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Indledning
Shalom studiehefte 1 indeholder fire studieopleg til brug i studiekredse. Det er lagt til rette pi en
sAdan mide, at det forhibentlig bide kan bruges i studiekredse, der er optaget af Israel og Israels-
mission, og i almindelige studie- og bibelkredse. MAske kan det ogsd bruges i en undervisningssam-
menhang.

I det forste opleg stilles sporgsmdlet: >Er det sandt, at Jesus er min broder?<< Gennemgangen af
brugen af ordet broder/brsdre i GT og NT gar det muligt for os at precisere, pi hvilken mide hen-
holdsvis joder, jodekristne og hedningekristne kan kalde Jesus for deres broder.

I det andet opleg skal vi stifte bekendtskab med en israelsk jsdg der i dag sammen med andre joder
forsoger at hente Jesus tilbage til det jodiske folk uden at anerkende ham som Messias. Hvad mener
Schalom Ben-Chorin, nir han kalder manden fra Nazaret for >>broder Jesus<<?

I det tredje opteg ghr vi 100 ir tilbage i tiden og moder en interessant jodekristen personlighed ved
navn Josef Rabinowitsch. Han vakte stor opmerksomhed, da han i sin tid betegnede Jesus som
>vor broder Jesus<<. Vi skal se, om han kun havde dette at sige til sine jodiske brsdrei Rusland, eller
om dette udtryk blev suppleret med andre betegnelser om Jesus.

I detfierde opleg giver vi ordet til en ung kristen jode fra organisationen >>Jews for Jesus<< i Ameri-
ka. Ruth Rosen forteller om to brsdrg der finder hinanden og giver os dermed et indblik i, hvordan
vor tids kristne joder ogsi pr&senterer Jesus som jodernes broder.

Da vores kristne tro har jsdiske rodder, kan joder og ikke mindst kristne joder lere os en hel del
om vore rsdder. Som kristne bekender vi jo ikke troen pi en speciel kristen Gud, men det er jodernes
Gud, vi tror p6, fordi han er den levende Gud. Sammen med kristne joder bekender vi troen pi ham
- og gsr det i Jesu navn.

For at fi det storste udbytte af heftet anbefales det, at den enkelte deltager pd forhdnd leser oplag-
get igennem og gor sine iagttagelser. Hvert oplag afsluttes med nogle sporgsmAl. Disse kan man ta-
ge som udgangspunkt for samtalen, med mindre man synes, at der er andre problemstillinger i op-
Iagget, man hellere vil beskaftige sig med. Et studieopleg kan naturligvis deles pA flere gangg hvis
en studiekreds fsler behov for det.

I Salmernes Bog stir der: >>Hvor er det godt og herligt,
at brsdre atter er sammen!<<

Sidan lyder den nye proveoversrettelse af Salme 133,1. Det udsagn galder ogsA, nir kristne s@tter
sig sammen for at fA et indblik i kristentroens jodiske rodder.

God arbejdslyst!
Salme 133,1
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Er det sandt
at Jesus er
min broder?
Om brugen af >>broder<</>brsdre<< i GT og
NT. - I hvilken forstand kan man kalde Je-
sus for >broder<? Kan man gore det uden
at sve vold pi Ny Testamentes Jesus-
billede?

For kammeratlig?
Ved forste ojekast stejler vi miske en smule,
ndr Jesus betegnes somvor 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 Jesus ik-
ke prresenteret som den enestdende Guds
Son, han er ikke >Herren Jesus Kristus, ved
hvem alt er, og ved hvem vi er skabt<, som
Paulus si strerkt formulerer det (1. Kor.
8,6).

De forste Jesus-troende var joder. De
brugte mange betegnelser om den med-
jode, hvis gerninger de havde set, og hvis
ord de havde hort. De brugte betegnelser,
som ved forste ojekast synes at sti i kon-
trast til hinanden, men som ved nrermere
eftersyn gir op i en hojere enhed. Jesus var
rabbi, lerer og mester, men han var ogsi
Herren, som gjorde et guddommeligt krav
pd deres liv; ja, han var det guddommelige,
evige Ord: >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 protesteret imod
joden Tomas' ord om Jesus efter hans op-

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

Syen Wernstronr
Kammerat Jesus

En anmeldelse
I Wernstrcims bog (2. oplag 1974) er
Jesus en oprorsleder, der sammen med
sine kammerater vil afskaffe romer-
nes, pr&sternes og de riges magt og
give al magt til folket. NAr Jesus giver
de fattige mad, rAber de: >- Bravo rab-
bi! L,eve revolutionen!< >- Kald mig
ikke rabbi, sagde Jesus. Her skal ingen
kaldes herre, for her er vi alle brodre og
ssstre.( Miske dsde Jesus pA et kors,
mAske klarede han sig pi en eller an-
den mide. Hundrede dr efter forstod
man i >>Jesus-klubber<<, at Jesus mAtte
vare dod, og opdigtede sA de historier,
der kan leses i NT|

Bogen er skrevet for bsrn. Enkelte
teologer har tidligere fremsat lignende
tanker, uden at de bliver mere sandsyn-
lige af den grund. Men et s6dant Jesus-
billede bevirker, at mange kristne stej-
ler, nir Jesus omtales som r>broder<.



I NT leder vi forgreves efter en bekendel-
se som fx denne: >>Jeg tror, at Jesus Kri-
stus er vor broder.<< En tidlig kristen beken-
delse har derimod lydt: >Jeg tror, at Jesus
Kristus er Guds Son< (Ap. G. 8,37). Selv
om >>broder< ikke forekommer her, kom-
mer vi alligevel tr:t pl sagen For ved troen
pi den enestAende Guds Son er vi blevet
Guds ssnner og Guds born.

De forste, der bekendte troen pd Jesus
som Messias, var joder. I Det nye Testamen-
te robes, at disse jsdekristne ogsi kendte
Jesus som deres broder. Uden at gore ham
til en >>Kammerat Jesus( sd de i broder-
betegnelsen en opfyldelse af et vigtigt
skriftord fra Det gamle Testamente.

Inden vi gir narmere ind pd dettg skal vi
forst se, hvordan ordet broder/brsdre kan
have flere betydninger i Bibelen.

Samme ord -
forskellige betydninger
PA de bibelske sprog - hebraisk og grresk -
sivel som pi dansk kan ordet broder (brod-
ry' bruges i forskellige betydninger. Umid-
delbart er ordet broder et r>godt<< ord, der
skulle drekke et >>godt<< begreb. Men lige fra
den forste gang, ordet forekommer i Bibe-
len, kiler synderr sig ind imellem brodre.
Det forste drab i den bibelske historie er et
broderdrab!

I GT bruges ordet broder (brodre) i fol-
gende hovedbetydninger:

l. Samme foreldre. Mest almindeligt er
det, at ordet broder (brodre) betegner >>bio-
logiske< brodre, som har samme foraldre.
At ikke alt er idyl mellem brodrg viser de
gammeltestamentlige historier om Kain og
Abel (1. Mos. 4), Esau og Jakob (1. Mos.
25) og Josef og hans brodre (1. Mos. 37). I
NT siges det, at Jesu blod >>forkynder no-
get bedre er-rd Abels< (Hebr. 12,24, jf. l.
Mos.4, l0 f0.

2. Samme slegt. Abraham - eller Abram,

som han fsrst hed - havde en broderson,
der hed Lot. Da deres hyrder kom i strid
med hinanden, sagde Abram til Lot: >Der
mi ikke vere strid mellem os to eller mel-
lem mine og dine hyrder, vi er jo frender<<
(1. Mos. 13,8). I den nye danske proveover-
srettelse af GT gengives sidste del: >for vi er
jo af sammeslegt<<.I grundteksten stir der
>brsdre<<. Biologiske brodre var de ikkq
men >frrender<< eller >af samme slagt<<.

3. Sammefolk Ordet broderkan ogsi bru-
ges om en landsmand, uanset om vedkom-
mende er mand eller kvinde, altsi om en
med-israelit, en af Israels folk. I 5. Mos.
l5,ll stir der: >Du skal villigt lukke din
hind op for din nsdlidende og fattige bro-
der i dit land.<< Og det folgende vers begyn-
der sdledes: >Nir en af dine brsdre, en heb-
raisk mand eller kvinde...< (5. Mos. 15,12).

4. Samme /ro. Som folk og land horer sam-
men i den jodiske bevidsthed, gor folk og
tro det ogsi. En broder er en med-israelit
eller en med-jodg der har del i udvalgelsen
af Israel, tilharer pagtsfolket med de privi-
legieq lidelser og forpligtelseq som det nu
indebarer. Israels folk bestir af brodrg der
tror pd Israels Gud. Derfor er det ikke altid
muligt at foretage en skarp sondring mel-
lem betydningen ))samme folk< og >sam-
me tro((, ndr broder benyttes i GT. Begre-
berne gdr op i en hojere enhed, selv om GT
ikke skjuler, at Israels folk ofte vendte Gud
ryggen og ikke var de lydige born af Gud,
som de skulle vare.

Broder/brsdre bruges siledes ogsi som
et religiost begreb. Israels folk, det udvalgte
folk, bestir af brsdre af samme tro. Denne
opfattelse afordet fsrte de forstejodekrist-
ne med sig over i den kristne kirke.

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



Salmebogens >rbroder<<
I kristne salmer og sange kaldes Jesus ik-
ke sjeldent for broder. Lina Sandell,
svensk forfatter fra forrige irhundrede,
har med sin sang >Er det sandt at Jesus er
min broder?< givet overskriften til Sfudle-
opleg /. Men broder-betegnelsen om Je-
sus er ikke forbeholdt vekkelseskristen-
dommen, den findes ogsi i andre tradi-
tioner.

I Den danske Salmebog (DDS) kalder
b6de Kingq Brorson og ikke mindst
Crundtvig Jesus for broder. Pi dansk
grund gor i reformationsirhundredet H.
Tbusen, H. ThomisssnogH. C. Sthendet
sa[rme. Danske salmedigtere henter in-
spiration fra latinsk salmetradition, men
ogsd fra Luther og andre udenlandske
digtere.

Kigger man de danske kirkelige beva-
gelsers sangboger igennem og leder efter
betegnelsen broder - brugt om Jesus - vil
man ikke komme til at lede forgaves. Det

er vist ikke for meget at hevdg at der de
fleste steder syngesmere om vor,/min bro-
der Jesus, end der predikes om det tema.

Holger Bennike opforer i sin >Salme-
ordbog< folgende steder i Den danske
Salmebog, hvor broder bru5es om Jesus -
og et par steder a/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 trosbroderen eller n&sten findes
ordet i 340,1,420,9,598,3, 601,3.

Broison siger endog omGud, at han er
blevet >min broder< (DDS 90,5). Til det
tema, se rammen pA side 12.

Grundtvig har givet os folgende vers
med inspiration fra Luther og Tausen:

>>Det er den Herre Jesus Krist,
og juble md I nu for vist,
thi it er blevet Gud og mand,
sd eders brader er nu hon.<<

(DDS 80,3).

sus for deres broder. Lad os nrermere for-
soge at pracisere sagen med nogle eksemp-
ler 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 fortol-
kere, der mener, at Maria fortsatte med at
vare jomfru efter Jesu fodsel, mi afvise, at
brsdre her skal forstis i betydningen: born
af samme foraldre. De opfatter ordet i be-
tydningen halvbradre, idet disse var bsrn af
Josef fra et tidligere agteskab eller Jesu
fatre. Sprogligt set kan sidanne fortolk-
ninger, som isrer findes blandt katolske for-
tolkerq vrere rigtige. Mere naturligt er det
dog at tage ordet i dets bogstavelige betyd-
ning, dvs. at Maria og Josef fik bsrn sam-
men, efter at Jesus var fsdt.

Jesu biologiske brodre troede fra fsrst af

ikke pi ham (Joh. 7,3-10). Efter opstandel-
sen kom de til tro og n&vnes sammen med
apostlene i Ap. G. 1,14. Jakob og Judas blev
prominente personer i den forste menig-
hed. Jakob kaldes >Herrens broder< (Gal.
I , l9) .

Ndr ordet opfattes i betydningen biolo-
gisk broder, er det kun Jesu fire brsdre -

samt hans sostre, som NT ellers ikke for-
taller noget om - som har kunnet sige: Je-
sus er vor broder. I denne betydning kan in-
gen andre sige det, hverkenjoder eller hed-
ninger.

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



3. Det jodiske folk. I Jesu samtid var der
mange forskellige meninger om, hvem han
egentlig var. PA et tidspunkt mente nogle af
hans narmeste, at han var ude af sig selv
(Mk. 3,21). Nogle af de skriftkloge mente,
han var besat (Mk. 3,22). Men ingen satte
sporgsmilstegn ved, at han var jode. Han
var fsdt af en jodisk mor, og dermed var
han ifolge den galdende jodiske lovgivning
jode. Uanset hvilke rygter der blev sat i om-
lob om hans fodsel, kunne dette ikke elimi-
nere hans jsdiske identitet.

Nir disciplene skulle svare pA Jesu
sporgsmil om, hvem folk mente han var,
n&vner dejodiske personer: Johannes Ds-
ber, der skulle vare genopstAet; eller en af
de gammeltestamentlige profeter, som man
mente skulle vrere forlsber for Messias
(Matt. 16,13-14).

Mattaus gor ogsA sit til at understrege
Jesu jadiske identitet. Han indleder sit
evangelium pi denne mide: >rJesu Kristi,
Davids ssns, Abrahams sons stamtavle(.
Herefter folger en lang rekke navne pi ho-
vedsagelig jodiske personer. Dog var fx
hverken Rabab eller Rut (Matt. 1,5) oprin-
deligt joder. At de medtages, skal miske
signalerg at som Gud lod hedninger indgi
i Jesu slagt, skal Jesu gerning ogsi fi be-
tydning for hedninger fif. Matt. 28,19).

Og Paulus taler i indledningen af Ro-
merbrevet om Jesus som Guds >Ssn, der
ifolge sin kodelige herkomst er fsdt af Da-
vids slagt< (Rom. 1,3).

Nir ordet broder opfattes som lands-
mand, stammefrandg eller person, der til-
hsrer samme folk, kan kristne af hedensk
herkomst ikke kalde Jesus for >>vor bro-
der<<. Det kan derimod joder - uanset om
de tror pi ham som Messias eller ej.

4. Jesus-troende joder og hedninger. Det
ville vere forkert at hrevde, at broder-
betegnelsen har en prominent placering i
NT's kristologi. Dog findes der spor heraf
i NT, hvilket vi skal se i de neste afsnit.
Guds Ssn er derimod en vigtig kristologisk

Jsder i samtale ved Gredemuren i Jerusa-
lem. Kun joder kan kalde Jesusfor broder,
ndr ordet opfattes som landsmond, stom-
mefrende eller person, der tilhsrer samme
folk.

betegnelse i NT. Jo mere samhsrigheden
mellem Guds Ssn og Guds sonner betones,
desto mere nrerliggende er det i sag at op-
fatte Jesus som Jesus-troende joders og
hedningers broder. I troen pA Guds Ssn fAr
Guds ssnner og born barnekAr sammen
med ham.

Guds sande sonner og bsrn er dem, der i
tro har taget imod Guds Ssn og det, han
har gjort for dem. Guds Son kommer en-
gang igen og >>frier os fra den kommende
vrede<< (1. Tes. I,l0).

Nin broder tolkes i lyset af betegnelsen
Guds Son, er det kun Jesus-troende joder
og hedninger, der fir del i den frelsg som
Guds Son skrenker. De er Jesu sande brsd-
rg fordi de er Guds born. Joder, der ikke
tror pi ham, er ikke Jesu sande brsdre.

Disse forhold skal vi kort forsoge at klar-
gore i de folgende afsnit.



Hvem siger broder
til hvem i NT?
l. Jesus kalder sine disciple for brodre (Joh.
20,17-18). Han kalder dem ogsi sine venner
(Joh. 15,15).

2. Jesus-troende joder kalder ondre Jesus-
troende joder for brodre (fx Ap. G. 9,17;
21,20).

3. Jesus-troende jader kalder hedninge-
kristneforbrodre (Ap. G. 15,23). Interessant
er det, at Paulus kalder 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, medarbejder og
barn!

I NT betegner ordet broder (brodre) oftest
en medkristen, uanset om denne er af jodisk
eller hedensk herkomst. Med andre ord:
Jesus-troende joder har fiet nye t rosbrodre i
de hedningekristne. Begge parter retferdig-
gores ved tro pA Jesus (Rom. 3,26-31). De
Jesus-troende joder udgor Israels >>rest<, de
hedningekristne er som fremmede grene ind-
podet p6 oliventreet (Rom. 11,16-24).

Paulus' brev til Romerne er skrevet til en

(overvejende) hedningekristen menighed. I
de vigtige kapitler 9-11, hvor han behandler
sporgsm6let om Israels frelsq henvender han
sig til sine lesere med ordet >>brodre<< (Rom.
l0,l; 11,25). Jesus-troen har givet Paulus nye
brodrg sande bradre. Vigtigt er det imidler-
tid at iagtttage, at Paulu$ fortsat kalder sine
landsmend for brsdre (Rom. 9,3). I samme
forbindelse understreger han, at Jesus >ifsl-
ge sin kodelige herkomst<< er jsde (Rom.
9,5). Vi kan derfor foje nye svar til spargsmi-
let: >rHvem siger broder til hvem i NT?<:

4. Jesus-troende joder fortsetter med at kal-
de jader, der ikke tror pd Jesus, for brsdre
(Ap. G. 2,29; 3,17 ; 7,2; 13, 26.38: 22,1; 23,1.5 ;
28,17). De Jesus-troende joder opfatter sig
al$e ikke som eks-joder. De opfattede sig
som sande joder, der solidariserede sig med
deresjodiske folk, om end folket som helhed
betragtet var vantro.

5. De jsder, der ikke troede pA Jesus, kalder
de Jesus-troende joder for brsdre (Ap. G.
2,37; 13,15). Selv om troen pe Jesus adskilte
parterne, havdede de joder, der ikke troede
pi Jesus, ikkg at de Jesus-troende jader var
eks-joder.

Et vigtigt skriftord pi de fsrste
jodekristnes leber
I 5. Mos. 18,15 stdr der: >Herren din Gud vil
lade en profet som mig fremsti af din midte, af
dine brodre; ham skal I hore p6.< Disse ord af
Moses gav i nogle jodiske kredse pi Jesu tid
nrering til forventningen om, at en profet skul-
le fremst6 i endetiden. Disse ord forklarer og-
sd, hvorfor folk mente, at Jesus var Elias eller
Jeremias eller en anden af profeterne (se Matt.
16,14) .

To steder i Apostlenes Gerninger citeres de.
Det er uden tvivl en gammel jodekristen tradi-
tion, vi her stifter bekendtskab med.

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

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

* >Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, vore
fadres Gud, har herliggjort sin tjener Je-
sus. . .< (v .  l3) .

* Peter henvender sig direkte til sine tilhorere
med ordene >mine brodre< (v. l7).

* Gud har forud forkyndt gennem profeter-
ne, at hans Salvede skulle lide (v. l8).

* Kristus er bestemt for jer (v. 20).

Herefter citeres sA verset fra 5. Mos. 18,15!
>Moses sagde: 'En profet som mig vil Herren
jeres Gud lade fremsti for jer, en af jeres brod-
re; ham skal I hore pi i alt, hvad han taler til
jer '<  (Ap.  G.3,22) .
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2. Stefanus'forsvarstale, Ap. G. 7. Fsr sin dod
holder Stefanus en tale - en gennengang af Is-
raels historie i miniudgave.

* Stefanus tiltaler ypperstepresten og Ridet
med ordene >brodre og fedre< (v. 2).
* Josefhavde (biologiske) brodre (v. l3), og
Moses besogte >sine brodrg Israels born<< (v.
23), dvs. sine landsmend og trosfaller (if. v.
24-27).
* Stefanus identificerer sig med Israels folk,
>>vort folk<< (v. l9), og ogsA med fedrenes ger-
ninger, bAde nir >rvore fadre<< var ulydige (v.
39), og nir de var lydige (v. 44-45).
* Stefanus drtancerer sigfra de jodiske lede-
rg som ikke har taget imod Jesus. De ligner de
ulydige fredre i GT, >>som jeres fredre, siledes
I< (v. 5l-52).

Det vigtige skriftsted fra 5. Mos. 18,15 citeres i
v. 37.

Dette skriftord gav anledning til, at Jesus
kunne kaldes profeL Det bevarede ogsi erind-
ringen om, at Jesus var en af jodernes brodre.
Fra jaderne var han kommet. Til jadernelod
hans budskab fsrst. Moses' ord var ghet i op-
fyldelse: Jesus var den af jodernes brodre, de
skulle hsre pA i alt, hvad han talte til dem (Ap.
G.3,22).

Jesus Guds Ssn
I GT betegnes bl.a. lsraels folk (2. Mos. 4,22 f;
Hos. ll,l sml. Matt. 2,15) og Israels konge (2.
Sam. 7,14; Sl. 2,7) Guds ssn. Nir israelitterne
ikke folger Gud, kan de kaldes >genstridige
born< (Es. 30,1). Gud er Fader for Israel (Es.
63,16). De er udvalgl til at vare ssnner, og Gud
kraver lydighed af sine bsrn.

I NT fremstilles Jesus som Guds Ssn. I dd-
ben bekraftes Jesus i, at han er udvalgt til at
vare Guds Son (Matt. 3,17). I srkenen fristes
han til at vere den ulydige son, men han for-
bliver lydig(Matt. 4,1-ll), ja, lydig til doden pA
et kors (Fil. 2,8).

I Rom. 8,32 skriver Paulus: >Han (Gud),
som ikke sparede sin egen Son, men gav ham
hen for os alle, hvor skulle han kunne andet
end skenke os alt med ham?<< Tidligere i sam-
me kapitel siges det, at alle troende har modta-

l0

get en And, >der giver barnekir, og i den rAber
vi: Abba, fader!'Anden selv vidner sammen
med vor And, at vi er Guds born< (Rom.
8,15-16).

Paulus fortsetter med at drage en konklu-
sion: >>Men nAr vi er born, er vi ogsi arvinger,
Guds arvinger og Kristi medarvinger, sA sandt
vi lider med ham, si vi ogsA kan herliggores
med ham<< (Rom. 8,17).

Ombarnekdrel, som dentroende opnAr ved
Guds Ssn, taler Paulus ogsi i Galaterbrevet.
Den troende kaldes her >>son<< (Gal. 4,4-7). I
det ny Jerusalem skal Gud sige til den, der i tro
pi Jesus har sejret: )... jeg vil vere hans Gud,
og han skal vare min ssn<< (AU. Zt,Z).

I NT hersker der ingen tvivl om, at Jesus er
den enestdende Guds Ssn. Kun denne Guds
Ssn kan give livet (1. Joh. 5,12). Men der her-
sker heller ingen tvivl om, at dg der tror pi Je-
sus, er Guds sgnner og born. >>Se, hvor stor en
kerlighed Faderen har vist os, at vi mi kaldes
Guds born; og vi er det( (1. Joh. 3,1).

Nir Jesus er Guds Son, og de troende er
Guds ssnner (born), er det nrerliggende at kal-
de ham >>broder<<. Vi - de ulydige - er blevet
Guds bsrn pi grund af denne vor broders ly-
dighed.

Dette er i ovrigt heller ikke en fremmed tan-
ke for Paulus. I Rom. 8,29 skriver han: >jThi
dem, han (Gud) forud har kendt, dem har han
ogsi forudbestemt til at blive hans Ssns bille-
de lige, si han (Jesus) kan vare den fsrstefsdte
blandt mange brsdre.<<

I troen pd Guds Ssn bliver vi Guds ssnner
og dotre og fdr skenket alt med ham - Guds
Son, der er blevet for broder.

Jesus - Yor menneske-broder
Nir vi som kristne undertiden afslutter et brev
til en medkristen med en >broderlig hilsen<<,
tilkendegiver vi, at vi er i >familie< med hinan-
den: Gud er vor Fader, og sammen med Jesus
- og pA grund afham - er vi i troen pi ham ble-
vet soskende.

Vi har set, at Jesus kaldte sine disciple for
brsdre (Joh. 20,17). Han sagde ogsi: >iThi en-
hver, der gor min himmelske Faders viljg han
er min broder og soster og moder<< (Matt.



12,50). I evangelierne kunne disciplene folge
Jesus pit en speciel mide og i bogstavelig for-
stand. Men ndr evangelierne skrives, forud-
s€ttes det, at dg der horer evangelierne, ogsi
kanfolge den korsfestede og opstondne Jesus
i tro. Perspektivet udvides.

I troen pi Jesus er alle mennesker, uanset
om de har en jodisk eller en hedensk bag-
grund, brodre. I pdskens og pinsens lys kan det
siges, at det, Jesus gjorde for sit folk, har be-
tydning for alle folk. Hvad han gjorde for sine
brodre efter k ode t, har betydning for a//e men-
nesker. Gennem sin hojtelskede Ssn har Gud
vist, at han elsker verden (Joh. 3,16).

Historisk set var det jodiske disciplg Jesus
kaldte for sine brodre. Og det var en jodisk til-
horerskare, som fik at vidg at de var hans bro-
der, soster og moder, hvis de gjorde hans him-
melske Faders vilje. I lyset af piskens og pin-
sens begivenheder kan nu enhver discipel af
Jesus betragte sig om en, Jesus kalder for sin
broder. I NT ophaver dette forhold ikke, at
Jesus er den enestAende Guds Son, og at han er
frelser og Herre.

Nir Jesus pi denne m6de opfattes som bro-
der, forskydes perspektivet fra j odisk broder til
menneske-broder. Han er det sande menneske.
>Fuldkommen Gud, fuldkomment menneske<
- lyder det i en af oldkirkens bekendelser. Dette
er en teologisk korrekt viderefaring, idet Jesu
dod for folket (dvs. det jodiske folk) allerede i
NT er forstAet som en forsoningsdod for alle
folk. I NT siges det, at Jesus >tog tjenerskikkel-
se pi og blev mennesker lig< (Fil. 2,7).

I urmenigheden var der ikke stsrre diskus-
sion om, at Jesu frelsesvrerk gjaldt alle menne-
sker og alle folk. Derimod var der stor uenig-
hed om, hvorvidt >brsdrene af hedensk her-
komst< (Ap. G. 15,23) skulle blive joder - og
leve som joder - nir de var kommet til tro pd
Jesus. Pi apostelmodet i Jerusalem omkring
ir 50 blev det efter en heftig diskussion be-
stemt, at brodre af hedensk herkomst ikke
skulle blive jader (Ap. G. l5). Denne beslut-

ning blev taget pa den selvfolgelige baggrund,
at Jesus-troende joder fortsat kunne opfatte
sig som joder. Tioen pi Jesus havde ikke gjort
dem til eks-joder.

Jesu sundebrodre er dem, der bekender tro-
en pi hans navn og har ham som Herre. Evan-
geliet er >en Guds kraft til frelse for enhver,
som tror, for jode forst og si for graker<
(Rom. 1,16).

Er det sandt. at Jesus er
min broder?
Ja, det er sandt, at Jesus er broder for alle, der
tror pi ham, hvad enten de er af jodisk eller
hedensk oprindelse.

Men det ophever ikke, at jader - enten de
nu tror pi ham eller ej - pi en speciel mide er
i slagt med ham. SA sandt Israels Gud og Jesu
Kristi Fader har haft - og stadig har - en speci-
el plan med Israels folk, gor vi vel i at under-
strege dette.

Hvis Jesus ikke levede for sit folk og sine
brsdre, og hvis Jesus ikke dode og opstod for
sit folk og sine brsdre, kan der overhovedet ik-
ke tales om, at han levedefor os og dode og op-
stod for os. I givet fold kan vi ikke kolde Jesus
for vor broder.

Det var nemlig hverken i Washington,
Moskva, Peking eller Kobenhavn, at >Guds
nide blev ibenbaret til frelse for alle menne-
sker< (Tit. 2,ll). Det var i Israel, at Israels Gud
gjorde det.

Hebrreerbrevets forfatter siger: >iThi det er
en kendt sag, at vor Herre oprandt af Juda
stamme( (Hebr. 7,14). Han siger ogsd, at Jesus
ikke skammer sig ved at kalde dem brodre
(Hebr. 2,ll). Og han fortsretter:

>jThi det er jo ikke englg han (Jesus) tager
sig af, det er Abrahams slregt, han tager sig af.
Derfor mitte han i 6t og alt blive brodre lig, for
at han i sin tjeneste for Gud kunne blive en
barmhjertig og trofast yppersteprest til at so-
ne folkets synder< (Hebr. 2,16-17).

Hvis Jesus ikke levede og d6de og opstod for sit folk og sine brodrg
kan der ikke tales om, at han levede og d6de og opstod for os.



Gud - min broder?
Joder og kristne er felles om at kalde Gud
for fader. Det gar vi, samtidig med at vi ved,
at han er himmelens og jordens skaber, den
almagtigg hrerskarers Herrg den levende
Gud osv. Og han er en hellig Gud.

Pi denne baggrund kan det mdske undre,
at der i GT findes spor af, at Israels Gud ogsri
er opfattet som israelitternes broder. Det
kommer bl.a. til udtryk gennem nogle jodi-
ske personnavne. Hebraiske personnavne
har som regel en betydning. Nogle eksem-
pler:

Jeho-ram er et sammensat navn. Fgrste del
bestAr af en forkortelse af det hellige navn
JHWH, anden del er et verbum, der betyder
haj/ophojet Jehoram betyder siledes: Her-
ren er ophojet.

Eli-ezer er ogsi et sammensat navn. .E/ bety-
der Gud, EIi betyder min Gud. Ezer betyder
hjelp. Eliezer betyder siledes: Min Cud er
en hjrelp.

Abbetyder fader, Abibetyder min fader. -,40-
ramkan siledes iklte blot betyde: min fiordi-
ske) fader er ophojet, men lige sA godt: min
(guddommelige) fader er ophojet.

Abiezer betyder efter denne forstielse: Min
(guddommelige) fader er en hjelp.

Nu findes der ogsA i GT personnavne,
hvori ordet broder indgAr. .,4ft betyder bro-
der, Ahi betyder min broder. I l. Sam. 14,3
findes bl.a. navnetAhituD. Det betyder: Min
broder er god. Det kan referere til Gud: Min
broder - Gud! - er god. Sikkert er det, at nav-
net Ahija i samme vers refererer til Gud. Det
afsluttende - jo er en forkortelse af gudsnav-
net JHWH. Ahija betyder: Herren er min
broder.

Ovenfor si vi, at Eliezer betyder: min Gud
er en hjrelp. Abiezer betyder: min (guddom-
melige) fader er en hjalp. PA linje hermed
betyder Ahiezer (fx 4. Mos. l,l2): min (gud-
dommelige) broder er en hjalp.

Disse og andre israelittiske personnavne
viser, at Gud er en himmelsk fader - ja, bro-
der - for den troende israelit. Pa [nje hermed
ligger det, at Gud kalder Abraham for >>sin
ven< (Es. 41.8; Jak.2,23).

Ab-ram
Abi-ezer

Jeho-ram
Eli-ezer

1. Navn eksempler pi, hvordan Jesu enesti-
ende gerning nedtones i og uden for kirkens
forkyndelse i dag.

2. Klargor de forskellige betydninger af ordet
broder (brodre) i GT og NT.

3. I hvilke sammenhenge tales der i dag om
broderskab? Find eksempler!

4. Find yderligere eksempler pi, at Jesus kal-
des broder i kristne bevegelsers sangboger.

5. Nevn andre jodiske trek fra Peters tale i
Salomos sojlegang (Ap. G. 3,12-26) og Stefa-
nus' forsvarstale (Ap. G. 7).

6. Nevn nogle afgorende forskelle mellem Je-
sus som Guds Ssn og os som Guds sonner og
bsrn?

7. GennemgA de skriftsteder i Hebreerbrevet,
hvor Jesu forhold til sit folk omtales med ordet
brsdre.

8. Hvorfor kan det havdes, at hvis Jesus ikke
dsde for sine kodelige brsdre - det jodiske
folk - dsde han heller ikke for os?

Tema til selvransagelse
Hvilken betydning mi det fi for vores liv som
kristne, at Jesus bide er broder og Herre.
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Ben-Chorin
og hans broder
Jesus
Schalom Ben-Chorin er israelsk jode Han
tror ikke pA Jesus som Messias, men betegner
ham alligevel som >en evig broder<< og >>en jo-
disk broder<. Pi hvilke vigtige punkter adskil-
ler Ben-Chorins >broder Jesus< sig fra den Je-
sus, vi som kristne tror pi?

Jesus bringes tilbage
Schalom Ben-Chorin er en af de israelerg der
i vor egen generation har arbejdet pA at bringe
Jesus hjem eller tilbage til det jsdiske folk. I de
sidste 150 ir er der fremkommet adskillige bo-
ger om Jesus, skrevet af joder. Efter oprettel-
sen af staten Israel i 1948 har antallet af sidan-
ne boger veret stigende. En del af disse er skre-
vet pi nyhebraisk - ivrit - andre pi europaiske
sprog. De sidstnavnte henvender sig hovedsa-
geligt til en ikke-jodisk leserkreds.

Denne Jesus-interesse blandt joder md na-
turligvis hilses velkommen fra kristent hold.
Og ikke mindst nir man tenker pA, at Jesus
tidligere har veret et tabuemne i mange jodi-
ske krpdse. Hans navn ville man ikke tage pi
sine leber, og gjorde man det alligevel, skam-
ferede man ofte hans hebraiske navn. I stedet
for at kalde ham Jeshua kaldes han i nogle jo-
diske kilder for Jeshu, hvilket blev udlagt pi
folgende mide: >Mi hans navn og hans minde
udslettes.<

Nir Ben-Chorin - og andre - nu kalder Je-
sus for deres broder, er det pi denne baggrund
ikke underligt, at kristne opfatter dette som en
bemrerkelsesverdig nyorientering. Uden at
fortone det oploftende i denne nye Jesus-

Schalom Ben-Chorin
Fsdt i Miinchen i l9l3 og hed som dreng
Fritz Rosenthal. Opvokset i et assimileret
jodisk hjem, hvor foreldrene kun gik i sy-
nagoge ved de store jodiske fester og des-
uden holdt jul. Som teenager gjorde han
opror imod julefejringen, og i en periode
modtog han undervisning i den ortodok-
se jsdedom. Distancerede sig ogsd fra
denne og studerede litteraturhistorig fi-
losofi, kunsthistorie og religionsviden-
skab ved universitetet i Mtinchen i begyn-
delsen af 1930'erne. Arresteret flere gange
af nazisterne fsr han i 1935 rejste til Pala-
stina. Fra da af kaldte han sig Schalom
Ben-Chorin (Schalom = fred, Ben Cho-
rin = fri mand). Journalist og forfatter.
Fra 1940 involveret i religionssamtaler
med kristne. Skrevet en del bsger, bl.a.
om Jesus, Paulus og Jesu mor Mirjam
(Maria). Tilslutter sig reformjsdedom-
men. Har gjort sig til talsmand for, at
kristne joder (messianske joder) bsr an-
erkendes som joder af staten Israel.

interesse bor folgende ogsi nevnes:

l. Langtfra alle ortodoksejoder ser med vel-
vilje pd den nye jodiske Jesus-interesse. De er
beredt til at tage kampen op, hvis det havdes,
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at joden Jesus har noget at tilbyde dem, som
de ikke allerede ejer i jodedommen.

2. Den akademiske Jesus-interesse afspejler
ikke uden videre interessen for Jesus i det isra-
elske samfund. Dog er en del sekulariserede is-
raelere 6bne for informationer om Jesus, og de
offentlige skoler inddrager Jesus i historieun-
dervisningen.

3. Det lader sig ikke gore at tale om det jodi-
ske Jesus-billede, derimod findes der mange
forskellige billeder af Jesus. Hvad fx 6n jodisk
forsker opfatter som genuint jodisk ved Jesus,
opfatter en anden forsker som ujodisk.

4. Selv om en jodisk indlevelse og intuition
har ydet vasentlige bidrag til forst6else af den
jordiske Jesus, kan alle bidrag ikke godtages
uden videre, bare fordi de pistis at vare >jodi-
ske<. Hertil kommer, at den jodiske Jesus-
forskning ikke kun foregdr i en jodisk sferg
men den har taget ved lare af en kristen teolo-
gi, som i sin grundopfattelse ofte har varet
sterkt kritisk mod det Jesus-billedg som NT
pr&senterer.

Dette kommer ogsi til udtryk i den bog om
>Bruder Jesus<<, som Ben-Chorin udgav pi
tysk i 1967.

Jesus er for mig...
Om sin broder Jesus skriver Ben-Chorin:

>Jesus er for mig en evig broder, ikke blot en
menneskebroder, men en jodisk broder. Jeg
sporer hans broderlige h6nd, der griber mig,
for at jeg skal folge ham. Det er ikke Messias'
sArmerkede hind og bestemt ikke en gud-
dommelig hdnd, men en menneskelig hAnd, i
hvis linier de dybeste lidelser er indskrevet. Det
skiller mig, joden, fra den kristne. Men det er
dog samme hind, som vi ved os berort af. Det
er en hind, der tilhorer et stort trosvidne i Is-
rael.<<

Ben-Chorin forsoger ikke at skjule, at hans
forhold til sin broder Jesus er anderledes, end
de kristnes forhold til deres Jesus er. Det kom-
mer tydeligt frem i en ofte citeret sentens:

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

Ben Chorins pistand: >>Jesu tro forener os, men troen pi Jesus skil-
ler os.<<

Martin Buber
Martin Buber (1872-1965), filosof, religi-
onshistoriker, bibeloversretter og bibel-
fortolker. I bogen Zwei Glaubensweisen
skrev han disse ord, som har inspireret
Ben-Chorin:

>>Jeg har fra min ungdom af fslt Jesus
som min store broder. At kristenheden
har anset ham for at vare Gud og forloser
og stadig gar det, har altid stAet for mig
som en hojst alvorlig kendsgerning, og
jeg har for hans og min egen skyld forsogt
at begribe det... Det er blevet mig mere og
mere klart, at der tilkommer ham en stor
plads i Israels troshistorie, og den kan ik-
ke defineres ud fra de gengse katego-
rier.<<

Schalarn Ben*Chnnn

Lisc
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Selvfslgelig var Jesus
Guds son
Som nybagt student rejstejeg rundt i Isra-
el >pA tommelfingeren<<. En dag blev jeg
taget op i en jeep af et par israelske geolo-
ger, da jeg var pA vej ud i srkenen - nord
for Eilat - for at se kong Salomons kob-
berminer. Jeg fortsatte med dem ud pi
deres ekspedition og fik en fantastisk op-
levelse ud af det. PA et tidspunkt spurgte
de, hvadjeg skulle studere. Jeg fortaltg at
jeg skulle tilbage til Danmark og lase teo-
logi. De ville have at vide, hvorfor jeg ville
det, ogjeg svarede, atjeg troede, at Jesus
var Cuds Ssn. Til dette kom de med den
for mig dengang overraskende replik:
>Selvfolgelig var Jesus Guds san. Vi jo-
der tror nemlig, at alle jsder er Guds ssn-
ner.(

Med deres replik sagde de ja til, at Jesus
var jode, og at de var i slegt med ham. De
gjorde det uden at anerkende ham som
den enestAende Guds Ssn.

Jesus er ikke...
For kortheds skyld - og ogs6 fordi Ben-Chorin
selv understreger, hvad Jesus ikke er - kan fol-
gende noteres i et forsog pi at forsti Ben-
Chorins >broder Jesus<.

* Jesus er ikke fsdt i Betlehem, men i Naza-
ret

* Jesus er ikke fsdt af en jomfru og er heller
ikke guddommelig

* Jesus var ikke i ,'Egypten som barn
* Jesus var ikke ugift, men som andre rabbi-

er gift
* Jesus er ikke Messias
* Jesuserikkedenenesteretfaerdigg somta-

ger en sonende lidelse pd sig
* Jesus er ikke opstiet fra de dode

Man behover ikke at have meget indblik i de
sidste hundrede 6rs kritiske kristne teologi for
at se, at Ben-Chorin pi vasentlige punkter nir
til samme resultat som denne.

Hvem var Jesus da?
NAr Ben-Chorin positivt forklarer, hvem Jesus
var, understreger han bl.a. folgende:

* Jesus var en from jode
* I sin tolkning af GT kan Jesus sammenlig-

nes med andre rabbier
* Jesus var af farisaisk observans, hvilket

dog ikke forhindrede ham i skarpt at kriti-
sere andre farisreere

* Jesus var i opposition til saddukeere og es-
senere

* Jesus predikede omvendelse til Gud og ra-
dikaliserede krerlighedsbudet

* I Bjergrredikenen viser Jesus, at det ikke er
nok med en korrekt overholdelse af loven.
Man skal leve efter Lovens dybeste hensigt

* I Fadervor, som helt igennem er en jodisk
bon, larer Jesus sine disciple at bede til
hans Fader, ikke til ham selv

* Jesus gjorde undere, som andre rabbier pi
hans tid ogsd gjorde det

Selv om denne broder Jesus helt igennem er
menneskelig, kan Ben-Chorin ikke komme
uden om ham. Jesus er stadig veek et trosvid-
ne. Det er han, selv om hans liv var et tragisk
mislykket liv.

Jesu liv -

et tragisk mislykket liv
Ifolge Ben-Chorin gennemgik Jesus en udvik-
ling. Forst forkyndte Jesus, at Guds rige var
nar. Da dette hib ikke gik i opfyldelse, blev
forkyndelsen af Guds rige inderliggjort:
>...Guds rige er inden i jer< (Luk. 17,21). Til
sidst valgte Jesus at give sit liv som et offer for
sine disciple. Hans liv endte med et fortvivlet
skrig.

Skont Jesu liv var tragisk mislykket, forrin-
ger dette ikke hans storhed, siger Ben-Chorin.
Han henviser til et jodisk ordsprog: >Gud kan
blrende den vises ojne af kerlighed til Israel.<
Rabbi Akiva gjorde sit livs store fejltagelsg da
han i fsrste tredjedel af det andet Arhundrede
erklarede Bar Kochba for at vare Messias.
Men denne fejltagelse forringer ikke Akivas
storhed.
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Israelfejrede i 1988 40-dretfor stotens op-
rettelse. Pdskebudskabet om Jesu opstan-
delse er for Ben-Chorin et symbol pd det
genopstandne Israel.

Jesus - et symbol pi Israel
Jesus gav ikke sit liv som soning for menne-
skers synd. Han opstod heller ikke fra graven.
Alligevel lever han! Ben-Chorin mener, at op-
standelseslroen fsrst fremkom, da Paulus i en
vision si Jesus ved Damaskus. >Her rorer vi
ved den kristne sjals hemmelighed, som in-
gen, der stir uden for det mysterium, har del
i,< siger han.

Den forstielse, at Jesu opstandelse ikke er
en historisk begivenhed, og at der alligevel kan
tales om, at Jesus lever i sin kirke, minder
strerkt om en kristen teologi, der er prreget af
afmytologisering og eksistentialisme.

Ben-Chorin skriver:
>>Jesus fra Nazaret har levet, og han lever

stadig i sin kirkg som bekender ham, men og-
si i det folk, hvis martyrium han har personifi-
ceret.((

Jesus er for Ben-Chorin et symbol pA hele
det jodiske folk, lidelsernes folk, det folk, som
op gennem tiderne er blevet hangt op pdjode-
hadets kors. Og ikke nok med det. Til trods for
at Ben-Chorin ikke tror pi Jesus opstandelse,
bliver pAskebudskabet om hans opstandelse
ogsi gjort til et symbol pd det genopstandne

l6

Israel. Efter folkets store lidelser genopstir det
i staten Israel i 1948.

Jesu tro
og troen pi Jesus
>Jesu tro forener os, men troen pA Jesus skiller
os.<< Med disse ord, som allerede er citeret
ovenfor, har Ben-Chorin gjort sit til at visg at
hans broder Jesus har en anden betydning for
ham, end de kristnes Jesus har for dem. For
ham er Jesus et stort trosvidng men Jesus tror
han ikkepri.

Med henvisning til de forskellige betydnin-
ger af ordet broder, somvivar indepiiStudie-
opleg 1, kan det navnes, at for Ben-Chorin er
Jesus broder i betydningen landsmand, med-
jode og jodisk trosfalle. Han stir ogsi i et bro-
derligt forhold til kristng da han mener, at jo-
der og kristne er soskendg fordi de tror pi den
samme Gud.

Bedsmt ud fra NT er det vanskeligt - for ik-
ke at sige umuligt - at opfatte Jesu forhold til
sin himmelske Fader ud fra et trosforhold. I
NT er han fremstillet som Guds Son, der har et
enestiende forhold til sin Fader, og hvis liv og
gerning har en enestiende betydning for hans
brodre efter ksdet. Dette afvises af Ben-
Chorin.

Derfor er det - kristeligt bedomt - misvisen-
de at sige: >Jesu tro forener os.<<

Korrekt er det derimod at sige: >ifioen pi Je-
sus adskiller os.<<

Er troen pd Jesus, Guds Ssn, en umistelig
bestanddel af Jesu og apostlenes forkyndelse,
giver den broder Jesus, som Ben-Chorin vil
folge, ikke del i det barnekdr hos Gud, som
den jodiske apostel Paulus taler om (Rom.
8,15-17, jf. Studieopleg 1).

Eller sagt med Axel Torms ord:
>>Nedvurderer vi jsdedommen for at ophoje

kristendommen, somfor er sket, gor vi i virke-
ligheden vort budskab utroverdigt. Nedvur-
derer vi Kristus, og det sker i dog for at msde
synogogen pd ligefod i broderskab, har vi mis-
tet vort budskab. Venskab og broderskab ale-
ne skaber intet nyt. Vi md sammen ved Kri-
stus, i hvem vi er udvalgt, stilles ind for Guds
ansigt.<<



Ben-Chorin og mission
Som jode finder Ben-Chorin det betankeligt, at jader
konverterer til kristendommen. Men han forstir, at
kristne har fiet ordre til at missionere. Nir der nu findes
kristne joder - messianske joder - i Israel, mi disse ikke
diskrimineres pi grund af deres tro pi Jesus, siger han.
Ved flere lejligheder har han gjort sig til talsmand for, at
de messianske joder afstaten og i staten Israel bor op-
fattes som joder.

De messianske joder gor pi forskellig mide opmerk-
som pi sig selv og deres sag. I Haifa satte de plakater op
i februar 1988 med fslgende ordlyd: >>Thi hvis dette fore-
havende eller dette verk er af mennesker, falder det fra
hinandery men er det af Gud, kan I ikke falde dem.
Vogt jer, at det ikke skal vise sig, at I kamper mod Gud<
(Ap.G.5,38-39).

Pi plakaten stAr ikke en direkte henvisning til Apost-
lenes Gerninger, men kun Rabbi Gamoliel.
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1. Hvilke grunde har joder haft til at skamfere
Jesu navn? Navn nogle eksempler fra kristen-
dommens ugerninger mod det jodiske folk
som forklaring herpi.

2. Der kan i dag ikke tales om det jodiske
Jesus-billedg idet der findes man ge forskellige
billeder af Jesus. Sidan er det ogsi i den krist-
ne teologi og forkyndelse. Navn eksempler
herpi.

3. Nir den jodiske indlevelsesevne og intui-
tion modsiges af Nl hvad skal man si rette sig
efter?

4. Pi hvilke punkter modsiges Ben-Chorin af
NT's Jesus-billede? (Se afsnittene >>Jesus er ik-
ke...<< og >>Hvem var Jesus da?<).

5. Klargor, hvordan Ben-Chorin omtaler Je-
sus sombroder med et sidebliktilStudieopleg
L

6. Diskuter Ben-Chorins centrale satning:
>>Jesu tro forener os, men troen pi Jesus skiller
os.(

7. Jesu opstandelse betragtes af Ben-Chorin
som et symbol pe oprettelsen af staten Israel.
Hvori ligger svagheden i denne tolkning?

t. Hvad betyder det, nir Axel Torm siger, at vi
har mistet vort budskab, hvis vi nedvurderer
Kristus?

Ibma til selvransagelse
Mission blandt joder er i dag vanskeliggjort pi
grund afalle de ugerninger, der er gjort fra kri-
stent hold mod det jodiske folk. Stinker vore
liv som kristne pi en lignende mide, si ikke-
troende danskere i dag tager afstand fra Kri-
stus, fordi de kender os troende kristne?
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Josef ben David Rabinowikch (1837-1899)

1E37-1E82. Fodt 1837 i det sydvestlige
Rusland, begge forreldre af rabbiner-
slregt. Som barn opdraget i chassidismen,
som teenager pivirket af Andsstrsmnin-
ger fra Vesteuropa. Fra 1860 retskonsu-
lent, skribentvirksomhed, politisk aktiv.
En velanskrevet oplysningsjode, der
kamper for bedre politiske og sociale for-
hold forjederne i Rusland. Besoger i 1882
Palestina for at sondere terranet for en
jsdisk bosattelse d6t men skuffes.

1tt2-1E9. PA Oliebjerget kommer han til
tro p6, at Jesus er jodernes Messias og de-
res broder. I Rusland udarbejder han se-
nere dokumenter og trosartikler til brug i
en selvstandig jsde-kristen menighed,
som han snsker at oprette I 1884 fir han
myndighedernes tilladelse til at holde of-
fentlige forsamlinger. I 1885 dsbes han i
Berlin. Pradikant for og leder af >Den
nye pagts Israelitter<< til sin ded i 1899.
Udgav en rrekke traktater og smAskrifter.
Foretog flere rejser til Vesteumpa. Begra-
vet i Kischinew. Gravinskription: >>En is-
raelit, som troede pd Jehova og pi hans
salvede, Jesus afNazaret, jodernes konge.
Josef ben David Rabinowitsch.<<

18

Rabinowitsch
og hans
broder Jesus
Om Josef Rabinowitsch, en russisk Jesus-
troende jodg som for 100 ir siden var kendt af
allg som dengang beskrcftigede sig med isra-
elsmission.

Jesus-tro gor ikke en jode
til eks-jode
Josef Rabinowitschs liv som voksen kan ind-
deles i to faser. Fsr 1882 var han en velanskre-
vet jodg der var pivirket af vesteuropreiske
indsstromninger, og som forsogte at forbedre
de sociale og politiske kAr for de russiske jo-

der. Efter 1882 arbejdede han ihrerdigt for
dannelsen af en selvstrendig jodekristen me-
nighed i Kischinew i Bessarabien - det sydvest-
lige Rusland.

Pi Oliebjerget i Jerusalem i forsommeren
1882 kom han til tro pi Jesus som Messias.
Han vendte tilbage til Rusland med overbevis-
ningen om, at Jesus var jodernes broder og
losningen pA >jodesporgsmilet<. Efter sin til-
bagekomst til Kischinew fik han gennem stu-
dier af GT og NT fast grund under sin tro. Fra
julen 1884 fik han myndighedernes tilladelse
til at holde offentlige forsamlinger for sin
>menighed<, som blev kaidt >Den nye pagts
Israelitter<. De russiske myndigheder gav ham
dog ikke lov til at fungere som >prast<, dvs.
dib og nadver kunne Rabinowitsch ikke for-
valte.

Selv blev Rabinowitsch dobt i Berlin i marts
1885. Hans dib var meget speciel, idet han ik-
ke gennem sin dib blev medlem af et bestemt
kirkesamfund. Dette skyldes en grundpositi-



Rejsen til Palrestina
I 188l-1882 gik en rakke pogromer over d,et
sydvestlige Rusland. Mange russiske joder
udvandrede til Amerika. Andre arbejdede
for en udvandring til Palastina. I foriret
1882 blev Rabinowitsch sendt til Palestina
for at sondere terrrenet for en jsdisk boset-
telse der. Men msdet med jodiske immigrati-
onskomiteer i Palestina var en skuffelse.
Han fsltg at disse zionister blot snskede at
fremme egne, personlige interesser.

I Jerusalem blev han nedslAet over at se, at
joderne ikke engang kunne samles ved Gre-
demuren uden at blive udsat for muslimer-
nes hAn. Pi den baggrund kunne han ikke
forestille sig, at jsder i fred kunne bosette
sig i Palestina.

Om Rabinowitsch var serlig uheldig med
at ramle ind i nogle exceptionelt d6rlige re-
pr@sentanter for den jodiske bosettelsespo-
litik eller ej, behsver vi ikke her at tage stil-
ling til. Det afgorende €r, at skuffelserne fsr-

te ham frem til hans nye opdagelse: Jesus er
jodernes konge og Messias.

Nedsliet over sine oplevelser gir han kort
tid fsr sin tilbagerejse op pi Oliebjerget. Her
kommer han til at tenke pi et ord fra Det nye
Testamentg som han tidligere havde last.
Allerede som teenager havde han fAet et he-
braisk Ny Testamente. Det havde han med-
bragt pi sin rejse Og det fik han brug for pi
en for ham selv - og andre - uventet mide.

Senere skrev han folgende om rejsen:
>Denne rejse blev middel til min egen frel-

se; ddr p* Oliebjerget fandt jeg ham, om
hvem Moses og profeterne har skrevet, Jesus
Messias; jeg fandt sand hvile for min sjal.
Ved min tilbagekomst fra Jerusalem til Rus-
land var jeg et nyt menneske; i stedet for at
rejse som en afjoderne sendt kom jeg som en
/i/ dem tilbagesendt, sendt af Jesus Messias
til at vidne for store og smi om ham, den
korsfrestede og opstandne, vor sande Mes-
sias.<<

on, som han forfagtede hele sit liv som Jesus-
troende. Han krempede for det synspunkt, at
en jode, der kommer til tro pd Jesus, ikke op-
horer med at v&re jode. Selv om det var klart
for alle, at han bekendte troen pd Jesu gud-
dommelighed, forblev der at sti >jode< i hans
pas.

Han onskede at holde sabbatten og mente,
at Jesus-troende joder fortsat kunne omskare
deres drenge. Ligeledes fastholdt han, at
Jesus-troende joder fortsat kunne holde den
jodiske piske og andre jadiske fester. Pd den
mdde snskede han at identificere sig med sine
jodiske brodre efter kodet, selv om disse ud-
stodte ham af synagogen og betragtede ham
som en frafalden.

Gennem sin stadige kamp for sin fortsatte
jodiske identitet som Jesus-troende gjorde
han op med den forestilling, som havde vreret
fremherskende tidligere, nemlig at det at blive
>kristen< er det samme som at blive >hed-
ning<. Hermed tirrede han ikke blot den jodi-

ske, men ogsd den hedningekristne verden.
Han komplicerede ogsi sagerne for kristne jo-

der eller i hvert fald for den del af dem, som i
kristendommen sd en mulighed for at slippe af
med deres jodiske identitet.

Hans tro var forankret i en nytestamentlig
lare om retfardiggorelsen af tro og i en bi-
belsk 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 da-
ben, samt at en kristen j adehar frihed til at le-
ve pd jodisk vis. Et hovedord fra hans forste
offentlige fremtraden var Paulus' ord: >Kris-
tus er lovens ophor< (Rom. 10,4).

Dette vakte opsigt i datiden. Selv om en del
hedningekristne msdte ham med mistro, skor-
tede det ikke pd opbakning fra datidens isra-
elsmissioner. Opsigt vakte det ogsi, at Rabi-
nowitsch 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 hellige Land
Da Rabinowitsch blev kendt for sin tro pi Je-
sus, 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
skrevet om den tyrkiske regering, at den >i sin
hAnd holder noglerne til Palrestinas tomme
porte(. Tyrkiet havde pd det t idspunkt magten
over Palrestina.

Selv om Rabinowitsch blev skuffet i sine
zionistiske forventninger, da han besogte
Palastina i 1882, opgav han ikke tanken
om en genoprettelse af en jodisk nation i Det
hellige Land. Det land, som den tyrkiske rege-
ring nu har noglen til at dbne, skal engang
Abnes af Jesus i forbindelse med det jodiske
folks modtagelse af Jesus som Messias, mente
han.

I 1884 udtrykker Rabinowitsch klart sin tro
pd Israels nationale genrejsning. Israel som
nation, den afbrudte gren, skal atter indpodes
pi stammen, i Jesus, sdledes at hele Israel skal
blive delagtig i den evige frelse, og Jerusalem,
>vor hellige stad< skal atter blive opbygget og
Davids trone blive genrejst til evig tid.

Men Rabinowitsch har mere end dette at si-
se om sin broder Jesus.

Ikke eks-joder
Rabinowitsch og hans ligesindede snske-
de at overholde jodiske skikkg som var
nedarvede fra fadrene. Nogle hedninge-
kristne var angstelige for, at han ville
overholde disse bud, ikke blot ud fra na-
tionale, men ogsi religiose motiver.

I 1884 fik han sporgsmilet, om en kri-
sten jodg der rkke omskrerer sit barn, be-
gir en synd. Hans svar lsd: >Han begAr in-
gen synd, men han fremmedgor sig for sit
jodiske folk.< Et tilsvarende svar gav han
pA sporgsmilet om, hvorvidt kristne jo-
der, der rkke overholder sabbatten, begir
en synd.

Rabinowitschs
omvendelse
Uddrag af et referat fra 1887.

Efter at have fortalt om sine skuffelser i
Palastina beretter Rabinowitsch om sine
oplevelser pi Oliebjerget, ikke langt fra
Cetsemane have.

>Pludselig trengte et ord fra Det nye Te-
stamente, et ord, han havde lest 15 6r i
forvejen uden at hrefte sig ved det, som et
lyn igennem hans hjerte: 'Hvis altsd San-
nen 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 begav han sig
straks til sit logi, greb Det nye Testamente
og blw under lesningen af Johannes-
evangeliet sl6et af disse ord: 'Skilt fra mig
kan I slet intet gore' (Joh. 15,5). Pi den
mide skete det v€d den almregtige Guds
styrelsg at han blev oplyst ved evangeliets
lys. 'Jeshua Aiinu'(Jesus vor broder) var
fra nu af hans losen, hvormed han vendte
tilbage til Rusland.<
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Rabinorvitsch om sin brug af
betegnelsen ))vor broder Jesus<<
Rabinowitsch fik bide ros og ris for udtrykket
>rJesus vor broder<<. Han vedkender sig ud-
trykket og forsvarede det, da han fx i 1885 fik
et brw fra en amerikansk >>stamme- og tros-
falle<<, som havdede, at Rabinowitsch forrin-
gede Herrens storhed ved at kalde ham >vor
broder<. Dette var ifolge brwskriveren i mod-
strid med Paulus' ord i 2. Kor. 5, 16: >Selv om
vi ogsi har kendt Kristus efter kodet, gor vi det
dog ikke mere nu.(

I sit svar trekker Rabinowitsch bl.a. folgen-
de frem:

l. Broder-betegnelsen annullercr ikke Jesu
storhed. Rabinowitsch siger sit ja og amen til
Herrens selvvidnesbyrd: >Jeg og Faderen, vi er
6t< (Joh. 10,30). Han citerer ogsA med bifald
Joh. 5,26. Og efter at have citeret Joh. 5,7 siger
han: >>Messias er den, som var og er og i evig-
hed evigt vil blive den samme i sin fornedrelse
og i sin storhed, i sit ksd og i sin And.< Han og
hans Fader virker bestandigt i vor midtg dels
pi Menneskessnnens vis som den, der er hen-
givet for vore overtr@delsers skyld, dels pA
Guds Ssns vis som den, der er opstiet for vor
retfardiggorelses skyld.

2. Broder-betegnelsen findes i Det nye Testa-
mente. Jesus skammer sig ikke ved at kalde de
troende for >brsdre< (Hebr. 2,ll-12). Jesus
blev >i 6t og alt sine brsdre lig< (Hebr. 2,17),
den Jesus, som var uden synd (Hebr. 4,15). Nu
vidner Anden sammen med vor ind, at vi er
Guds bsrn og Kristi medarvinger (Rom.
8,16-17).

3. Ordet i 2. Kor. 5,16. Rabinowitsch er ikke
enig med brevskriveren i dennes tolkning af 2.
Kor. 5,16. Rabinowitsch havder, at hvis vi ikke
kan kalde Jesus for r>broder og Menneske-
son<<, kan vi heller ikke kalde en troende kri-
sten for nmenneske<<, for begyndelsen af ver-
set lyder: >SAledes bedsmmer vi fra nu af ikke
nogen efter ksdet.< Og sA gor han kort proces:
Paulus vil i virkeligheden kun sigg at alt er ble-
vet nyt, og at Gud iblandt os har oprejst ordet
om forsoningen.

4. Hensigten med broder-betegnelsen. Rabi-
nowitsch vender sig nu direkte til brevskrive-
ren: >V6d De ikke, min dyrebare broder, at De-
res brsdre efter ksdet, de blinde Talmud-
joder, fortsat besudler Herrens person...?< For
at de ikke i lighed med deres fredre fortsat skal
skere tander og tilstoppe deres sren for ikke
athsre navnet Jesus (Ap. G. 4,18; 7,57), er det
nodvendigt at bruge samme fremgangsm6de
som de fsrste troendg nemlig at minde dem
om nogle >hjemlige< ord. Peter og Stefanus
gj orde netop dette (Ap. G . 3 ,22-23; 7 ,37) ved at
citere 5. Mos. 18,15 med udtrykket >>en af jeres
brodre<.

Det er sAledes for jodernes >>frelses skyld<<,
at et )hjemligt< skriftord fra GT med en
>hjemlig< betegnelse som >>broder< kan be-
nyttes om Jesus.

5. Broder-betegnelsen indeholder ogsi en
pointe imod antisemitter. Til sidst minder Ra-
binowitsch i sit svar om, at >vort folks kristne
fjender, antisemitter<< af al kraft forsoger at
udslette, hvad der i kristentroen minder om Is-
rael. De mener, at det er tilladt at >udgyde
Sems blod<. Om disse antisemitter skriver Ra-
binowitsch:

>De har fuldstrendig glemt, at deres gud-
dommelige frelser efter kodet var Israels bro-
det og at lssesummen for deres sjele har be-
stAet i det blod, som er rundet af Sems Arer. Og
dette blod rdber fra korset og nedbeder for os
joder syndernes forladelse. Derfor er det nsd-
vendigt i disse morke tider at minde dem om,
at denne Jesus er vor broder efter ksdet. De
skal se blodet og gi forbi Israels borns, semit-
ternes huse og ikke tr@nge ind i dem for at
odelegge dem.<<

Ben-Chorins og Rabinowitschs
>broder Jesus<<
I 1887 sagde Rabinowitsch til en besogende:
)... pe Oliebjerget fandt jeg Jesus, vor ldon
ho-Gadok<, dvs. vor store herre. Dette er et
tegn pi, at Rabinowitsch kunne bruge andre
betegnelser om Jesus end broder-betegnelsen.
I sine skrifter gor han det klart, at han pi Olie-
bjerget kom til tro pi Jesus. Efter sin tilbage-
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Nogle
reaktioner
Franz Delitzsch, tysk professor og st€rkt
engageret i israelsmission, skrev i maj
1884 om Rabinowitsch:

>Fra Palasstina vendte han tilbage med
loseneil 'Noglen til Det hellige land ligger
i henderne pi vor broder Jesus'<<. De-
litzsch fortsrtter med at havdg at i >de
to ord Jeshua Ahinu (Jeshua/Jesus vor
broder) ligger tyngdepunktet i Rabino-
witschs trosbekendelse og >>vel ogs6< be-
vagelsens tiltrrekningskraft. I anden
sammenhang udtrykker Delitzsch, at
>>Jesus vor broder<< er nogle ord, Herren
har skenket Rabinowitsch.

Wilhelm Faber, Delitzschs medarbejder,
betragtede >vor broder Jesus( som et ))ge-
nialt< udtryk.

P. Greve, en anden tysk teolog, der var en-
gageret i israelsmission, var mindre begej-
stret for udtrykket. Han mener, at det har
>>en bismag, som den Hojlovede n€ppe
vil anerkende<<.

En amerikansk r>stamme- og trosfrlle<<
skrev til Rabinowitsch i 1885 og anfarte,
at Rabinowitsch forringede Herrens stor-
hed ved at kalde Jesus >vor broder<<,

Jakob Wechsler, en jode i Kischinew, der
kom til Rabinowitschs gudstjenester for
at samle argumenter imod ham, men som
gennem den forkyndelse, han horte, blev
fort til tro, skriver i 1885:

>>Hvem ville for have troet, at omkring
100 israelittiske mand hver sabbat ville
forsamles i et hus, som er bygget til are
for Jesus Messias? Hvem ville for have
troet, at en jode af sin jodiske broders
mund skulle hsre navnet Jesus Messias
lovprist pA hans lreber uden at vrenge sin
mund eller tilstoppe sine oren...?<<

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. Rabinowitsch nojedes ikke med -

som Ben-Chorin - at sige: >Jesu tro forener os
(kristne og joder), men troen pd Jesus skiller
os.((

Og Rabinowitsch nojedes da heller ikke
med kun at omtale Jesus som broder. hvilket vi
nu skal se.

Broder Jesus
mi brere verdens synd
Pi Oliebjerget kom Rabinowitsch til tro pi Je-
sus som Messias. I sit fsrste skriftlige oprAb
fra efterdret 1883, et oprib, der var formuleret
som l3 teser, understreger Rabinowitsch, at en
jodisk modtagelse af >vor broder Jesus< vil fi
positive sociale og politiske virkninger for
Ruslands joder. G. Friedmann, en jodekri-

sten, der var tilsluttet den lutherske kirke i Ki-
schinew, skrev et brev til Rabinowitsch, hvor
han glreder sig over den vej, Rabinowitsch og
andre er kommet ind pi. Men Friedmann un-
derstreger, at Jesus ikke er kommet til verden
for at give joderne en politisk ligestilling med
andre folk, men for at sone synden. Det er ikke
nok at anerkende Jesus som Davids son og Is-
raels Messias, men han mi bekendes som Guds
Son og Guds lam, som barer verdens synd,
skriver Friedmann.

Om Rabinowitsch i De l3 Teser fra efterAret
1883 har givet et drekkende udtryk for sin tros-
opfattelse eller ej, er vanskeligt at sige med sik-
kerhed. Sikkert er det imidlertid, at han fra
1884 fir fast grund under sin tro. At han har

lennemgiet en udvikling efter sit trosgen-
nembrud pA Oliebjerget giver han i 1885 klart
indtryk af. Herom siger han:

>Jeg har forst reret Jesus som det store men-
neske med det medlidende hjerte, senere som
den, der ville mit folks bedste, og endelig som
den. der har bAret mine svnder.<
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Ikke underligt, at joder har haft svert ved at fd aje pd Jesu - deres broders - kerlighed, ndr kristne
har myrdet los, som det var tilfeldet i Robinowitschs by Kischinew i 1903 og 1905. - Her er myrdede
joder fra Odessa i 1905, for de begraves pd den jodiske begravelsesplads.

Broder Jesus
og andre betegnelser for Jesus
I 1884 udfrerdiger Rabinowitsch forskellige
dokumenter, hvoraf det fremgir, at Jesus er
mere end en jodisk person, der kan bruges til
at skaffe Ruslands joder sociale og politiske
rettigheder. Fra og med julen 1884 f6r han
myndighedernes tilladelse til at holde offentli-
ge forsamlinger for >>Den nye pagts Israelit-
ter<<. En gennemgang af fire predikener pd
hebraisk, der blev udgivet i 1885, viser dels, at
broder-betegnelsen benyttes, men at den ikke
er si fremtredendg som man kunne fristes til
at tro, dels at der ikke synes at v@re nogen ny-
testamentlig betegnelse for Jesus, som Rabi-
nowitsch ikke kan bruge.

l. Broder-betegnelsen stir ikke isoleret. Fire
gange findes betegnelsen broder i disse prredi-
kener. Men betegnelsen kobles sammen med
andre nytestamentlige betegnelser:

* >rHerren, vor broder Jesu Messias' navn...<<
* >Vor broder, Herren Jesu Messias' navn...<<
* >Guds lam, Jesus Messias, vor broder efter

ksdet...<
* >>Jeres broder efter kodet, Jesus Messias...<

2. Andre betegnelser bruges ogsl om Jesus.
Uden at gA i detaljer kan folgende betegnelser
fra disse pradikener anfsres:

* Messias
Jesus, Josefs ssn fra Nazaret
Messias, Guds Ssn
Guds Ssn, Jesus fra Nazaret
Vor Herre Jesus Messias
Profet
Davids ssn
Isajs son
Konge
Herren
Vor Herre Jesus Messias, den velsignede
Frelser
Vor Messias Jesus fra Nazaret, Vreldig-
Gud og Fredsfyrste
Mennesket Guds Son, Jesus Messias
Lareren
Den sande Messias, Menneskessn og Guds
Ssn
Jesus Nazareeren, som blev korsfestet for
vore synders skyld; for denne Jesus er ikke
en Gud, der ikke kan frelsg for han er
m€gtig til at frelse

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
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I en pradiken om den gode hyrde (1886) siger
Rabinowitsch:

* >>Ja, Kristus er Alt. Han er Israel, Israels
forste- og eneste-fsdte! Han er Toraen! Han er
Gud!<

PA denne baggrund mi det betegnes som uret-
ferdigt, nir nogle af Rabinowitschs kritikere
gik til angreb pi en betegnelse som Dvor bro-
der Jesus< og ikke afvejede den med andre vig-
tige navne for Jesus.

Karakteristisk for Rabinowitsch er det i det
hele taget, at han forsoger at beskrive Jesu per-
son og hans frelsesvark med vendinger, der er
bibelske. Han undgik i si stort omfang som
muligt at benytte sig af vendinger, der var hen-
tet fra den hedningekristne kirkes sprogbrug.

0psummering
Somslagord havde udtrykket Jesus vor broder
effekt. Hedningekristne blev hermed mindet
om, at Jesu far - og deres far - var jodernes
Gud. Jsder blev mindet om, at sporgsmilet
om Jesus var et jodisk sporgsmil, og at Jesus
ikke blot var hedningernes Gud.

Som slagord havde udtrykket en forholds-
vis begranset levetid. iN4en sagen som sAdan
kempede Rabinowitsch for helt til sin dod.
Han forblev jode og bekempede en alminde-
lig antagelse om, at en Jesus-troende jode
skulle leve som hedning (dvs. hedningekri-
sten), nir han var kommet til tro pi jsden Je-
sus. Han vedblev med at kalde det jodiske folk
for sine brodrg selv om han ogsi havde fiet
nye brodre i hedningekristne venner. Det sidste

722;l:rz;i,1.iffi
Rabinowitsch pd predikestolen i den bedesal, der blev indviet i 1890. >Sog i Skrifterne<< stdr der pd
et kledestykke, der henger ned fro predikestolen. Pd tavlen er skrevet $2 i Rabinowitschs Credo.
Averst til hsjre skimtes De ti Bud. Pd en tavle, som ikke er kommet med pd fotoet, var Fadervor
ogsd skrevet pd hebraisk.
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skrift, han forfattede, bar titlen: >Jesus af
Nazaret, jodernes konge<<.

I hvert fald fra det tidspunkt, hvor han
tridte frem som leder af menigheden >Den
nye pagts Israelitter<<, var han fuldt pi det
rene med, at broder-betegnelsen mitte
suppleres med andre betegnelser om Jesus.
Hans jodiske samtid forstod, at Rabino-
witschs pradiken om deres broder Jesus ik-
ke blot bestod i en havdelse af, at de histo-
risk set var i slregt med Jesus. Men den bro-
der Jesus, som Rabinowitsch presenterede
dem for, gjorde krav pi deres liv - uden at
gore dem til eks-joder.

I 1890 fik Rabinowitsch opfort en ny be-
desal, hvor han holdt gudstjeneste. PA den
store sals langside, som vendte ud mod ga-

Rabinowitschs Credo
$1 Jeg tror fast og bestemt, at vor Fader,
som er i Himmelen, er den levendg sande
og evige, som har skabt Himmelen og jor-
den og alle de synlige og usynlige (ting) ved
sit Ord og sin hellige And - han er 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
vore fadrg til vore profeter og til vor konge
David, Isajs son, har oprejst en forloser for
Israel, ./esus, som er fodt af jomfru Maria
i byen Betlehem i Juda, som har lidt, er
korsfastet, dod og begravet for 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 sandhed komme for at dsmme jorde-
riget, de levende og de dsde og han er kon-
gen over Jakobs hus evindelig, og pi hans
kongerige er der ingen ende.

$3 Jeg tror fast og bestemt, at efter Guds
straffedoms rddsslutning og hans forudvi-
den er vore fredre blevet sl6et med hjertets
hArdhed, si de forsyndede sig og satte sig

den, var der med forgyldte hebraiske og
russiske bogstaver skrevet ordene fra
Apostlenes Gerninger 2,36: >Si skal da he-
le Israels hus vide for vist, at den Jesus, som
I korsfestedg ham har Gud gjort bide til
Herre og Kristus.<<

Hermed gentog Rabinowitsch nogle sat-
ninger, som fsrst var sagt afjoden Peter til
nogle med-joder om Jesus - deres jodiske
broder.

NAr en Jesus-troende jode som Rabino-
witsch kalder Jesus for sin broder og samti-
drg kalder ham Kristus/Messias og Herre,
er der ingen grund til at hrevdg at udtryk-
ket >vor broder Jesus<< forringer Herrens
storhed.

op imod vor Messias, Herren Jesus, for at
gore resten afjordens folk ivrige og for at
forsone alle ved deres tro pA Messias, som
hans apostle forkyndtg for at jorden mi
fyldes af HERRENS kundskab, og HER-
REN vare konge over hele jorden.

$4 Jeg tror fast og bestemt, at alene ved
troen pi Jesus Messias bliver hvert menne-
ske retferdiggjort uden lovens gerninger.
For Gud er 6n, og han retfardiggor joder-
ne, de omskdrne, af troen og de uomskdrne
ved troen, for der er ingen forskel mellem
jode og graker, mellem tral og fri, mellem
mand og kvinde; alle er de 6n i Messias.

$5 Jeg tror fast og bestemt pi 6n hellig, al-
mindelig og apostolsk kirke.

$6 Jeg bekender 6n d6b til syndernes forla-
delse.

$ 7 Jeg venter de dsdes opstandelse og le-
vendegorelse og et liv i den kommende ver-
den. Amen.

Pi din frelse hiber jeg, Herre! Jeg hiber,
Herre! pA din frelse. Herre! pi din frelse h6-
ber jeg.
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Josefs ulykke
En historie af Rabinowitsch

>Mit folks ulykke har altid ligget mig pi
hjerte. Jeg har ogsi forsogt forskellige mid-
ler til at afhjrelpe den, men alt har veret
forgaves.

NAr en lage kommer til en syg, md han
forst noje udsporge den sygg fsr han kan
ordinere et middel imod sygdommen. Han
foler pi pulsen, trykker her og der og spor-
ger hele tiden: >>Gsr det ondt her?< >lTiyk-
ker det d6r?< >Har du smerter her?<< Men
fsrst ndr lagen rorer det smme punkt,
kommer der et rigtig tydeligt svar fra den
syge. Smerten presser ordene ud af ham:
>flryk ikke si hirdt, det gor ondt!<<

Siledes oplevede jeg det, da jeg beskaf-
tigede mig med mit folks lidelser. Jeg har
forgaves trykket pA forskellige steder. Da
jeg ikke ramte det omme punkt, kom der
n&sten heller ikke nogen svar.

Sagde jeg: >flalmud og hele det rabbinske
udenomsverk er ikkg som det pistis, fra
Sinaj, men det er menneskeverk fuldt af

forstand og uforstand,<< si gjorde disse ord
kun ringe indtryk pi mit folk.

Sagde jeg: >Heller ikke Thnak (Det gam-
le Testamente) indeholder andet end men-
neskeord, ubeviste historier og utrolige mi-
rakler,< si forblev jeg hele tiden den agtede
Rabinowitsch; heller ikke det voldte mit
folk smerte.

Mit folk forblev roligt, da jeg satte Mo-
ses pA lige fod med vore dages tryllekunst-
nere; det gjorde dem ikke ondt, da jeg kald-
te samme Moses for en bedrager. Ja, jeg
kunne endog fornegte Gud, uden at mit
folk uditodte en eneste lyd af smerte.

Men da jeg vendte tilbage fra Det hellige
Land med det glade budskab: Jesus er vor
broder, da ramte jeg det omme punkt. Et
skrig af smerte lod sig hore og genlod fra al-
le 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
mangler ikke andet end din broder Jesus.
Din sygdom bestAr netop i, at du ikke har
ham. Tag imod ham, og du vil blive hel-
bredt for alle dine lidelser.<

1. Klargor Rabinowitschs livsforlob, for
han trAdte frem som leder af >Den nye
pagts Israelitter<.

2. Hvorfor kampede Rabinowitsch for bi-
beholdelsen af sin jodiske identitet som
Jesus-troende?

3. Hvem blev tirret af Rabinowitsch, nir
han pdstod, at en Jesus-troende jode for-
bliver jode?

4. Gennemgi de argumenter, Rabino-
witsch brugte som forsvar for vendingen
>Jesus vor broder< (side 2l).

5. Klargor forskellen mellem Ben-Chorins
og Rabinowitschs syn pA Jesus som >>bro-
der<.

6. Broder-betegnelsen blev suppleret med
andre betegnelser for Jesus (side 23-24).
Find steder i GT og NT, hvor disse betegnel-
ser forekommer.

7. Hvad siger Ap. G. 2,36 (se side 25) om
vor forpligtelse til at drive mission blandt
joder?

8. Sammenlign Rabinowitschs Credo med
Den apostoliske Tiosbekendelse og find
specielle jodiske trak i Credo'et.

Tema til selvransagelse
Brug >Josefs ulykke< til at tale om, hvor-
dan vore medmennesker reagerer, nir vi ro-
rer deres smme punkt. Nevn eksempler pd
egne omme punkter, som vi helst ikke vil
have, Bibelen skal rsre ved.
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Jsder for
Jesus og deres
broder Jesus
Af Ruth Rosen

Jsder holder af at fortrelle historier, nir en
indelig sandhed skal illustreres. Jesus gior-
de det ogsi med sine lignelser. - Ruth Ro-
sen, en ung amerikansk Jesus-troende jo-
de fortcller her historien om. hvorledes to
brsdre finder hinanden. Jesus er for joder.
Og derfor kan joder vrcre for Jesus.

Ib brsdre
De var brodre. De lignede hinanden. Men
de var ikke tvillinger.

Den ene var i enhver henseende fremra-
gende. Man havde indtryk at, at hans hjer-
ne kunne klare nasten et hvilket som helst
problem. Men ikke blot det, han var ogsi
kunstnerisk begavet. Hvad enten det dreje-
de sig om digtning, maling, fotografi, mu-
sik eller dans, viste han altid, at han for-
stod, hvad der var virkelig smukt - og han
var i stand til at frembringe det. Venlighed
og medfolelse var to af hans egenskabeq og
med en stor kreds af venner var han aldrig
ensom. Han var den aldste af de to.

Den yngste bror var - ja, ganske alminde-
lig. Nu er det jo ingen tragedie at vare gan-
ske almindelig, med mindre man lige netop
har en aldre bror, som er en si strilende be-
gavelsg at hans lys synes at s@tte 6n i skyg-
gen. Den yngre bror var skam kvik nok og

Ruth Rosen har efter afsluttet univer-
sitetsuddannelse arbejdet i den ameri-
kanske organisation Jews for Jesas
(Jsder for Jesus). Hun har skrevet
mange af de traktater, som denne or-
ganisation uddeler til amerikanske jo-
der.

Artiklen, som gengives her, danner
afslutningskapitlet i bogen Jesus for
Jews(Jesus for Joder), som Ruth Ro-
sen har redigeret. I bogen, der udkom
i 1987, forteller en rrekke jader om,
hvordan de er kommet til tro pi Jesus
som Messias.

Artiklen er oversat til dansk af Bir-
ger Petterson. Artiklens underover-
skrifter samt teksten i rammerne hsrer
ikke med til den oprindelige artikel.

Ruth Rosen er datter af stifteren og
lederen af organisationen Joder for Je-
sas, Moishe Rosen.

kunne lose de fleste af de samme proble-
mer. Det tog ham blot lidt lrengere tid. Og-
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si han kunne skrive digte, tage billeder, ma-
lq synge og danse. Han var faktisk ganske
talentfuld pA visse omrider, og selv om han
mdske ikke udmerkede sig, klarede han sig
dog rimelig godt ... indtil han sammenlig-
nede sig med sin bror. Si var det som om
hans digte, hans billeder, hans musik, alt
hvad han gjorde, blegnede ved siden af
hans strilende bror.

Den yngre brors vanskeligheder
Det var svart for den yngre bror at bo i
samme by som sin bror, si han flyttede fra
byen. Den aldre bror hostede med tiden ros
og anerkendelse ogs6 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 ne-
sten at glemme sin sande identitet efter for-
reldrenes dod, for nu fslte han ikke langere
nogen forpligtelse til at besoge sin gamle
hjemby.

Si blev han alvorlig syg. Ved hospitals-
indlaggelsen stillede en sygeplejerske ham
det formelle - og dystre - sporgsmil: >I til-
falde af ... hvem er si narmeste slagtning
eller pirorende?< Den yngre bror havde al-
drig giftet sig, havde ingen bsrn. Hans nrer-
meste >slagtning< var hans aldre bror,
som nu var en hojt anset og beromt stats-
mand. 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 ta-
get et andet navn for flere dr siden. Da hun
horte hans virkelige navn og omhyggeligt
granskede hans ansigt, overbeviste lighe-
den mellem dem hende om. at han talte
sandt.

De to brsdre modes
Den syge blev indlagt, og hans tilstand for-

vrerredes. Lregerne mente, at nogen burde
underrettes, for selv om manden kom sig,
ville han ikke kunne klare sig selv. De tele-
graferede til den bersmte bror, som straks,
da han hsrte de alvorlige nyheder, aflyste
vigtige statsanliggender for at komme til
sin yngre brors sygeleje. Da han ankom, var
den yngre bror i stand til at tale og smilg ja
nesten grrede over ting, som han ikke hav-
de snakket om eller endog tenkt pi i lang
tid: deres hjemby, deres foreldrq de men-
nesker som de begge kendte. Og den yngre
bror inds6, at han i alle disse 6r havde pro-
vet pi at undgi netop den person, som kun-
ne have varet hans bedste ven - en som vir-
kelig satte ham hojt.

Han kunne snart udskrives fra hospita-
let. Et ambulancefly skulle tage sig af
hjemtransporten, og han ville fi den bedst
mulige pleje. Det ville hans bror sorge for;
han ville ogsd skrere ned pi sine mange ak-
tiviteter. Ganske vist forsodede denne op-
mrerksomhed livet for den yngre broq men
det var en bitter ssdme. Nu vidste han, at
han i alle disse ir - som barn, som ung
mand, som voksen - havde berovet sig selv
alt det, som kunne have varet hans storste
glade - at vere bror til et stort menneske og
selv at skinne ved hans strilende lvs.

Jesus - den reldre bror
Jeshua er den reldre bror. Jesus er vor
slagtning, vor Loser, som vil gore fordring
pi os som sin familie.

Og dog fremkalder blot navnelsen af
hans navn modvilje hos nogle. Hvor end vi
joder vender os, bliver vi mindet om ham,
hvad enten det er Tieenighedspladsen eller
personnavne som Hans Christian Ander-
sen. De fleste joder ville foretrakke at blive
snsket >>god ferie<, men alligevel ryger der
et >gladelig jul< ud af munden pi folk. Alt
sammen konstante pdmindelser om den
reldre bror, som vi gerne ville slippe for.

Miske er det svrert at opfatte Jeshua som
den anden bror. ndr Abraham anses for
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vor tros far. Abraham levede trods alt 1800
Ar, for barnet blev fsdt i Betlehem. Og dog var
det Jesus selv, der ved en lejlighed sagde til
nogle omkringstiende: >Fsr Abraham blw til,
er jeg.<< Dermed fastslog han ikke blot, at han
var til for Abraham, men ved at sige det, hen-
tydede han til Guds navn (2. Mos. 3,14), og
sagde i virkeligheden, at han altid havde varet
til. Da profeten Mika forudsagde Messias'
fsdsel omkring 700 ir, for begivenheden fandt
sted, sagde han, at Messias skulle fsdes i Betle-
hem, og >>hans udspring er fra fordum, fra
evigheds dage< (Mika. 5,1). Denne reldre bror
har ikke blot altid varet til; han er til i kraft af
sig selv, og han har skabt alt det, som er til.

Jesus - blot hedningernes Gud?
Nogle insisterer pi, 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 selve navnet >>Kristus<< rgrer ved et
centralt punkt i den jodiske tro. Da Maimoni-
des opstillede De tretten Tiosartikler, sagde
han: >Jeg tror fast og bestemt pi Messias'
kommg og mitte han end tovg sd vil jeg alli-
gwel hver eneste dag hdbe pA, at han skal kom-
me.<< >>Kristus<< kommer af det grreske ord
r>Cristos<<, som er en oversettelse af et hebra-
isk ord, som betyder >>salvet<<. Det er taget di-
rekte fra ordet >Mashiach<.

Kristne teologer erkender, at hvis kristen-
dommen er noget som helst andet end jodisk,
si er den ikke sandt kristen. Nogle benegter,
at ordene >>Kristus<< og >>kristen<< er af jsdisk
oprindelse. Det svarer til, at en israeler ville be-
nagtq at en amerikansk jode er jode, fordi
han bor i et >fremmed< land. Den kendsger-
ning, at hedningerne (ikke-joderne) tror pi Je-
sus Kristus, kan ikke rakke bagud i tiden og
andre den kendsgerning, at han er jodisk og at
han er for joder.

Det var ikke hedningerne - de der tilbad
Zeus eller andre hedenske guddomme - som
ventede pi en Messias, der skulle vare profet,
prast og konge, Guds sande salvede. Nej, lige
fra begyndelsen af var det det jodiske folk,
som hibede pA en Kristus, en >>salvet<<. Det var
de jodiske profeter, som forkyndte troen pa
den jodiske Messias.

I hebraisk tankning betyder >>salvet<< ud-
valgelse eller udpegning og indvielse af en
person til at udfsre et bestemt hverv. Der er ab-
solut ingen parallel til dette i nogen af de ikke-
jodiske religioner, med mindre disse har l6nt
det fra jodedommen.

Jesus og Jeshua
I artiklen bruges to navneformer for >>Je-
sus<<: dels den pd engelsk og dansk almin-
deligq nemlig Jesus, dels JeShua, som var
Jesu hebraiske navn. Pi hebraisk betyder
Jeshua: den, ved hvem Herren frelser (se
Matt. l,2l).

Navnet Jeshua var pA Jesu tid et almin-
deligt drengenavn. Navnet er fundet pA
gravinskriptioner fra bl.a. det fsrste Ar-
hundrede efter Kristus. Det findes ogsd i
breve, som Bar Kochba skrev til en af sine
harforerg som deltog i den jodiske op-
stand mod romerne i 132-135 e. Kr.

Nir Jesus-troende joder bruger Jeshua
i dag - selv nir de taler engelsk - vil de un-
derstrege to forhold. For de forste, at Je-
sus var jode og havde et jodisk navn. For
det andet, at den Jesus, som hedninge-
kristne tidligere har prasenteret for jo-
der, ofte har varet meget ujadisk.

I en traktat, som uddeles af Joder for
,Iesus, siges der bl.a.: >>Jeshua - det er hans
jodiske navn. Hans mor, Mirjam, kaldte
ham sddan. Du har hort, at han kaldes Je-
sus og hans mor kaldes Maria. Det gor
ham ikke noget, at du kalder ham JESUS,
men pd den mide glemmer folk hans jo-
diskhed.<

ltrur ftvl
Jeshua vor et almindeligt drengenavn pd
Jesu tid. Til venstre ses navnet, som det
ser ud pd tryk i dog. Til hojre en n@sten
2000-drig inskription af navnet Jeshua.



Abenbaring og udvikling
Man kan si havde, at vor tids kristendom blot
er noget afledt i forhold til den oprindelige jo-
diske ibenbaring, og at kristendommen har
fjernet sig si drastisk fra sine jsdiske rodder,
at den ikke langere er sand over for sin oprin-
delse. Men si mi man ogsi indrommg at jode-
dommen har fjernet sig endnu mere fra den
oprindelige dbenbaring. I virkeligheden har
den moderne jodedom ikke blot andret sig i
forhold til den bibelske jodedom; den har ogsi
endret sig i forhold til jodedommen for 100 ir
siden! Dette kan man konstatere ved at lrese en
hvilken som helst bonnebog (siddur). De gen-
nemgAende temaer i siddur'en er synd og frel-
sg forlosning og dbenbaring, Guds suvereni-
tet og menneskets pligt til at adlyde. For 100 Ar
siden var bonnebogen fyldt med lovprisninger
af Skaberen og Opretholderen. I dag ignorerer
mange rabbinere deres oldeforeldres tro og
fremsretter i stedet for mere >>acceptable<< tan-
ker, som dog ikke fremfares som deres egen
mening, men som hvad >jodedommen l&rer(.
For mange joder i dag er Gud et fjernt begreb,
og det dennesidige menneske er det eneste af
virkelig betydning.

Jesus - en blond mand eller
en skrcgget dame?
Hvis rendringerne i jodedommen gor det van-
skeligt at erkende Jeshuas jodiskhed, si har
kunstneriske afbildninger af ham ikke gjort
det nemmere; for skildringerne af den blioje-
dg blonde unge mand i hvilestilling forstarker
yderligere den opfattelse, at Jesus kom af hed-
ningerne og var for hedningerne. Faktisk kun-
ne man ud fra de meget feminine trek, som
man har udstyret ham med, fi den opfattelse,
at der var tale om en skagget dame. De fleste
kvinder, som jeg kender, ville ganske vist pro-
testere imod at blive skildret med den ekstreme
passivitet, som han er portretteret med. Den
jodiske Messias var en handlingens mand, en
harforer, en konge, en leder; en dommer som
Josua; en folkefsrer som Moses; en maskulin
digter som kong David. Han var ogsi blid, fol-
som, vis, medfolende og karlig. Messias er sA
meget mere, end nogen kunstner nogensinde
har varet i stand til at skildre eller nogen pro-
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fet veret i stand til at beskrive. Kun Jesus leve-
de op til den rolle.

Jesu lrere var jodisk
Jesu lare var jsdisk, og den mAde, han under-
viste p6, varjodisk. Ndr han sagdg at han var
Messias, talte han lige til de menneskers hjertg
som troedg at der ville komme en Messias.
Som Messias var han profet og prest og kon-
ge. Som profeterne fsr ham talte Jeshua ikke
gennem de etablerede religiose kanaler. Som
pr@st var det offet han bragtg uden for den
etablerede helligdom. Som konge samlede han
sig borgere - ikke blot fra Israel, men fra det,
som man sedvanligvis kaldte >folkene<.

For joderne var Jesus >>outsideren<<. Men
han var ogsi >outsideren<< for hedningerne.
Han talte karligt til det jodiske folk. Vel var
noget afdet, han sagdg hird talg men det var
ikke nar sA hird tale som den, man havde hort
af nogle af de gamle profeter. Jeshua fordsmte
synden, men han fordomte aldrig synderen.
Han indbsd disse syndere til at komme til
ham, til at komme til Gud. Han gav dem hAb
og mod, som samfundet havde udstodt. Uden
forbehold skankede han dem tilgivelsg som
indsi deres behov for den; men han talte
strengt til dem, som hyllede sig i selvretfardig-
hedens og skinhellighedens kibg og som sogte
at tilslsre sandheden, for at den ikke skulle
komme for dagen.

Jesus Yar jode
Jesus var jode. Omgivelserne betragtede ham
som jodq og han var sd sandeligfor det jodi-
ske folk. Fsr sammenfatningen af den lare,
som var nodvendig, da forsoningen var ud-
fort, udsendte Jesus sinejodiske disciplg idet
han befalede dem kun at ge )til de fortabte f6r
af Israels hus( (Matt. 10,6). Og da en kanane-
isk kvinde kom til ham og bad ham om at hel-
brede hendg pApegede han, at han var jode og
at han var kommet for jodernes skyld. Og dog
forcerede hendes tro denne barriere: hun rorte
ved ham ... og hun modtog den helbredelsg
som hun snskede (Matt. 15,21-28). lfolge
Guds plan er Messias det, som profeten love-
de: et lys for hedningerne. Vor Messias, den jo-
diske profet, skal vrere alle folkeslags Messias.



Jsder mi
Yaere interessante
Det anslis, at der i dag findes mellem 30.000
og 50.000 kristne jsder. Omkring 3.000 af
dem er bosat i lsrael.

I Amerika er en del Jesus-troende joder
tilsluttet organisationen Jews for Jesus. En
gruppe Jesus-troendejsder blev kendt under
dette navn i t970, og har bl.a. i de senere 6r
gjort sig bemarket gennem store annonce-
kampagner i amerikanske dagblade i decem-
ber mined.

Blikfanget for en afannoncerne i 1987 var:
Jsder md vere intercssonte - ellers havde
Gud ikke skrevet sd meget om dem i Bibelen.
Og teksten fortsetter: >Den jodiske fortid er
alt andet end kedelig. Den er en beretning om
kamp, overlevelse og overraskelse. Den jodi-
ske nutid er ikke mindre interessant. Ikke
mindst beretningerne om joder, som har lart
Jesus at kende.<

Ved at indsende en dollar til dekning af
forsendelsesudgifter tilbydes leserne bogen
Jesas for Jews - netop den bog, fra hvilken
Ruth Rosens artikel i dette studiehefte er
hentet.

I den amerikanske bevegelses nyhedsbrev
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oplyses det, at alle betroede pengemidler
bruges til at sprede evangeliet blandt joder
og hedninger, Kun Jesus kan give os menne-
skeq hvad vi virkelig har behov for. >Og det
er, hvad hele denne mediekampagne drejer
sig om: at fi folk til at beskeftige sig med Je-
shua<< - den jodiske mide at sige Jesus pA.

Jesus - vor reldre bror
Lige meget hvor ihardigt vi mitte forsoge at
glemme vor >aldre bror<<, er vi ikke desto min-
dre kod af hans kod og ben af hans ben, og vi
kan ikke fornregte ham uden at fremmedgore
os for vor egen identitet. Jesus underviste om
netop det, som ogsd optager jader i dag, isar
det man nu kalder >zionismen< eller genop-
rettelsen af Israel - Guds rige. Han larte men-
nesker at vise forsonlighed i deres daglige om-
gang med hinanden. Han lerte mennesker,
hvordan de skulle forholde sig til de forfolgel-
ser og trrengsleq de m6tte mode. Mens vi fam-
lende soger efter ledelse og svar - ja, efter
sandheden, si stir han tAlmodigt og venter pa
os.

Der er nogen, der korer rundt med et klister-
mrerke i bagruden, hvor der stir: >Hvis du ik-
ke 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 Ja-
kobs Gud. Jesus var./or joder. Han vedkendte
sig sin jodiskhed. Han holdt den jodiske religi-
on i aere. Han elskede det 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.
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Jesus var og er for joder
Jesus yar ikke blot for jsderng men eftersom
han stadig eksisterer, sA er han ogsi for joder-
ne i dag (sdvel som han er for alle mennesker).
Det ville vare et paradoks, hvis vi vendte ryg-
gen til ham, som er historiens absolut mest
fremtradende jode. Det er underligt, hvordan
det er gdet til, at det, som han viste som kerlig-
hed, er blevet udlagt som had. Og det, der
skulle vere evig sandhed, er i nogle menne-
skers tanke blevet en historisk logn. Det, Je-
shua demonstreredg var essensen af jodisk-
hed, og dog anser man det for at vere typisk
ikke-jodisk. Vi joder har mistet det, der er det
allermest jodiske: vor egen Messias, Jesus.
Han er den eldre bror, som sgger os, som sn-
sker at berige vort liv, som beder os om at blive
forsonet med ham. Jesus er for joder, og der-
for er vi joder for ham.

>>Jesus er Messias<<. Med dette pdtrykt pd de-
res T:shirts deltager messianske joder i Jeru-
salem-marchen under L sv hy ttefesten.

1. Find frem til hovedpointen i Ruth Rosens
>lignelse<<, og sammenlign den med Jesu lig-
nelse om de to brsdre - ogsA kaldet Den for-
tabte Ssn - i Luk. 15,11-32.

2. Hvorfor kalder Ruth Rosen Jesus for ./e-
shua?

3. Hvorfor minder H. C. Andersen joder i
USA om Kristus? Navn andre personnavng
der bruges i dag, og som har en bibelsk oprin-
delse.

4. Hvilke forhold n@vner Ruth Rosen som
udtryk for Jesu guddommelighed?

5. Hvilke personer i GT kaldes for >salvet<?
Jf. udredningen af ordene Messias og Kristus
pi side 29.

6. Giv eksempler pi, at Jesu er blevet fremstil-
let meget ujodisk af kunstnere

7. Hvordan var Jesus >>outsideren<< for bide
joder og hedninger?

t. Jesus drev primert mission blandt Israel.
Nevn eksempler fra NT pA undtagelser fra
denne regel.

Tema til selvransagelse
Ruth Rosen navner et slogan: >Hvis du ikke
kan finde Gud, hvem er det si, der er blevet
vak?< Drsft dette slogan. Hvad har det at sige
vore medmennesker og os, der lever i et sekula-
riseret samfund?
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