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”Jøder har også brug for Jesus” Sådan lyder titlen på en ny bog af den messianske jøde, Avi Snyder. Han har
skrevet en meget letlæselige bog med mange brugbare overvejelser, hvad enten man er en del af et
missionsarbejde blandt jøder eller ej.
Bogen gennemgår 18 misforståelser, som både kan være teologiske, historiske og menneskelige. Den er
selvfølgelig særligt relevant, hvis man omgås jøder på jævnlig basis, men bogen har også klare og vigtige
budskaber i mødet med andre mennesker. Herunder vil jeg gennemgå udvalgte misforståelser fra bogen.

Jesus er hele verdens frelser
Måske har du hørt eller selv overvejet dette spørgsmål: Er Jesus virkelig hele verdens frelser? Hvis nu svaret er
ja, hvad betyder det så? Det betyder faktisk, at alle mennesker har brug for ikke bare at vide noget om Jesus, men
at kende ham. Jesus er hele verdens frelser, og derfor må vi ikke lave forhindringer, så nogle mennesker kommer
til at høre om ham, mens andre ikke får muligheden. Vi må ikke påstå, at nogen har haft chancen for at høre om
ham tidligere, så vi derfor ikke behøver at forsøge at række evangeliet til dem. Bogen gør op med forestillinger
om, at jøder har en særlig vej til frelse, og at de måske ikke behøver Jesus.

Går Diakoni og evangelisation hånd i hånd
Hvordan nås mennesker med evangeliet? På den ene side siger Paulus: ”troen kommer altså af det,
der høres” (Rom 10,17), og på samme tid kaldes Israel i Det Gamle Testamente til at leve et liv, der
afspejler deres relation til Gud, sådan at mennesker bliver forundret og draget til Israels Gud (3 Mos
19,2; 5 Mos 4,6). Jesus kan sige det samme med andre ord: ”Således skal jeres lys skinne for
mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene” (Matt 5,16). Der
er altså en form for spænding i Bibelen mellem diakoni og evangelisation. Men disse to bør gå hånd
i hånd. Vi skal ikke adskille dem og blot gøre det ene og undlade det andet. Vi må tage os af det hele
menneske, både de fysiske og åndelige behov. Dog må ordet om Jesus være det centrale i mission.
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Kirken må ikke glemme sine jødiske rødder
Jøder har også brug for at høre om Jesus. De skal lære ham at kende på samme måde som os. Kirken
må ikke glemme sine jødiske rødder, og vi må ikke fornægte historien, korstogene, tvangsdåb og
Holocaust, men som Snyder skriver: ”fordi kirken har svigtet så totalt i fortiden, har den en endnu
større forpligtelse til at forkynde sandt og tydeligt i nutiden.”1 Når Paulus i 2 Kor 3,14ff taler om et
slør, der ligger over jøderne, betyder det ikke, at de ikke kan modtage evangeliet. Paulus er selv et
godt eksempel. Men derimod betyder det, at jøder ”ikke forstår, hvad Moses siger, især ikke, hvad
han siger om [Jesus].”2

Hvad er kirkens rolle?
Vi som kristne har en særlig mulighed for religionsdialog med jøder. Hvor messianske jøder vil blive
betragtet som forrædere af jødisk tro, tilhører kristne en anden religion. Hvis dialogen fører til
omvendelse, vil det give god mening, at den nyomvendte får mulighed for at komme i en messiansk
menighed. Vi kan være med til at fjerne sløret fra jødernes hjerte ved at pege klart og tydeligt på
Jesus. Primært ved at tale om Jesus som jødernes frelser, men vi kan på samme tid også tage hånd om
deres fysiske behov.

Naboen har også brug for Jesus!
Bogen er meget let at læse. Korte kapitler, som hver især er fokuseret på én misforståelse. Bogen har
selvfølgelig et klart mål: kirken må ikke glemme at forkynde om Jesus for jøder. Bogens eksempler
stammer fra Snyders arbejde med mission blandt jøder og giver bogen et særpræg. Men hvis vi tror,
at Jesus er hele verdens frelser, må vi frimodigt bede Gud lægge os mennesker, nationer,
befolkningsgrupper på hjertet, så vi kan sige: [indsæt selv] har også brug for Jesus!
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