssn
Isajsson
Konge
Herren
Vor Herre JesusMessias,den velsignede
Frelser
Vor MessiasJesusfra Nazaret, VreldigGud og Fredsfyrste
Mennesket
*
GudsSon,JesusMessias
* Lareren
* Den sandeMessias,Menneskessn
og Guds
Ssn
JesusNazareeren,somblevkorsfestet for
voresyndersskyld; for denneJesuser ikke
en Gud, der ikke kan frelsg for han er
m€gtig til at frelse

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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I en pradiken om dengodehyrde(1886)siger
Rabinowitsch:
Kristus er Alt. Han er Israel,Israels
* >>Ja,
forste-og eneste-fsdte!
Han er Toraen!Han er
Gud!<
PAdennebaggrundmi det betegnessomuretferdigt, nir nogle af Rabinowitschskritikere
gik til angrebpi en betegnelse
som Dvorbroder Jesus<
og ikkeafvejededenmedandrevigtige navnefor Jesus.
Karakteristiskfor Rabinowitscher det i det
heletaget,at hanforsogerat beskriveJesupersonog hansfrelsesvarkmedvendinger,der er
bibelske.Han undgik i si stort omfang som
muligt at benyttesigaf vendinger,der var hentet fra den hedningekristnekirkes sprogbrug.

0psummering
SomslagordhavdeudtrykketJesusvor broder
effekt. Hedningekristne
blev hermedmindet
om, at Jesufar - og deresfar - var jodernes
Gud. Jsder blev mindet om, at sporgsmilet
om Jesusvar et jodisk sporgsmil,og at Jesus
ikke blot var hedningernes
Gud.
Som slagordhavdeudtrykketen forholdsvis begransetlevetid.iN4en
sagensom sAdan
kempede Rabinowitschfor helt til sin dod.
Han forblev jode og bekempedeen almindejode
lig antagelseom, at en Jesus-troende
(dvs.
leve
hedning
hedningekriskulle
som
sten),nir han var kommettil tro pi jsden Jesus.Han vedblevmedat kaldedetjodiskefolk
for sine brodrg selv om han ogsi havdefiet
nyebrodrei hedningekristne
venner.Det sidste

722;l:rz;i,1.iffi
Rabinowitschpd predikestolen i den bedesal,der blev indviet i 1890.>Sogi Skrifterne<<stdr der pd
et kledestykke, der henger nedfro predikestolen. Pd tavlen er skrevet $2 i RabinowitschsCredo.
Averst til hsjre skimtesDe ti Bud. Pd en tavle,som ikke er kommet medpd fotoet, var Fadervor
ogsdskrevetpd hebraisk.
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skrift, han forfattede,bar titlen: >Jesusaf
Nazaret,joderneskonge<<.
I hvert fald fra det tidspunkt, hvor han
tridte frem som lederaf menigheden>Den
nyepagtsIsraelitter<<,
var han fuldt pi det
rene med, at broder-betegnelsenmitte
suppleresmed andrebetegnelser
om Jesus.
Hans jodiske samtid forstod, at Rabinowitschspradiken om deresbroderJesusikke blot bestodi en havdelseaf, at de historisk setvar i slregtmedJesus.Men denbroder Jesus,som Rabinowitschpresenterede
dem for, gjorde krav pi deresliv - uden at
gore dem til eks-joder.
I 1890fik Rabinowitschopfort en ny bedesal,hvor han holdt gudstjeneste.
PAden
storesalslangside,som vendteud mod ga-

den, var der med forgyldte hebraiskeog
russiske bogstaver skrevet ordene fra
Apostlenes
Gerninger2,36:>Si skalda hele Israelshusvidefor vist,at denJesus,som
I korsfestedg ham har Gud gjort bide til
Herre og Kristus.<<
HermedgentogRabinowitschnoglesatninger,som fsrst var sagtafjoden Petertil
noglemed-joderom Jesus- deresjodiske
broder.
jode som RabinoNAr en Jesus-troende
witschkalderJesusfor sin broderog samtidrg kalder ham Kristus/Messiasog Herre,
er der ingen grund til at hrevdg at udtrykket >vor broder Jesus<<
forringer Herrens
storhed.

RabinowitschsCredo

op imod vor Messias,HerrenJesus,for at
gorerestenafjordens folk ivrigeog for at
forsonealle ved derestro pA Messias,som
hans apostle forkyndtg for at jorden mi
fyldes af HERRENS kundskab,og HERREN vare kongeover helejorden.

$1 Jeg tror fast og bestemt,at vor Fader,
som er i Himmelen, er den levendgsande
og evige,som har skabt Himmelen og jorden og allede synligeog usynlige(ting) ved
sit Ord og sin helligeAnd - haner 6n;alt er
fra ham, alt er ved ham, og alt er til ham.
$2 Jeg tror fast og bestemt,at vor Fader,
som er i Himmelen, ifolge forjattelsen til
vorefadrg til voreprofeterog til vor konge
David,Isajsson,har oprejsten forloserfor
Israel,./esus,som er fodt af jomfru Maria
i byen Betlehemi Juda, som har lidt, er
korsfastet, dod og begravetfor vor frelses
skyld. Han opstod fra de dode og lever,og
sg han sidder ved den hojre hind hos vor
Fader,som er i Himmelen, og derfra skal
han i sandhedkommefor at dsmmejorderiget, delevendeog de dsde og han er kongen over Jakobshus evindelig,og pi hans
kongerigeer der ingenende.
$3 Jegtror fast og bestemt,at efter Guds
straffedomsrddsslutningog hans forudviden er vore fredreblevetsl6etmed hjertets
hArdhed,si de forsyndedesig og sattesig

$4 Jeg tror fast og bestemt,at aleneved
troen pi JesusMessiasbliver hvert menneske retferdiggjort uden lovensgerninger.
For Gud er 6n, og han retfardiggor joderne,de omskdrne,af troen og de uomskdrne
ved troen, for der er ingen forskel mellem
jode og graker, mellemtral og fri, mellem
mand og kvinde; alle er de 6n i Messias.
$5 Jegtror fast og bestemtpi 6n hellig, almindelig og apostolskkirke.
$6 Jegbekender6n d6b til syndernesforladelse.
$ 7 Jegventerde dsdesopstandelseog levendegorelse
og et liv i den kommendeverden.Amen.
Pi din frelsehiber jeg, Herre! Jeg hiber,
Herre!pAdin frelse.Herre! pi din frelseh6berjeg.
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Josefsulykke
En historieaf Rabinowitsch
>Mit folks ulykke har altid ligget mig pi
hjerte.Jeghar ogsi forsogtforskelligemidler til at afhjrelpe den, men alt har veret
forgaves.
NAr en lage kommertil en syg,md han
forst noje udsporgeden sygg fsr han kan
Han
ordinereet middelimod sygdommen.
foler pi pulsen,trykker her og der og sporger heletiden: >>Gsrdet ondt her?<>lTiykMen
ker det d6r?<>Har du smerterher?<<
fsrst ndr lagen rorer det smme punkt,
kommer der et rigtig tydeligt svar fra den
syge.Smertenpresserordeneud af ham:
>flryk ikke si hirdt, det gor ondt!<<
jeg det, da jeg beskafSiledesoplevede
tigede mig med mit folks lidelser.Jeg har
forgaves trykket pA forskelligesteder.Da
jeg ikke ramtedet omme punkt, kom der
n&sten heller ikke nogensvar.
Sagdejeg: >flalmudog heledet rabbinske
udenomsverker ikkg som det pistis, fra
Sinaj, men det er menneskeverkfuldt af

1. Klargor Rabinowitschslivsforlob, for
han trAdte frem som leder af >Den nye
pagtsIsraelitter<.
for bi2. Hvorfor kampedeRabinowitsch
beholdelsenaf sin jodiske identitet som
Jesus-troende?
3. Hvem blev tirret af Rabinowitsch,nir
jode forhan pdstod,at en Jesus-troende
jode?
bliver
4. Gennemgi de argumenter, Rabinowitsch brugte som forsvar for vendingen
>Jesusvor broder<(side2l).
5. KlargorforskellenmellemBen-Chorins
og Rabinowitschs
syn pA Jesussom >>broder<.
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forstandog uforstand,<<
si gjordedisseord
kun ringeindtryk pi mit folk.
Sagdejeg: >HellerikkeThnak(Det gamle Testamente)
indeholderandet end menneskeord,ubevistehistorierog utrolige mirakler,<si forblevjeg heletiden den agtede
Rabinowitsch;heller ikke det voldte mit
folk smerte.
Mit folk forblevroligt, da jeg satteMosespAlige fod med voredagestryllekunstnere;det gjordedemikke ondt, da jeg kaldte sammeMoses for en bedrager.Ja, jeg
kunne endogfornegte Gud, uden at mit
folk uditodte en enestelyd af smerte.
Men da jeg vendtetilbagefra Det hellige
Land med det gladebudskab:Jesuser vor
broder,da ramte jeg det omme punkt. Et
skrigaf smertelod sighoreog genlodfra alle sider:>fliyk ikke rsr ikke herved,det gor
ondt!<
- Javel,det gor ondt: Men du skal vidg
mit folk, det er netop din sygdom;du
manglerikke andetend din broder Jesus.
Din sygdombestArnetop i, at du ikke har
ham. Tag imod ham, og du vil blive helbredtfor alledine lidelser.<

blev suppleretmed
6. Broder-betegnelsen
andre betegnelserfor Jesus(side 23-24).
Find stederi GT og NT, hvor dissebetegnelser forekommer.
7. Hvad sigerAp. G. 2,36(seside25) om
vor forpligtelsetil at drive missionblandt
joder?
8. SammenlignRabinowitschsCredomed
Den apostoliskeTiosbekendelseog find
speciellejodiske trak i Credo'et.

Tematil selvransagelse
Brug >Josefsulykke<til at tale om, hvorreagerer,nir vi rodan voremedmennesker
pd
rerderessmmepunkt. Nevn eksempler
punkter,
vil
vi
helst
ikke
som
egneomme
have,Bibelenskal rsre ved.

Jsder for
Jesusog deres
broderJesus
Af Ruth Rosen

Jsderholderaf at fortrellehistorier,nir en
indelig sandhedskalillustreres.
Jesusgiorde det ogsi med sinelignelser.- Ruth Rojosen,en ung amerikanskJesus-troende
de fortcller her historienom. hvorledesto
brsdre finder hinanden.Jesuser for joder.
Og derfor kan joder vrcrefor Jesus.

Ib brsdre
De var brodre. De lignede hinanden. Men
de var ikke tvillinger.
Den ene var i enhver henseendefremragende.Man havdeindtryk at, at hans hjerne kunne klare nasten et hvilket som helst
problem. Men ikke blot det, han var ogsi
kunstnerisk begavet. Hvad enten det drejede sig om digtning, maling, fotografi, musik eller dans, viste han altid, at han forstod, hvad der var virkelig smukt - og han
var i stand til at frembringe det. Venlighed
og medfolelsevar to af hans egenskabeqog
med en stor kreds af venner var han aldrig
ensom. Han var den aldste af de to.
Den yngstebror var - ja, ganskealmindelig. Nu er det jo ingen tragedieat vare ganskealmindelig, med mindre man lige netop
har en aldre bror, som er en si strilende begavelsgat hans lys synesat s@tte6n i skyggen. Den yngre bror var skam kvik nok og

Ruth Rosenhar efter afsluttet universitetsuddannelse
arbejdeti den amerikanske organisation Jews for Jesas
(Jsder for Jesus). Hun har skrevet
mangeaf de traktater, som denneorganisationuddelertil amerikanskejoder.
Artiklen, som gengivesher, danner
afslutningskapitleti bogen Jesusfor
Jews(Jesusfor Joder), som Ruth Rosenhar redigeret.I bogen,der udkom
i 1987,forteller en rrekke jader om,
hvordande er kommet til tro pi Jesus
som Messias.
Artiklen er oversattil dansk af Birger Petterson. Artiklens underoverskrifter samtteksteni rammernehsrer
ikke med til den oprindeligeartikel.
Ruth Rosener datter af stifterenog
lederenaf organisationenJoderfor Jesas,Moishe Rosen.

kunne lose de fleste af de samme problemer. Det tog ham blot lidt lrengeretid. Og27

si hankunneskrivedigte,tagebilleder,malq syngeog danse.Han var faktisk ganske
talentfuldpAvisseomrider,og selvom han
mdskeikke udmerkedesig,klaredehansig
dog rimelig godt ... indtil han sammenlignedesig med sin bror. Si var det som om
hansdigte,hans billeder,hansmusik, alt
hvad han gjorde, blegnedeved siden af
hansstrilendebror.

Den yngrebrorsvanskeligheder
Det var svart for den yngre bror at bo i
samme by som sin bror, si han flyttede fra
byen. Den aldre bror hostedemed tiden ros
og anerkendelseogs6 langt uden for deres
hjemby. Til sidst var der ingen steder, hvor
den yngre bror kunne vere uden hele tiden
af blive sammenlignet med sin broq for
broderen var kendt overalt. Den yngre bror
tog navneforandring, anlagde skag for at
dakke ansigtet og provede pi at glemme,
hvor han kom fra. Det lykkedes ham nesten at glemme sin sandeidentitet efter forreldrenesdod, for nu fslte han ikke langere
nogen forpligtelse til at besoge sin gamle
hjemby.
Si blev han alvorlig syg. Ved hospitalsindlaggelsen stillede en sygeplejerskeham
det formelle - og dystre - sporgsmil: >I tilfalde af ... hvem er si narmeste slagtning
eller pirorende?< Den yngre bror havde aldrig giftet sig, havdeingen bsrn. Hans nrermeste >slagtning< var hans aldre bror,
som nu var en hojt anset og beromt statsmand. Han tovede lidt, inden han fortalte
navnet pi sin bror. Hun kunne ikke tro det.
Han tog en dyb indAnding og sagdg at det
passede.Han forklarede, at han havde taget et andet navn for flere dr siden. Da hun
horte hans virkelige navn og omhyggeligt
granskede hans ansigt, overbevisteligheden mellem dem hende om. at han talte
sandt.

De to brsdre modes
Den sygeblev indlagt, og hans tilstand for-
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vrerredes.Lregernemente,at nogenburde
underrettes,for selvom mandenkom sig,
ville han ikke kunneklaresigselv.De telegraferede
til denbersmtebror, som straks,
da han hsrte de alvorlige nyheder,aflyste
vigtige statsanliggender
for at komme til
sinyngrebrorssygeleje.
Da hanankom,var
denyngrebror i standtil at taleog smilg ja
nesten grredeoverting, som han ikke havde snakketom ellerendogtenkt pi i lang
tid: dereshjemby,deresforeldrq de menneskersom de beggekendte.Og den yngre
bror inds6,at han i alle disse6r havdeprovetpi at undgi netopdenperson,somkunne havevaret hansbedsteven- en somvirkeligsatteham hojt.
Han kunnesnart udskrivesfra hospitalet. Et ambulanceflyskulle tage sig af
hjemtransporten,
og han ville fi denbedst
muligepleje.Det ville hansbror sorgefor;
han ville ogsdskrerenedpi sinemangeaktiviteter.Ganskevist forsodededenneopmrerksomhed
livet for denyngrebroq men
det var en bitter ssdme.Nu vidstehan, at
han i alle disseir - som barn, som ung
mand,somvoksen- havdeberovetsig selv
alt det, som kunne havevaret hansstorste
glade - at vere bror til et stortmenneske
og
selvat skinnevedhansstrilendelvs.

Jesus- den reldrebror
Jeshuaer den reldre bror. Jesuser vor
slagtning,vor Loser,somvil gorefordring
pi os som sin familie.
Og dog fremkalderblot navnelsenaf
hansnavnmodviljehosnogle.Hvor endvi
joder venderos, blivervi mindetom ham,
hvadentendet er Tieenighedspladsen
eller
personnavne
som Hans ChristianAndersen.De flestejoder ville foretrakke at blive
snsket>>god
ferie<,men alligevelrygerder
et >gladeligjul< ud af mundenpi folk. Alt
sammenkonstantepdmindelserom den
reldrebror, som vi gerneville slippefor.
Miske er detsvrertat opfatteJeshuasom
den andenbror. ndr Abraham ansesfor

vor tros far. Abraham levedetrods alt 1800
Ar,for barnetblevfsdt i Betlehem.Og dog var
det Jesusselv, der ved en lejlighed sagdetil
nogleomkringstiende:>FsrAbrahamblw til,
erjeg.<<Dermedfastsloghan ikke blot, at han
var til for Abraham, menved at sigedet, hentydedehan til Guds navn (2. Mos. 3,14),og
sagdei virkeligheden,at han altid havdevaret
til. Da profeten Mika forudsagdeMessias'
fsdselomkring 700ir, for begivenheden
fandt
sted,sagdehan,at Messiasskullefsdesi Betlehem, og >>hans
udspring er fra fordum, fra
evighedsdage<(Mika. 5,1).Dennereldrebror
har ikke blot altid varet til; han er til i kraft af
sig selv,og han har skabtalt det, som er til.

Jesus- blot hedningernesGud?
Nogle insistererpi, at >>Jesus
er hedningernes
Gud< og at >>Jesus
er ikke for joderne<.Der er
kun et fdtal i vort jodiske folk, der lader til at
forsti, at selvenavnet >>Kristus<<
rgrer ved et
centraltpunkt i denjodisketro. Da Maimonides opstillede De tretten Tiosartikler, sagde
han: >Jeg tror fast og bestemtpi Messias'
kommg og mitte han end tovg sd vil jeg alligwel hverenestedaghdbepA,at han skalkomme.<<>>Kristus<<
kommer af det grreskeord
r>Cristos<<,
som er en oversettelseaf et hebraisk ord, som betyder>>salvet<<.
Det er tagetdirekte fra ordet >Mashiach<.
Kristne teologer erkender,at hvis kristendommener nogetsom helstandetendjodisk,
si er den ikke sandt kristen. Nogle benegter,
at ordene>>Kristus<<
og >>kristen<<
er af jsdisk
oprindelse.Det svarertil, at enisraelerville benagtq at en amerikanskjode er jode, fordi
han bor i et >fremmed<land. Den kendsgerning, at hedningerne(ikke-joderne)tror pi JesusKristus, kan ikke rakke bagud i tiden og
andre denkendsgerning,
at hanerjodisk og at
han er for joder.
Det var ikke hedningerne- de der tilbad
Zeus eller andre hedenskeguddomme- som
ventedepi en Messias,der skullevare profet,
prast og konge,Guds sandesalvede.Nej, lige
fra begyndelsenaf var det det jodiske folk,
somhibede pAenKristus,en >>salvet<<.
Det var
de jodiske profeter, som forkyndte troen pa
denjodiskeMessias.

Jesusog Jeshua
I artiklen brugesto navneformerfor >>Jesus<<:
delsdenpd engelskog danskalmindeligq nemligJesus,delsJeShua,somvar
Jesuhebraiskenavn. Pi hebraiskbetyder
Jeshua:den, ved hvemHerren frelser(se
Matt. l,2l).
NavnetJeshuavar pAJesutid et almindeligt drengenavn.Navnet er fundet pA
gravinskriptionerfra bl.a. det fsrste Arhundredeefter Kristus. Det findes ogsdi
breve,som Bar Kochbaskrevtil en af sine
harforerg som deltog i den jodiske opstandmod romernei 132-135
e. Kr.
joder brugerJeshua
Nir Jesus-troende
i dag- selvnir detaler engelsk- vil de understregeto forhold. For de forste,at Jesusvar jode og havdeet jodisk navn. For
det andet, at den Jesus,som hedningekristne tidligere har prasenteret for joder, ofte har varet megetujadisk.
I en traktat, som uddelesaf Joderfor
- det er hans
,Iesus,sigesderbl.a.:>>Jeshua
jodiske navn. Hans mor, Mirjam, kaldte
ham sddan.Du har hort, at han kaldesJesus og hans mor kaldesMaria. Det gor
ham ikke noget,at du kalderham JESUS,
men pd den mide glemmerfolk hansjodiskhed.<

ltrurftvl
Jeshuavor et almindeligt drengenavnpd
Jesu tid. Til venstre sesnavnet, som det
ser ud pd tryk i dog. Til hojre en n@sten
2000-drig inskription af navnet Jeshua.

I hebraisktankning betyder >>salvet<<
udvalgelse eller udpegning og indvielse af en
persontil at udfsre et bestemthverv.Der er absolut ingenparalleltil dettei nogenaf de ikkejodiske religioner,med mindre dissehar l6nt
det fra jodedommen.

Abenbaringog udvikling
Man kansi havde,at vor tids kristendomblot
er nogetafledt i forhold til denoprindeligejodiske ibenbaring, og at kristendommenhar
fjernet sig si drastisk fra sinejsdiske rodder,
at den ikke langere er sandoverfor sin oprindelse.Men si mi man ogsi indrommg at jodedommen har fjernet sig endnu mere fra den
oprindelige dbenbaring.I virkelighedenhar
den modernejodedom ikke blot andret sig i
forhold til denbibelskejodedom;denhar ogsi
endret sigi forhold til jodedommenfor 100ir
siden!Dettekan man konstaterevedat lreseen
hvilken som helstbonnebog(siddur).De gennemgAende
temaeri siddur'ener syndog frelsg forlosning og dbenbaring,Guds suverenipligt til at adlyde.For 100Ar
tet og menneskets
sidenvar bonnebogenfyldt medlovprisninger
af Skaberenog Opretholderen.I dagignorerer
mange rabbinerederesoldeforeldres tro og
fremsretteri stedetfor mere>>acceptable<<
tanker, som dog ikke fremfaressom deresegen
mening,mensomhvad>jodedommenl&rer(.
For mangejoder i dag er Gud et fjernt begreb,
og det dennesidigemenneskeer det enesteaf
virkelig betydning.

Jesus- en blond mand eller
en skrcggetdame?
Hvis rendringernei jodedommengor det vanskeligt at erkendeJeshuasjodiskhed, si har
kunstneriskeafbildninger af ham ikke gjort
det nemmere;for skildringerneaf den bliojedg blondeungemandi hvilestillingforstarker
yderligereden opfattelse,at Jesuskom af hedningerneog var for hedningerne.Faktiskkunne man ud fra de megetfeminine trek, som
man har udstyretham med, fi den opfattelse,
at der var tale om en skaggetdame.De fleste
kvinder,som jeg kender,ville ganskevist protestereimod at blive skildretmeddenekstreme
passivitet,som han er portretteret med. Den
jodiske Messiasvar en handlingensmand, en
harforer, en konge,en leder;en dommersom
Josua;en folkefsrer som Moses;en maskulin
digtersomkongDavid. Han var ogsi blid, folsom, vis, medfolendeog karlig. Messiaser sA
megetmere,end nogen kunstner nogensinde
har varet i standtil at skildreeller nogenpro30

fet veret i standtil at beskrive.Kun Jesuslevede op til den rolle.

Jesulrere var jodisk
Jesulare var jsdisk, og denmAde,han undervistep6, varjodisk. Ndr han sagdgat han var
Messias,taltehan ligetil demenneskers
hjertg
som troedg at der ville komme en Messias.
Som Messiasvar han profet og prest og konge.Som profeternefsr ham talte Jeshuaikke
gennemde etableredereligiosekanaler.Som
pr@stvar det offet han bragtg uden for den
etablerede
helligdom.Somkongesamledehan
sig borgere- ikke blot fra Israel,men fra det,
som man sedvanligviskaldte >folkene<.
For joderne var Jesus>>outsideren<<.
Men
han var ogsi >outsideren<<
for hedningerne.
Han talte karligt til det jodiske folk. Vel var
nogetafdet, han sagdghird talg men det var
ikke nar sAhird talesomden,man havdehort
af nogleaf degamleprofeter.Jeshuafordsmte
synden,men han fordomte aldrig synderen.
Han indbsd disse synderetil at komme til
ham, til at kommetil Gud. Han gav dem hAb
og mod, som samfundethavdeudstodt. Uden
forbehold skankede han dem tilgivelsg som
indsi deres behov for den; men han talte
strengttil dem,somhylledesigi selvretfardighedensog skinhellighedens
kibg og somsogte
at tilslsre sandheden,for at den ikke skulle
komme for dagen.

JesusYarjode
Jesusvar jode. Omgivelsernebetragtedeham
som jodq og han var sd sandeligfor det jodiske folk. Fsr sammenfatningenaf den lare,
som var nodvendig,da forsoningenvar udfort, udsendteJesussinejodiskedisciplg idet
han befalededemkun at ge )til de fortabtef6r
af Israelshus( (Matt. 10,6).Og da en kananeisk kvinde kom til ham og bad ham om at helbredehendg pApegede
han, at han var jode og
jodernes
at han var kommetfor
skyld. Og dog
forceredehendestro dennebarriere:hun rorte
ved ham ... og hun modtog den helbredelsg
som hun snskede (Matt. 15,21-28).lfolge
Guds plan er Messiasdet, som profetenlovede:et lys for hedningerne.Vor Messias,denjodiskeprofet, skalvrerealle folkeslagsMessias.

Jsder mi
Yaereinteressante
Det anslis, at der i dag findesmellem30.000
og 50.000kristne jsder. Omkring 3.000af
dem er bosat i lsrael.
joder
I Amerika er en del Jesus-troende
tilsluttet organisationenJewsfor Jesus.En
gruppeJesus-troendejsder
blevkendtunder
dettenavn i t970, og har bl.a. i de senere6r
gjort sig bemarket gennemstore annoncekampagneri amerikanskedagbladei december mined.
Blikfangetfor en afannoncernei 1987var:
Jsder md vere intercssonte- ellers havde
Gud ikke skrevetsd megetom dem i Bibelen.
Og tekstenfortsetter: >Denjodiske fortid er
alt andetendkedelig.Den er enberetningom
kamp, overlevelseog overraskelse.Den jodiske nutid er ikke mindre interessant.Ikke
mindstberetningerneom joder, somhar lart
Jesusat kende.<
Ved at indsendeen dollar til dekning af
forsendelsesudgifter
tilbydesleserne bogen
Jesasfor Jews - netop den bog, fra hvilken
Ruth Rosensartikel i dette studiehefteer
hentet.
I den amerikanskebevegelsesnyhedsbrev
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oplyses det, at alle betroede pengemidler
brugestil at spredeevangelietblandt joder
og hedninger,Kun Jesuskan giveos menneskeqhvad vi virkelig har behovfor. >Og det
er, hvad hele dennemediekampagnedrejer
sigom: at fi folk til at beskeftigesigmedJe- den jodiske mide at sigeJesuspA.
shua<<

Jesus- vor reldrebror
Lige meget hvor ihardigt vi mitte forsoge at
glemmevor >aldre bror<<,er vi ikke destomindre kod af hans kod og ben af hans ben, og vi
kan ikke fornregte ham uden at fremmedgore
os for vor egen identitet. Jesusunderviste om
netop det, som ogsd optager jader i dag, isar
det man nu kalder >zionismen< eller genoprettelsenaf Israel - Guds rige. Han larte menneskerat vise forsonlighed i deresdaglige omgang med hinanden. Han lerte mennesker,
hvordan de skulle forholde sig til de forfolgelserog trrengsleqde m6tte mode. Mens vi famlende soger efter ledelse og svar - ja, efter
sandheden,si stir han tAlmodigt og venter pa
os.

Der er nogen, der korer rundt med et klistermrerke i bagruden, hvor der stir: >Hvis du ikke kan finde Gud, hvem er det sd, der er blevet
vak?< Pi en mide kom Jeshua, Jesus,for at
kalde joderne hjem til Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Jesusvar./or joder. Han vedkendte
sig sin jodiskhed. Han holdt den jodiske religion i aere.Han elskededet jodiske folk og grad
over Jerusalem,da han forudsA odelaggelsen
af den hellige by. Og nAr han var vred, var det,
fordi det jodiske tempel var blevet vanhelliget
og den jodiske Gud var blevet spottet. Hans
nidkarhed gjaldt jodiske anliggender, men
frem for noget, at det jodiske folk skulle kende
og elske Israels Gud.
JI

Jesusvar og er for joder
Jesusyar ikke blot for jsderng men eftersom
han stadigeksisterer,sAer han ogsi for joderne i dag (sdvelsom han erfor allemennesker).
Det ville vare et paradoks,hvis vi vendteryggen til ham, som er historiensabsolut mest
fremtradendejode. Det er underligt, hvordan
det er gdettil, at det, somhan vistesomkerlighed, er blevet udlagt som had. Og det, der
skulle vere evig sandhed,er i nogle menneskerstanke bleveten historisk logn. Det, Jeshua demonstreredgvar essensenaf jodiskhed, og dog anserman det for at vere typisk
ikke-jodisk. Vi joder har mistetdet, der er det
allermest jodiske: vor egen Messias,Jesus.
Han er den eldre bror, som sggeros, som snskerat berigevort liv, sombederos om at blive
forsonetmed ham. Jesuser for joder, og derfor er vi joder for ham.

>>Jesus
Med dette pdtrykt pd deer Messias<<.
res T:shirts deltager messianskejoder i Jerusalem-marchenunder L sv hyttefesten.

6. Giv eksemplerpi, at Jesuer blevetfremstillet megetujodisk af kunstnere
1. Find frem til hovedpointeni Ruth Rosens
>lignelse<<,
og sammenlignden med Jesulignelseom de to brsdre - ogsAkaldet Den fortabteSsn - i Luk. 15,11-32.
2. Hvorfor kalder Ruth RosenJesusfor ./eshua?
3. Hvorfor minder H. C. Andersenjoder i
USA om Kristus? Navn andre personnavng
der brugesi dag,og som har en bibelskoprindelse.
4. Hvilke forhold n@vnerRuth Rosensom
udtryk for Jesuguddommelighed?
5. Hvilke personeri GT kaldesfor >salvet<?
Jf. udredningenaf ordeneMessiasog Kristus
pi side29.

32

7. Hvordan var Jesus>>outsideren<<
for bide
joder og hedninger?
t. Jesusdrev primert missionblandt Israel.
Nevn eksemplerfra NT pA undtagelserfra
denneregel.

Tematil selvransagelse
Ruth Rosennavner et slogan:>Hvis du ikke
kan finde Gud, hvemer det si, der er blevet
vak?< Drsft detteslogan.Hvad har det at sige
voremedmennesker
og os,der leveri et sekulariseretsamfund?

