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Tilegnelse

Med et hjerte, der inderligt længes efter mit folk, 
Israels frelse, 

med megen kærlighed, 
bøn og et taknemmeligt hjerte dedikerer jeg 

denne bog til dem, 
der lever i overgivelse til Israels Gud, elsker mit folk

og som løfter mine hænder i Guds kald over mit liv, 
samt til Jeff Booth, 

som præsenterede mig for sandheden.
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Kapitel 1
Trumpeldor og andre helte

 Kiryat Shmonah (De Ottes By) - en lille landsby ved foden 
af Golan Højderne, ikke så langt fra den libanesiske grænse. Ved 
mindedagen i 1964 stod vi skoleelever ret i lange lige rækker med øjnene 
rettede mod den jødiske stats banner. Det israelske nationalflag var på 
halv stang. I dag kan jeg ikke længere huske de mange højtravende ord, 
som inspektøren og de ældre skoleelever ytrede ved denne lejlighed. De 
talte alle på pompøst, barskt sprog om de grusomheder, som de onde 
nazister havde begået mod jøderne i et fjerntliggende land ved navn 
Tyskland. 
 Hvornår var det helt præcist, at Anden Verdenskrig brød ud? For 
ti år siden? For tusind år siden? Hvem vidste dog! Når alt kommer til alt, 
er den jødiske historie overfyldt med grusomheder. Enhver national og 
religiøs fest genopliver minderne om vore fjender, der i enhver tidsalder 
rejste sig op for at ødelægge os. Men den Hellige - velsignet være Han 
- udfriede os af deres hænder. I en tolvårig drengs hjerne blandede alle 
disse historier sig sammen som en forvirrende masse af forfølgelser, 
trængsler, onde forordninger og jødehad – som for eksempel syrerne 
til Chanukah, perserne til Purim, egypterne til Pesach, romerne til Lag 
b’Omer, eller araberne på Uafhængighedsdagen. Hvilket barn kunne 
skelne imellem disse utallige fjender, der gennemtrængte vores historie 
gennem generationer, århundreder, årtusinder? 
 Underligt nok er én sætning, der blev udtalt ved denne 
begivenhed, blevet hængende i min hukommelse til den dag i dag. Den 
lød: ”Vi vil aldrig glemme og heller aldrig tilgive!” Jeg husker stadig den 
tunge, trykkende atmosfære af sorg og sirenens hjerteskærende lyd, der 
for mig mest af alt mindede om en mors gråd, idet hun klager over sit 
døde barn. Til sidst sang vi nationalsangen “HaTikva” som markering af 
ceremoniens afslutning.
 Jeg forsøgte indtrængende at forestille mig, hvad der helt præcist 



6

Hvorfor lige mig?

foregik i Nazityskland, og håbede at kunne fornemme blot en lille dråbe 
af udryddelseslejrenes og gaskamrenes dødshav. På trods af mine store 
anstrengelser kunne jeg dog i min ånd ikke genkalde det, som allerede 
var dødt og begravet på fremmed grund. Jeg stod ret der blandt rækker 
af elever på grundskolens store legeplads med øjnene fæstede på flaget, 
som blafrede vildt ved stødene af den galilæiske morgenvind. Idet jeg 
hørte nationalsangens velkendte melodi, flød mit hjerte over med en 
gnist af stolthed over at være israelsk statsborger. Kærligheden til mit 
land og beredskabet til at forsvare det til enhver tid, overvældede mit 
hjerte. 
 Årene gik. En dag dukkede en stor bulldozer op i gården foran 
vores hjem. Vi boede i den nordlige del af Kiryat Shmonah; det sted, der 
var tættest på den libanesiske grænse. Geder, ænder og kyllinger, som 
normalvis gik frit omkring i den umådeligt store gård, flygtede af skræk 
for det larmende køretøj. Mens jeg betragtede bulldozeren, der gravede 
et stort hul i jorden, gik mine tanker videre til de forbandede gravhuller i 
Europa – huller fyldte med skeletter af mænd og kvinder, unge og gamle, 
resterne af vort folk. ”Ingen vil nogensinde grave sådanne huller i vores 
land!” lovede jeg mig selv.
 Dette hul var dog, ligesom alle de øvrige, der blev gravet rundt 
om i byen den dag, bestemt til et helt andet formål. Det blev snart fyldt 
op med træplader, jernstænger og en betonstøbning og endte med at blive 
til et beskyttelsesrum mod luftangreb. I den sorte muld, der dækkede 
rummet, blev der plantet blodrøde anemoner. Disse stod for mig som 
symbol for de jøders blod, der var blevet ramt – og stadig bliver det – af 
katyusha missiler, der bliver fyret imod os fra Libanon.
 Mens jeg kiggede på det nybyggede beskyttelsesrum, tænkte jeg 
ved mig selv: ”Vore fjender har aldrig skjult deres had imod os. Hvis og 
når en ny krig bryder ud, bliver vi i Kiryat Shmonah de første, der står 
for skud. Skrigene fra sirenerne vil jage os som skræmte kaniner ind i 
beskyttelsesrummene. Vil jeg da også løbe i skjul? Vil jeg også flygte?” 
 Højtideligt lovede jeg mig selv: ”Aldrig! Jeg vil kæmpe tilbage! 
Jeg vil aldrig lade de hedenske ikke-jøder gøre os fortræd igen! Åh Gud, 
hvorfor skabte du overhovedet de ikke-jøder? Var det ikke muligt for 
dig at have gjort dem alle til jøder? Ville det ikke være interessant at se, 
hvordan verden ville have set ud, hvis alle dens indbyggere var jøder?”
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 Shabbat og helligdage var noget særligt i min familie. Efter den 
sædvanlige morgengudstjeneste i synagogen sad vi gerne rundt om det 
lange festbord, som min mor og mine søstre havde dækket. Vi sagde 
kiddush over yayin og challah, og i en velsignet atmosfære af hellighed 
spiste vi så den traditionelle brunch med bagte kartofler, rødbeder og 
hårdkogte æg, der havde simret hele natten, til de var helt mørke og 
solbrændte. Der var også ristede aubergineskiver og squash, og ved 
særlige lejligheder rød krydret fisk. Ingen af os kunne glemme den 
stærke, søde te, der var en så uadskillelig del af måltidet.
 Bagefter, når far gik ind for at tage sin Shabbat-middagssøvn, 
og mor beklagede sig over alt og alle, tog jeg min sædvanlige Shabbat-
spadseretur til de omkringliggende bakker. Der plukkede jeg gerne 
blomster, betragtede sommerfugle og nød de vilde hindbær, figner og 
granatæbler, der voksede vildt i dalen. Jeg forfriskede mig ved det kolde 
flodvand og den friske luft i det nordlige Galilæa.
 Oppe på Tel-Chai (Den Levende Bakke) var der gravsteder for 
nogle af nationalheltene, der var blevet stedt til hvile på denne gravplads. 
Ethvert syn og enhver lugt, jeg sugede til mig på vej derhen i disse tidlige 
forårsdage, står stadig klar i min hukommelse, som var det i går. Jeg 
genkalder de høje eukalyptus træer, der overskyggede den stejle, bugtede 
asfaltvej, børnene fra den nærliggende kibbutz (fælles landbrug eller 
bosættelse i Israel), der kom kørende ned ad vejen i en vogn trukket af et 
langøret, sort muldyr og vægten af kurvene fulde af oliven, som jeg tog 
med hjem til mor, så hun kunne marinere dem.
 Idet jeg gik op af den “blodplettede” høj, vældede et utal 
af tanker og følelser op i mig. Tel-Chai var stedet, hvor jeg besøgte 
min ven Trumpeldor. Med hovedet bøjet i dyb respekt gik jeg ind på 
militærgravpladsen. De døde, hvis skrig syntes slugt af det sorte muld, 
stod for mig som et eksempel på patriotisme, kærlighed til fædrelandet. 
Jeg kunne ikke lade være at tænke på Josef Trumpeldor og hans 
legendariske sidste ord: ”Det er godt at dø for vores land!” Måden, 
hvorpå han udtalte disse ord, var ikke med et brøl som løvestatuen over 
hans grav, men tværtimod med et hviskende, pinefuldt støn fra dødslejet. 
Denne hvisken begyndte at lyde i hans hjerte, mens han stadig styrede 
ploven med sin ene hånd på markerne ved Tel-Chai, og den giver stadig 
genklang i hjertets dyb hos hver enkelt jøde i dag. 

Trumpeldor og andre helte
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 Otte helte faldt på disse marker, og Kiryat Shmonah blev kaldt 
“De Ottes By” til deres ære. Er jeg i live i dag takket være udgydelsen 
af deres blod? Hvis disse otte Tel-Chai-helte ikke havde ofret sig selv på 
den nationale opstandelses alter, ville jeg da have været født og opvokset 
på fremmed grund?
 Hver gang jeg besøgte dette sted, blev dybdegående tanker og 
spørgsmål, der var umulige at besvare, vækket til live: Hvordan er det at 
leve som jøde blandt antisemitiske ikke-jøder? Hvorfor blev det jødiske 
folk så heftigt forfulgt i løbet af alle dets eksiler? Hvorfor forlod mine 
forfædre deres hjemland i første omgang? Hvorfor blev de drevet i eksil 
fra deres land i så mange år for derefter at blive bragt tilbage igen nu? 
 Vore rabbinere lærte os, at det første halvfjerdsårs eksil1 skyldtes 
vor “afgudsdyrkelse, incest og blodsudgydelse”. På samme måde fortalte 
de os, at det var på grund af vort “grundløse had”2, at vi var blevet fordrevet 
fra vort land de sidste totusinde år. Var dette sandt? Hvor mange dage, 
uger og måneder er der i totusinde år? Hvem var dette ”grundløse had” 
rettet imod? 
 Hvorfor var vi ikke vendt tilbage tidligere for at indtage ørkenen, 
få vildmarken til at blomstre som en rose og få det øde land til at juble? 
Hvorfor var vi ikke kommet tidligere for at dræne Huledalens malaria-
plagede sumpe? Det land, som Gud havde givet os, var blevet til bosted 
for sjakaler, mens vi var blevet spredt og kastet ud blandt hedninger. (Se 
Esajas 35.) Hvorfor besluttede Gud at bringe os tilbage netop nu? Er 
Israels forløsning mon begyndt at blive virkelighed netop her og nu for 
øjnene af os? Er vi virkelig den sidste trældomsgeneration og den første 
generation til frelse? Er vi på nogen måde bedre og helligere end vore 
forfædre? Hvad har vi dog gjort for at fortjene det privilegium at være 
”begyndelsen til frelse”, som vore rabbinere siger? Hvordan blev jeg en 
del af denne generation?
 Hvorfor lige mig? Af alle mennesker, hvorfor lige mig? Hvordan 
kan det være, at vi endelig har fået lov at leve i det land, der indtil nu 
var blevet regnet for ”et land, der fortærer dets indbyggere?”3 Var det 
Gud, eller var det landet, der afskyede og udspyede os? Er der nogen 
anden menneskerace på denne jord, der er blevet drevet i eksil fra dens 
hjemland to gange, for begge gange at vende tilbage igen og genoplive 
dens bevidstløse ånd og hvilende sprog. Hvem tilkommer takken og 
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prisen for denne tilbagevenden? Theodor Herzl? Lord Balfour? Chaim 
Weizmann? David Ben-Gurion? Eller skal vi hellere lade takken lyde til 
Israels Almægtige Gud, som drev os bort fra vort land på grund af vor 
synd, men som, trofast imod sine ældgamle løfter, nådigt har bragt os 
hjem igen? 
 Alle disse grundlæggende spørgsmål ramte mig med en underlig 
kraft. Hvorfor og til hvem brøler løven på Tel-Chai sit stille skrig? 
Udfordrer den hadet og ondskaben hos vore fjender, der ser ned fra 
Golan Højderne på vore unge bosættelser, vor nyfødte stat? Løfter den 
sit hoved i trods – Gud forbyde det – imod Herren, som tillod disse ikke-
jøder at drive os til deres galger som lam på vej til slagtning? Hvilken 
forfærdelig synd begik vi egentlig, der fik hele verden til at hade os med 
en sådan lidenskab? Hvem bliver det mon, der vil forfølge vort afkom? 
 Jeg stirrede mod det snedækkede Hermons Bjerg, som dominerede 
den fjerne horisont, og det grønne landskab omkring mig. Kontrasten 
imellem naturens skønhed og historiens grimhed forvirrede mig. På 
Mindedagen, hvor flaget var hejst på halv, havde jeg, mens jeg stod ret, 
grublet over de kristnes grusomheder, og hvor Gud var, da nazisterne 
slagtede os nådesløst. Her på Tel-Chai sad jeg stille og mediterede over 
de muslimske araberes brændende had imod os. Jeg bad, hver gang jeg 
var i synagogen, idet jeg reflekterede over betydningen af at være jøde, 
og hvorfor i alverden Gud havde valgt os ud 
af alle folk på jorden
 Jeg havde aldrig tvivlet på Guds 
eksistens, men jeg forstod ikke, hvorfor og 
hvordan Han kunne tillade ikke-jøderne at 
forfølge os så grusomt. Hvorfor tillod Han 
dem at slagte os? Var vi udvalgt blot med 
dette formål? Hvad er det helt præcist, at Gud 
vil, og hvorfor er det så svært at tilfredsstille 
Ham? 
 Midt på gravpladsen, på en mur af 
udhuggede sten stod det skrevet med store 
sorte jernbogstaver: 

Ved blod og ild faldt Juda: 
Ved blod og ild skal Juda genopstå! 

Trumpeldor og andre helte
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 Jeg så engang på denne inskription og tænkte: “Vi har altid skullet 
gå igennem floder af blod og ild. Selv i dag må vi kæmpe og udgyde blod 
for at forsvare dette dyrebare land. Ellers vil vort land endnu engang 
falde i fjendehænder!” I samme øjeblik kom en trodsig, kættersk tanke 
pludselig til mig: “Hvis det er det, vi er blevet udvalgt til, ville det da ikke 
have været bedre, hvis vi havde været uomskårne ligesom nationerne 
omkring os? Er goy’en ikke bedre stillet end den omskårne jøde, som 
altid bliver forfulgt til døde af det ødelæggende sværd?” 
 “Gud forbyde det! Må disse ugudelige tanker forsvinde med det 
samme!” skændede jeg på mig selv. ”Er jeg ikke jøde? Jeg blev født som 
jøde og må aldrig gøre mig uren ved en sådan fordærvelse! Jeg ville 
hellere brændes levende end at følge disse uomskårne hedninger, der 
vælter sig i al mulig umoral og snavs!”
 Helt fra den tidlige barndom fik vi af vore lærere indplantet 
en holdning af ubetinget afsky overfor de foragtelige “hellenister” 
og “konvertitter” igennem historien – forrædere, der valgte et let og 
komfortabelt liv blandt goyim (ikke-jøder, flertal) i stedet for at stille 
sig tilfredse med det jødiske livs rene åndelighed. Vore lærere lærte 
os at foragte dem, der angstfyldte forsøgte at undslippe ikke-jødernes 
forfølgelse og flygtede fra den grusomme skæbne, der ventede de 
forhadte jøder.
 Jeg sluttede, at vi jøder er levende vidnesbyrd om Guds eksistens. 
Skulle vi opføre os på samme måde som ikke-jøderne, ville der ikke 
være nogen tilbage her i denne verden til at vidne om den ene sande Gud! 
De hedningefolk, som ønsker at slippe af med jøderne, søger egentlig at 
skille sig af med Gud selv for i sidste ende at gøre sig selv til herrer. Er 
det, hvad hedningerne i virkeligheden forsøger på – at fjerne Gud fra 
Hans herlighedstrone for selv at tilrane sig Hans autoritet? Men forsøger 
vi jøder ikke at gøre akkurat det samme? 
 Hvad er det egentlig, der adskiller mennesket fra dyret? Hvad 
gør mig som jøde anderledes end den øvrige skabning, end træerne, 
klipperne og havene? Ser ikke-jøden noget særligt og tiltalende ved mig? 
Opmuntrer omskærelsestegnet, der er beseglet i mit kød, mon ikke-jøden 
til at ønske at lære min Gud at kende og at elske Ham mere end noget 
andet? Når alt kommer til alt, er det ikke en af de ting, man viser frem! Og 
skulle ikke-jøden vide det, ville det gøre nogen forskel? Måske adskiller 



11

kippa’en, tzitzit eller peyot (som ikke mere bæres af flertallet af jøder) 
os fra resten af menneskeheden og indikerer, at vi er Guds udvalgte folk. 
Selv hvis det skulle forholde sig sådan, ville vor blotte tilstedeværelse så 
provokere ikke-jøderne til jalousi og få dem til at ønske at blive som os?
 Til trods for min nationale stolthed var jeg ikke i stand til at se 
mig selv som en person, der blev misundt af nogen, der søgte efter Israels 
Gud. Jeg må indrømme, at jeg bestemt ikke var noget godt eksempel på 
en Guds mand, der var udvalgt til at være et lys for hedningerne. 
 Hvis mit folk blot ville prøve på at være moralsk bedre end andre, 
ville ikke-jøderne måske kunne se Guds eksistens igennem os. Men er 
vi overhovedet bedre? Selv hvis det skulle lykkes os at være jordens 
flinkeste og behageligste mennesker, ville ikke-jøderne da udnytte 
vor godmodighed og venlige natur? Hvad er bedst: At udnytte eller 
blive udnyttet? Hvem kender mon svarene på alle disse modstridende, 
forvirrende spørgsmål? 
 Den tyssende tavshed på gravpladsen mindede mig om den 
højtidelige stilhed i skolegården under Holocaust-ceremonien og 
Heltemindedagen. De lange rækker grave lignede lange lige rækker af 
skoleelever, der stod ret. Jeg kunne ikke undgå den besindige tanke, 
at kun unge mennesker, rettere sagt børn, var begravet her i Tel-Chais 
sorte jord, så tæt på Kiryat Shmonah. Jeg vidste dog, at børnene i Kiryat 
Shmonah på ingen måde var som disse stengrave. De var fulde af liv 
- med hjerter, der bankede for en bedre fremtid, idet de længtes efter 
et liv i en verden uden frygt – frygten for pludselig at høre lyden af en 
lavtflyvende jetjager eller en hvislen af endnu et missil fra Libanon.
 Hvor længe skal vi fortsat vandre i denne dødsskyggens dal, 
som kræver en så høj og blodig pris? Det er selvfølgelig sandt, at dette 
dyrebare stykke jord var vore fædres ejendom, og at Gud selv gav det til 
os i arv igennem Hans løfter. Men er alle de ofre, denne arv medfører, 
retfærdige? 
 For mit vedkommende ville jeg helt klart forsvare dette land til 
den bitre ende. Jeg ville forsvare det med min egen krop og ikke tillade 
nogen fjende at røve det fra mig. Jeg ville til den tid helt sikkert tjene 
i hæren som pilot eller i det mindste faldskærmsudspringer. Jeg ville 
virkelig kæmpe for dette elskede land for enhver pris! 
 Det stille skrig fra Trumpeldors løve gav genklang i mit forpinte 

Trumpeldor og andre helte
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hjerte. Stenmonumentet havde efterladt sit indtryk på mit barnagtige 
hjerte. Idet jeg efterlod de døde bag mig, hvilende fredfyldt i jorden, 
fortsatte jeg sydpå igen ad den vej, der førte hjem. 
 De høje fyrretræer kyssede den lyseblå himmel, og fugle sang 
lystigt imellem grenene. Vinden blæste ikke i dette øjeblik, og det var, 
som om selv luften stod stille, og den ærede den hellige Shabbat. Vilde 
blomster dekorerede vejsiden med deres farvestænk: Røde anemoner og 
orange valmuer, gyldne krysantemummer og gule tæpper af vild sennep, 
hver slags med sin fortryllende duft. Naftali-bjergkæden tårnede sig op 
på min højre side, og de fjerne Golan Højder, der var tonede med blege 
blå skygger mod øst, svævede over de funklende safirblå fiskedamme 
i den frugtbare Huledal. Jeg fyldte mine lunger med ren luft, idet jeg 
forsøgte at bevare alle disse fornemmelser i mig for altid: Skabelsens 
under såvel som miraklet med det jødiske folks overlevelse – mit eget 
folk – gennem de årtusinder vi har eksisteret. 
 Pludselig blev jeg kastet ud af mine drømmerier og tilbage til 
virkeligheden med alle dens daglige gøremål og bekymringer. Til trods 
for dette chok vidste jeg uden nogen skygge af tvivl, at det var godt – 
selvom det ikke altid var let – at være jøde. 
 Da jeg kom hjem, var far allerede ved at gøre sig klar til at vende 
tilbage til synagogen. Det var blevet tid for aftenbøn. 

Betegnelsesforklaring
1  Det babylonske fangenskab (omkring 500 f. Kr.)
2  ”Grundløst had” er et udtryk fra den traditionelle jødedom. 
Der menes hermed mangel på broderkærlighed til medjøderne. 
Mange rabbinere erklærer, at Gud på grund af dette grundløse 
had vil straffe det jødiske folk så længe, indtil det lærer at elske sine 
brødre. 
3  Et udtryk fra den traditionelle jødedom, der beskriver Israel 
som et land, hvor folket ikke kan bo fast. Israels folk blev ofte forvist 
fra Landet og forfulgt. Det var ikke i stand til at bo fredeligt i Landet 
i længere tid. Deraf kommer udtrykket: ”Et land, der fortærer dets 
indbyggere”.
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Kapitel 2
I den lokale synagoge 

 Om morgenen på Shabbatten gik jeg gerne med far hen til den 
lokale synagoge, som lå midtvejs imellem hjemmet og skolen. Sammen 
med nabolagets andre børn løb jeg rundt om den og ind i den, altid 
imponeret på ny af dens høje, smalle vinduer, der var dekorerede med 
Davidsstjerner. Synagogen virkede den gang meget højere og større end 
de øvrige bygninger på egnen. Dette var i virkeligheden også tilfældet, 
for alle de andre huse var ret små, mens synagogen var en høj toetagers 
bygning. Det var først mange år senere, da jeg igen besøgte Kiryat 
Shmonah, at det gik op for mig, hvor lille den faktisk var. 
 Modsat indgangen var Aron HaKodesh placeret. Skabet, som 
indeholdt den hellige Torah, var dækket med et glat, skinnende, lilla 
fløjlsforhæng med broderier af gyldne løver. Inden døre var luften 
gennemsyret af den skrappe lugt af snustobak, som kyllingesælgeren 
fra markedet plejede at dele ud af på festlig manér. Tobakken lå i en 
sølvæske, der igennem årene var blevet noget formørket. Jeg forsynede 
gerne mig selv, nøs højlydt og nød det. Den søde duft af rosenvand og 
myrte drev over til os fra kvindeafdelingen og blandede sig med lugten 
af brændende lys. Dette var den berusende duft af Shabbat, den hellige 
Shabbat.
 Ved enhver bar mitzvah- eller bryllupsfejring blev der kastet slik 
i alle farver ud over os - til børnenes begejstring og kvindernes glæde. 
Børnene samlede håndfulde af den sjældne slik og rev den ud af hænderne 
på hinanden, hvilket bidrog til den lystige atmosfære. 
 Mændene messede fromt deres udenadlærte bønner, mens 
kvinderne viftede med deres farverige, duftende lommetørklæder. 
Festlighederne nåede deres højdepunkt, når festens midtpunkt – enten 
brudgommen eller bar mitzvah-drengen - blev kaldt frem for at læse fra 
Torah’en. Da blev han bogstaveligt talt stenet med slik! 
 Der var omkring 100 - alle immigranter fra Irak og Persien – der 
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kom regelmæssigt i synagogen. Vore forældre talte gebrokkent hebraisk, 
så vi børn følte os ”højt uddannede” i sammenligning. Vi følte det som 
vores hellige pligt at rette på deres tale og lære dem ”godt israelsk 
hebraisk”. På trods af deres mangelfulde talesprog overraskedes vi gang 
på gang af, hvor hurtigt de var i stand til at læse, når det drejede sig om bøn. 
De kendte deres bønnebøger så godt, at det for os nærmest så ud, som om 
de kom i synagogen blot for at deltage i en hurtiglæsningskonkurrence. 
Længe før jeg i begyndelsen af den stille amidah-bøn knælede i respekt 
for Magen Avraham, var mine forældre allerede blevet færdige og havde 
afsluttet bønnen med at gå tre skridt tilbage1 ved afslutningsordene Oseh 
Shalom. 
 Da jeg blev ældre, blev jeg klar over, at vi Sephardim ikke er de 
eneste, der ræser af sted igennem bønnerne. De europæiske Ashkenazim 
kan nemlig sagtens slå os i kampen om at få afsluttet deres bønner. 
 Som barn så jeg ikke noget usædvanligt i mine forældres tempo. 
De var trods alt hengivne, gudfrygtige mennesker, der var kommet i 
synagogen helt fra deres tidlige barndom. Bønnerne var en integreret del 
af deres daglige rutine. De kunne tilsyneladende deres Siddur udenad og 
fandt rundt i den ganske let, mens jeg først var begyndt at lære min at 
kende. Min far, som sandsynligvis havde regnet mig for en moden jøde 
helt fra fødslen af, forventede sikkert, at jeg kunne min Siddur udenad, 
som om det var noget, der gik i arv blandt jøder. Han fandt det aldrig 
nødvendigt at sætte sig ned og lære mig, hvordan jeg skulle bruge den, 
eller hvordan man beder.  
 Hvad mig angår, så troede jeg naivt, at det var nok at mumle 
de smukke, men tilsyneladende meningsløse lyde og stavelser fra den 
hellige bog til at kunne opfylde bønnens pligt. Bøn var blevet til en påbudt 
tradition, der indebar tre daglige besøg i synagogen hver Shabbat. Det 
faldt mig aldrig ind, at bøn i virkeligheden skulle være en vital, direkte 
kontakt til den levende Gud. Ind imellem havde jeg lyst til bevidst at 
sætte tempoet ned for at kunne forstå, hvad ordene i bønnerne betød, 
eller for at stå alene foran Gud, der skjulte sig (som jeg i min naivitet 
troede) i Aron HaKodesh. I den sidste ende tog gruppepresset dog over, 
og jeg lærte ligesom alle andre at sætte tempoet op og ræse igennem 
læsningen af de hellige bøger.
 Jeg misundte Kong David, min ungdoms helt. Hvis David var 
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kommet på besøg i vor lokale synagoge, ville han mon have sluttet sig 
til vort kapløb hen imod aleinu-bønnen? Han ville helt sikkert have stået 
eller knælet foran vor Herre Gud i frygt og bæven, i stille kærlighed 
til sin Skaber. Gudstjenestedeltagerne i den lokale synagoge mindede 
mig desværre mere om Kong Saul end David, fordi Saul holdt fast i sin 
herlighed fra fortiden uden at lægge mærke til, at Herren havde forladt 
ham. På Bibelens tid mindede de tilbedende Gud om Hans nåde mod 
deres forfædre, om Hans velsignelser over folket i den længst svundne 
fortid og om ofringen af Isak, imens de lod et velduftende offer gå op til 
Ham. I dag havde de derimod næsten ingenting at ofre til Ham.

Jeg har bemærket, at troen på fædrenes fortjeneste spiller 
en central rolle i den religiøse tankegang inden for moderne jødedom. 
Er det, fordi vi i vore bønner bekender, at vi ikke gør gode gerninger? 
Folkene, der kom i min hjembys synagoge, var sandsynligvis ubevidste 
om, at deres forfædres Gud – Abraham, Isak og Jakobs Gud – er en 
levende, uforanderlig Gud, der har kraft til at gøre godt imod de troende 
i dagens samfund, akkurat ligesom Han gjorde dengang. De havde også 
glemt, at deres forfædres retfærdighed og tro på ingen måde kunne frelse 
deres ulydige, syndige børn, for der står skrevet, at ”Kun for sin egen 
synd skal man lide døden”. (5 Mos. 24,16) 

 På det tidspunkt kendte jeg ikke Herren på samme måde, som 
jeg kender Ham i dag, men jeg havde alligevel allerede dengang på en 
eller anden måde den mærkelige fornemmelse af, at Gud ikke havde 
travlt og ikke skulle skynde sig noget sted hen. Jeg følte det, som om at 
vi, selvom Gud elskede os og ønskede at drage os tættere ind til Ham, 
gik i den modsatte retning og løb væk fra Ham helt ubevidste om Hans 
kærlighed. Det irriterede mig, at synagogegængerne ikke tænkte på Gud 
som en kærlig far, men derimod som en striks og vred chef, som kun kan 
stilles tilfreds ved opfyldelsen af en bestemt mængde bønner. 
 Jeg søgte mere end dette, idet jeg ønskede at udtrykke min 
kærlighed til Gud i gerninger og ikke kun i ord. Men hvad skulle disse 
gerninger være? Jeg vidste, at skrifterne påbyder os at ”elske Herren din 
Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele din styrke” (5 Mos 
6,5), men hvordan kan nogen befale en anden at elske Ham, og hvordan 
kan nogen i det hele taget elske en fjern Gud? Er det nok at tage tzitzit 
og kippa på eller at lade sidekrøller og et langt skæg vokse ud? Er det 
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at afholde sig fra ikke-kosher mad2 og omhyggelig overholdelse af 
Shabbatten3 nok til at opfylde Herrens strenge bud? For mig så det ud 
som om, at Gud ønskede mit hjerte mere end mit tøj, min ceremonielle 
håndvask og andre rituelle handlinger. Jeg vidste dog stadig ikke, hvordan 
jeg skulle give Ham mit hjerte. 
 Hvorfor var Gud så langt borte? Hvorfor skjulte Han sin kærlighed 
for mig? Hvorfor åbenbarede Han sig aldrig for mig? Disse spørgsmål 
plagede mig konstant. Jeg forlod synagogen frustreret og tom som et 
menneske, der var kommet langvejs for at møde en elsket ven, som af en 
eller anden grund ikke dukkede op. 
 Inden for synagogens fire vægge blev jeg konfronteret med tanker, 
som ingen anden kendte noget til, fordi jeg troede, at de var kætterske. 
Jeg turde ikke dele dem - ikke engang med min far. På trods af den 
hellige atmosfære i synagogen under Shabbat-gudstjenesterne – Torah-
læsningen, den præstelige velsignelse, sangen, tilbedelsen – forblev jeg 
sulten og tørstig efter Gud. Men da der ingen åndelig føde og drikke var 
at få her, troede jeg slet ikke, at det fandtes. 
 I det øjeblik, hvor chazan’en steg op på bima’en og begyndte at 
sælge mitzvot til højeste bud – åbningen af Aron HaKodesh, læsningen 
fra Torah’en, løftningen og udrulningen af Torah-rullen – følte jeg mig 
næsten forhånet, som om min Herres hus var blevet til en røverkule, et 
sort marked for hellige ting - og dette netop på den hellige Shabbat! 

 Jeg længtes efter at stille min far de tunge spørgsmål, der plagede 
mig: Hvorfor bliver Torah og mitzvot solgt på en sådan måde? Kunne 
man ikke bare placere en indsamlingsbøsse ved indgangen, hvor folk i 
løbet af ugen kunne lægge deres gave i al hemmelighed i stedet for at 
demonstrere deres retfærdighed offentligt? Det er nemlig en forhånelse 
af dem, der ikke er så godt bemidlede. Er de fattige mon mindre værdige 
til at bede til Gud? Jeg holdt dog desværre mine tanker for mig selv. 
 Min far så på mig med sørgmodige øjne, og jeg fornemmede, 
at denne auktion sårede ham ligeså meget, som den sårede mig. Ved 
højtiderne var situationen endnu værre, og allerværst var Yom Kippur, 
hvor priserne skød i vejret. Elskede Gud mon de fattige iblandt sine 
børn mindre end de, der havde råd til at deltage i auktionen og læse op 
fra Torah’en i synagogen? For mig så det ud til, at den menneskelige 
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tradition var – og altid vil være – noget af det sværeste at ændre, og at 
den endda ofte bliver anset for at være mere hellig end selve Skrifterne.
 Hvad angik de sædvanlige Shabbat-bønner, var mine forældre ret 
overbærende med os børn - så meget som overhovedet muligt – men de 
indgik på ingen måde kompromiser, når det kom til læsning fra Torah’en. 
Vi drenge sad ved siden af far i fuldstændig stilhed og lyttede ærbødigt 
til den traditionelle messende oplæsning fra Torah’en og Haftarah’en, 
selvom ingen tog sig af at forklare os Skrifterne. Læsningen fra Torah’en 
blev regnet for den helligste del af gudstjenesten, og vi havde lært helt 
fra tidlig barndom at lytte til oplæseren med dyb beundring og høj 
anseelse.
 Jeg husker særligt en Shabbat, hvor Torah-afsnittet var fra 4. 
Mosebog. Her er der en udførlig optegnelse over alle de steder, hvor 
Israel slog lejr i ørkenen, og mine tanker vandrede af sted til spredningen 
af Israels børn og den vej, de var gået de sidste to tusinde år. Listen 
ville have været så meget længere i dag, end den er i Torah’en, fordi 
der efterhånden næsten ikke er et sted på Jorden, hvor jøderne ikke har 
vandret rundt, og hvor jøder ikke er blevet forfulgt. Alle disse stednavne 
kunne ikke engang have været indgraveret på en stentavle og placeret 
ved stenløven på Tel-Chai. 
 Hvad var det egentlig, der spredte os ud iblandt nationerne – og 
hvorfor? I Tachanun-bønnen bekender vi, at “Det er på grund af vore 
synder, at vi blev udstødt fra vort land”. Hvilken forfærdelig synd sendte 
os dog bort fra vort eget land i så lang tid og gjorde os til grin blandt 
nationerne? 
 På samme Shabbat blev den følgende Haftarah-portion fra 
Jeremias’ Bog læst: 

v4 Hør Herrens ord, Jakobs hus, alle Israels slægter:
v5 Dette siger Herren: Hvad ondt fandt jeres fædre hos mig, 
siden de gik bort fra mig og fulgte tomme guder, så de endte i 
tomhed?
v6 De spurgte ikke: »Hvor er Herren, der førte os op fra Egypten 
og ledte os gennem ørkenen,
et land med ødemarker og afgrunde, et land, der er tørt og mørkt, 
et land, hvor ingen færdes, og ingen mennesker bor?«

I den lokale synagoge 
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v7 Jeg førte jer ind i frugthaven, så I kunne nyde dens overflod 
af frugt. Men da I kom ind i mit land, gjorde I det urent, I gjorde 
min arvelod afskyelig. 
v8 Præsterne spurgte ikke: »Hvor er Herren?« De lovkyndige 
kendte mig ikke, hyrderne brød med mig, profeterne profeterede 
ved Ba’al, de fulgte guder, der intet gavner. 
v9 Derfor rejser jeg stadig anklage mod jer, siger Herren, rejser 
anklage mod jeres sønners sønner.
v10 Drag over til kittæernes øer, og se efter, send folk til Kedar, 
og giv nøje agt, undersøg, om noget lignende er sket.
v11 Skifter et hedningefolk sine guder ud? — og de er ikke engang 
guder! Men mit folk har skiftet sin ære ud med noget, der intet 
gavner.
v12 Du skal gyse over det, himmel, du skal stivne af skræk og 
rædsel, siger Herren.
v13 To onde ting har mit folk gjort: De har forladt mig, en kilde 
med levende vand, og de har udhugget cisterner, cisterner, der 
slår revner og ikke kan holde vand.
v14 Er Israel en træl, er han født som træl? Hvorfor er han blevet 
til bytte?
v15 Ungløver brølede og knurrede mod ham…
(Jeremias 2:4-15)

 Dette Haftarah-skriftsted mindede mig med ét om den brølende 
stenløve på Tel-Chai. ”Hvad tænker synagogegængerne mon på, når de 
læser dette?” tænkte jeg. ”Lægger de mon mærke til den dybere mening i 
disse hårde, irettesættende ord, eller citerer de dem blot uden at have den 
mindste fornemmelse af deres betydning?” 
 Jeg betragtede oplæseren og forestillede mig et øjeblik, at 
han var profeten Jeremias, der stod foran os på podiet og med smerte 
udbasunerede sit vældige budskab: ”Er Israel en træl, eller er han født 
som træl? Hvorfor er han blevet til bytte?” Jeg kunne ikke lade være at 
tænke: ”Israels folk må stadigvæk være trælle, for hvis vi var sande børn 
af den Allerhøjeste Gud, ville vi have oplyst hele verden, og alle jordens 
folk ville være kommet til os fra alle fire verdenshjørner, så at selv vore 
”sekulære” naboer havde kunnet se, at Guds navn var blevet påkaldt af 
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os. Hvis profeten Jeremias derimod virkelig havde stået foran os i dag og 
proklameret: ’De lovkyndige kendte mig ikke’, ville vi helt sikkert have 
kastet ham i fængsel, ligesom vore forfædre gjorde. Er vi på nogen måde 
bedre end dem?” 
 
 Oplæseren forlod podiet svøbt i et snehvidt bedesjal med 
frynserne viklet rundt om pegefingeren. Han kyssede dem hengivent og 
svingede dem ud mod forsamlingen, som han velsignede med ordene: 
”Velsignede er I! Velsignede er I i Herren!” 
 Mine tanker vandrede endnu engang af sted til Tel-Chai 
gravpladsen. Jeg så Yosef Galilæeren (Trumpeldor) og hans venner 
Yaakov Toker, Benjamin Munter og alle de andre for mig. Af en eller 
anden grund kunne jeg ikke rigtig forestille mig disse pionerer svøbt i et 
bedesjal, idet de velsignede folk i synagogen med ordene: ”Velsignede 
er I! Velsignede er I i Herren!” Jeg var sikker på, at de ved Shabbattens 
afslutning ikke så op mod himlen for at få øje på tre mellemstore stjerner4 
som tegn på, at de nu måtte have lov til at tænde deres cigaretter. De 
var blot omgivet af lugten af sort muld og stanken fra mosen, og deres 
kroppe lugtede af sved og blod. Hvad drev dem dog? Hvad forbandt dem 
med jorden her i dette elskede land? Hvad var det, der tilskyndede dem 
til at give deres liv for at forsvare landet og at dø som martyrer for det? 
Det var på ingen måde en religiøs sag5, de døde for!
 Gudstjenesten var forbi. Folk sang “Shir HaKavod” og “Adon 
Olam”. Mens de endnu sang, begyndte de allerede at folde bedesjalerne 
sammen og lægge dem tilbage i fløjlsposerne igen. En atmosfære af 
verdslig blasfemi overtog med ét synagogen, og Shabbattens hellighed 
fik en brat afslutning, som var den blevet hugget over med et sværd. 
Alle var nu på vej hjem, og Gud var så at sige igen blevet lukket inde i 
sin æske. Han ventede nu iklædt en lilla frakke6 med broderier af gyldne 
løver, smykket med sølvfarvede granatæbler - fanget inde i den Hellige 
Ark - på, at de alle skulle vende tilbage igen til aftenbønnen. Men Gud 
den Almægtige bor ikke i et skrin lavet af menneskehænder. Han ønsker 
at bo i hjertet hos mennesker, der er skabt i Hans eget billede.  
 Det gik ganske langsomt op for mig, at synagogen i virkeligheden 
ikke var meget andet end en social klub, hvor medlemmerne havde 
én ting tilfælles – religiøs tradition. Mennesker er tilbøjelige til at 
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være tilfredse med andenrangs religiøse ritualer og alle mulige andre 
distraktioner, så længe det holder dem borte fra virkeligheden om at 
nærme sig Gud og tilbede Ham i ånd og sandhed. Dette var også grunden 
til hurtiglæsningskonkurrencen i synagogen: Folk var bange for at blive 
stille i deres hjerte, fordi de i så fald måske ville kunne høre Guds stille 
stemme irettesætte dem kærligt. 
 Havde vi dog blot valgt at sidde stille foran Gud og lade Hans 
stemme tale mildt til os i det skjulte. Havde vi blot bedt som Kong David, 
Israels elskværdige musiker: “Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, 
prøv mig, og kend mine tanker” (Sl. 139,23). Da ville Han have kunnet 
forandre vort tankemønster, givet os et rent hjerte og fornyet Hans Hellige 
Ånd i os. Måske ville det da ret hurtigt gå op for os, at vi i bund og grund 
slet ikke ønskede et rent hjerte og en ny ånd og heller ikke at tjene Gud 
oprigtigt og tilbede Ham i sandhed. Vi ville nok have foretrukket at holde 
os til et minimum og mumlet vore bønner for dermed at ære Ham med 
vore læber og overholde de rituelle bud, som vækker Herrens afsky, fordi 
hjertet slet ikke er involveret. 
 Menneskehjertet er, når alt kommer til alt, uærligt og syndigt, 
fordi det er villigt til at udføre enhver religiøs handling, så længe det 
blot kan holde Gud fra at tage kontrollen. Der var gode grunde til, at 
profeterne gjorde så voldsomt oprør imod tomme og falske religiøse 
ritualer og mennesketraditioner, som hverken var i tråd med Guds vilje 
eller Hans Ånd.

v12 Når I kommer for at se mit ansigt, hvem kræver så af jer, at 
mine forgårde bliver trampet ned?
v13 Bring  ikke flere  tomme afgrødeofre,  røgelsesoffer væmmes 
jeg ved. Nymånedag og sabbat, festforsamling — jeg kan ikke 
udholde festdag og ondskab;
v14 jeg hader jeres nymånedage og fester, de er blevet en byrde, 
jeg ikke kan bære.
v15 Når I rækker hænderne frem imod mig, lukker jeg øjnene; 
hvor meget I end beder,
hører jeg det ikke. Jeres hænder er fulde af blod,
v16 vask jer, rens jer! Fjern jeres onde gerninger fra mine øjne, 
hold op med at handle ondt,
v17 lær at handle godt! Stræb efter ret, hjælp den undertrykte, 
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skaf den faderløse ret, før enkens sag!
v18 Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres 
synder som skarlagen,
kan de blive hvide som sne; er de røde som purpur, kan de blive 
som uld. (Esajas 1:12-18)

 Det gik op for mig, at verdslige menneskers livsførelse og moral 
i bund og grund ikke adskilte sig så meget fra de ”frommes” – bortset 
fra deres vaner. De fromme lagde tefillin dagligt og gik i synagoge på 
Shabbatten, mens de verdslige brugte Shabbatten til at tage på udflugt til 
de smukke naturreservater i det Nordlige Galilæa eller Genesaret Sø.   
 Jeg havde på en eller anden måde fornemmelsen af, at sand 
tilbedelse af Gud er meget mere end religiøse ritualer. ”Ville Gud ikke 
foretrække, at jøder lod være med at komme til Ham tre gange om dagen 
med meningsløs mumlen, som de sjældent selv forstår? Ville Han ikke 
hellere, at Hans elskede børn kom og talte til Ham enkelt og spontant 
med deres egne ord og personlige stil i al oprigtighed, end at de brugte en 
fremmed digters ord, som blev nedskrevet i gammeldags sprog for over 
fem hundrede år siden?” Jeg havde lyst til at råbe det ud! Men hvorfor 
skulle nogen dog lytte til en drengs tåbelighed? 
 Da bønnen var forbi, vendte vi hjem igen. Far, som var et 
indadvendt, men følsomt menneske, gik langsomt med hænderne på 
ryggen. Han udtrykte sjældent sine følelser eller tanker, betragtede blot 
og spekulerede.  

Betegnelsesforklaring

1 Amida-bønnen begynder med, at de bedende går tre skridt 
fremad. Derefter bliver de stående, indtil de til sidst går tre skridt 
tilbage igen. 
2 Med ikke-kosher mad menes der den føde, der efter bibelske 
spiseforskrifter er ”uren” – ikke egnet som ernæring (se bl.a. 1. 
Mosebog 32:33, 2. Mosebog 23:19, 3. Mosebog 11, 3. Mosebog 17:10, 
3. Mosebog 17:15 og 5. Mosebog 14).
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3 Shabbatten er den hviledag, der skal minde om Guds 
hvile efter verdens skabelse. Derfor er der på Shabbatten strengt 
arbejdsforbud, og ingen ild må tændes. Israelitterne blev befalet 
at holde Shabbatten, et Guds pagtstegn med Israel, at overholde 
forbudene og tænke på Hans bud (2. Mosebog 20:8, 2. Mosebog 
31:16, 2. Mosebog 35:2, 5. Mosebog 5:12).
4 Shabbatten begynder fredag aften ved solnedgang og 
slutter lørdag aften, når de første tre stjerner er at se på himlen. Da 
må der ifølge loven igen tændes ild. 
5 Jødiske pionerer, der omkom ved arabiske angreb på Tel-
Chai i 1920. De gav deres liv i forsvar for de jødiske kolonier og statens 
genopstandelse.
6 Der menes her på symbolsk vis Torah-rullen, der bliver 
sammenrullet og indhyllet i en broderet Torah-frakke og gemt 
i Torah-skabet. På de udragende stangender er der fastsat 
sølvfarvede granatæbler med bjælder, som ved ”opløftningen” og 
”tilbageløftningen” af Torah’en klinger festligt. 
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Kapitel 3
Hjemmet

 På vej hjem fra synagogen gik vi forbi den bæk, hvor mor 
vaskede vort tøj på hverdage. Bækken, som havde sit udspring ved foden 
af Naftali-bjergene, var hendes egne private skole. Den tjente også som 
hendes personlige synagoge. Her lærte hun at komme om ved hverdagens 
problemer og det på den hårde måde. Her stampede hun det våde tøj 
med sine bare fødder – som nogen stamper druer i en vinperse – mens 
hun stille bad til Gud med sørgmodige øjne, men et lyksaligt hjerte i 
Hans nærvær. Man syntes at høre hendes sjæls suk i kildevandets blide 
hvisken. 
 Mor havde otte børn at tage sig af, og jeg forbløffedes over den 
styrke, hun viste igennem det at bære denne tunge byrde alene, mens hun 
samtidig udøste en sådan varme og kærlighed over os. Jeg hjalp hende med 
at bære det beskidte vasketøj ned til bækken tidligt om morgenen og at 
bringe det rene tøj hjem igen senere ved mørkets frembrud. Sveddråberne 
skinnede på hendes ansigt som diamanter i lyset fra solnedgangen. Hun 
beklagede sig og protesterede aldrig, men arbejdede utrætteligt uden 
hensyn til egne behov og ønsker.  
 Mors øjne hjalp mig til villigt at acceptere, hvad livet måtte 
bringe. Hendes private synagoge ved bækken var så meget anderledes 
end fars store og smukke, men ikke mindre hellig. 
 Jeg husker de Yamim Noraim, hvor vi gik hen til bækken for at 
udføre den traditionelle Tashlich-ceremoni, hvorigennem vi på symbolsk 
vis kastede vore synder i vandet. For mig virkede det dog, som om mor 
praktiserede dette hellige ritual hele året og ikke kun i forbindelse med 
helligdagene. 
 Min far havde bragt sin familie, som allerede dengang bestod af 
fem børn udover hans gravide kone, fra Persien (det moderne Iran) til 
Israel. Da mors tid kom for at føde det sjette barn, blev hun i hast kørt til 
det skotske hospital i Tiberias, som i forhold til Kiryat Shmonah på det 
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tidspunkt var det nærmeste hospital med fødeklinik. Og sådan skete det 
på en brændende varm julidag, at det første sabra-drengebarn i familien 
kom til verden og fik navnet Yaakov (Jacob). Der blev senere føjet endnu 
to piger til. Da familien var fuldtallig, var vi ti: Vi otte børn og vore 
forældre.  
 Far var udlært skrædder og måttemager. Begge dele havde han 
lært i Iran. Med sin introverte personlighed distancerede han sig fra os 
og trak sig tilbage fra familielivet. Når jeg ind imellem kom med mad til 
ham, tog han imod det uden at sige et ord, som var det noget selvfølgeligt. 
Far talte meget lidt og henvendte sig sjældent til os børn.
 Han gjorde dog alt, hvad han kunne, for at forsørge sin familie. 
Han havde arbejdet med bygningskonstruktion i mange år, men havde 
i alle disse år gået rundt med et stærkt ønske om at blive uafhængig 
og starte sit eget firma. Jeg husker grønthandlen, som han åbnede på 
markedet i Kiryat Shmonah – den var ingen succes for at sige det mildt. 
Det samme gjorde sig gældende med den restaurant, han senere bestyrede 
på hovedbusstationen i Tel Aviv. Af en eller anden grund udmærkede 
far sig aldrig som forretningsmand. Alle de penge, han investerede i sin 
stræben efter denne drøm, dækkede kun de mange startudgifter, men 
bragte aldrig nogen fortjeneste hjem.  
 Til trods for al hans stræben efter at forsørge os, lå den største 
del af byrden, hvad husholdning og forsørgelse af familien angår, på 
mors sarte skuldre. Hun arbejdede dag og nat som rengøringskone i 
andre familiers hjem. Dette så jeg dog hverken skam eller vanære i. Mor 
arbejdede fra solopgang til solnedgang, og vi børn gjorde vort bedste 
for at hjælpe hende. Når jeg tænker tilbage, ville jeg ønske, at jeg kunne 
have gjort mere. 
 Mine forældre boede med os otte børn i en halvanden værelses 
lejlighed på den nordligste vej i Kiryat Shmonah. Hver aften bredte 
vi vore madrasser ud på gulvet, indtil det mest af alt lignede et hav af 
madrasser. Der kunne vi rulle, vride, vende og putte os ind til hinanden, 
indtil vi faldt i søvn som en stor lykkelig flok. Der var aldrig nogen, der 
knurrede over ikke at have plads nok. Jeg spekulerer nogle gange på, 
hvorfor familier i dag, trods det at de har et adskilt værelse til hvert barn, 
alligevel er fulde af beklagelser! 
 I løbet af de lange kolde vinteraftener i Kiryat Shmonah stod en 
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petroleumsbrænder placeret midt i værelset. Vi flokkedes alle omkring 
den under et stort tæppe. Mor sad i midten som en høne, der samler 
sine kyllinger under sine vinger, og fortalte os historier. En af vore 
yndlingshistorier handlede om, hvordan hun og far immigrerede fra 
Persien: 

Da vi stod ud af flyet i Lod Lufthavnen (Ben Gurion Internationale 
Lufthavn), blev vi mødt af folk fra Jewish Agency, som manøvrerede 
os op på store lastvogne sammen med andre nye immigranter og 
sendte os af sted til vor nye destination. 
Pludselig på halvvejen bemærkede jeres far, at noget var galt. 
Rejsen syntes for lang for ham. Selvom han ikke vidste noget som 
helst om Israels geografi, havde han tilstrækkelig almenviden til 
at være klar over, at denne lange rejse bragte os alt for langt 
væk fra landets centrum. Han begyndte at gøre oprør, idet han 
bankede på lastbilens vægge og gulv og krævede at få at vide, 
hvor vi var på vej hen. Det lykkedes chaufføren at berolige ham 
med sin tale, hvorefter han fortsatte kørslen og bragte os hele 
vejen nordpå til Halsah, i dag er kendt som Kiryat Shmonah.

 Hver ny familie modtog et lille tinskur at bo i og en 
petroleumsbrænder med en ulmende væge til madlavning. Denne brænder 
blev senere erstattet af en mere moderne, larmende og farligere “primus” 
petroleumsbrænder. Vi modtog også nogle petroleumslamper til brug 
om natten, adskillige uldtæpper og personligt rationerede madkuponer, 
hvormed vi kunne købe de mest nødvendige varer hos den lokale 
købmand. Regeringen, som på det tidspunkt var overvældet af en flod 
af immigranter, strakte sine tarvelige ressourcer for at kunne forsørge 
de nyankomne med et minimum af madtildeling. Vi fik en ration af to 
friske æg per person per uge, en begrænset mængde olie, mel, sukker, 
mælkepulver, pulveræg, kokosin (en hvid fedtet erstatning for margarine, 
lavet af kokosolie), og cirka 200 gram oksekød per person om måneden. 
Senere blev der uddelt fiskefileter importeret fra Skandinavien, som var 
vor eneste proteinforsyning i lang tid.
 Det skete fra tid til anden, at de kvinder, som stod i kø ved 
købmanden i mange timer for at vente på deres ugentlige rationer, 
mistede deres babyer som følge af ren og skær udmattelse. Vi boede som 

Hjemmet
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i den anden ende af verden. På afstand var alt, hvad vi kunne se, lyset fra 
et par arabiske landsbyer på den anden siden af den libanesiske grænse. 
Hulesumpene var spredt ud under os mod syd. En smal asfaltvej, der 
snoede sig som en slange imellem dem, forbandt det Øvre Galilæa med 
det fjerne Tiberias, en by i det nordlige Israel, som for os dog lå langt 
mod syd. 
 Far og mine ældre brødre og søstre gik på arbejde og lugede 
forhaven for Ashkenazi-jøderne, som var i flertal i forhold til Sephardi-
jøderne i Kiryat Shmonah. I de dage blev dette kaldt “ophøjet arbejde”. 
Når alt kom til alt, var der ingen, der havde penge. Hvem havde i øvrigt 
brug for penge? Kuponerne var den eneste måde, hvorpå man kunne 
købe mad, og de var mere værd end guld. I de dage kunne man ikke købe 
varer for penge, og der var ingen varer at købe ud over de rationerede. 
Det sorte marked nåede ikke så langt mod nord som Kiryat Shmonah, 
skønt det blomstrede i storbyerne.
 Mor kunne spørge os for hundrede gang: “Vil I høre, hvordan jeg 
mødte jeres far?” Vi kendte selvfølgelig alle historien udenad, men blev 
aldrig trætte af at høre fortællingen fra vor families forgangne fortid:

Der kom en dag en ung mand til Teheran, den iranske hovedstad, 
ridende på sit æsel. Han ankom til storbyen fra en lille landsby, der 
hed Demovand og lå et sted højt oppe i Irans bjerge. Han havde 
mistet sine forældre i en ung alder og havde meget begrænsede 
muligheder for fremgang i landsbyen, hvor han boede. Derfor 
steg han op på æslet og begav sig ind mod hovedstaden i håb om 
en bedre fremtid der. Det var et ret enestående skridt i de dage! 
Denne unge mand lejede et værelse hos mine forældre. Dag og nat 
fulgte han mig med øjnene. Om aftenen kastede han gerne små 
sten mod mit vindue for at tiltrække min opmærksomhed. Mine 
forældre brød sig ikke så meget om hans gøren kur til mig; men 
han blev ved, indtil det til sidste lykkedes ham at vinde mit hjerte. 
Og på den måde blev den unge, tiltrækkende fransklærerinde den 
ungdommelige, uuddannede, dristige bondedrengs hustru. Som 
dagene gik, blev hun også jeres mor. 

 Mere end én gang opfangede jeg en lidt vemodig tone i min mors 
stemme. Hun kunne have giftet sig med en læge eller en advokat i stedet, 
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en med en højere uddannelse eller social status, men hun måtte i stedet 
stille sig tilfreds med en simpel mand som min far. Jeg takker dog stadig 
Gud for, at hun giftede sig med ham, for ellers ville jeg jo ikke have 
været mig selv. Jeg har ærlig talt ikke lyst til at være nogen anden! 
 Jeg husker også Lupu, landsbyens fjols. Han var en enlig, ensom, 
rumænsk jøde og flygtning fra Holocaust. Han var ret langsomt talende, 
stammende og boede på et lille, mørkt værelse ikke langt fra vort hjem. 
Han levede af en ringe fortjeneste ved at vogte husejerens får, som 
græssede på bakkerne rundt om byen. Hver aften efter solnedgang kunne 
vi på afstand høre bjælden, som lederfåret havde om halsen, og alle de 
andre får, der brægede højlydt i baggrunden. Vi kunne også høre den 
rullende “rrrrrrrr-rrrrrrrr” lyd, som Lupu lavede for at lede flokken tilbage 
til dens fold. Straks vi hørte disse lyde, løb vi over til den store flok, som 
Lupu ledte, idet han gik foran fårene. Vi greb hver især vort ”eget” dyr og 
red på det, som var det et æsel. Den stakkels hyrde slyngede forbandelser 
ud over os på saftigt rumænsk, hvilket blot fik os til at le af fryd. Det var 
først mange år senere, da vi hørte om hans sørgelige fortid, at vi holdt op 
med at le ad ham. 
 En nat gik der pludselig ild i halmen i naboens lade tæt på vort 
hjem. Store flammer strakte sig op mod himlen, idet de fortærede alt, 
hvad der kunne brænde, og spredte de rædselsslagne dyr ud over hele 
området. En mark dækket med torne adskilte laden fra vor ejendom, så 
hele familien stod på række med gummislanger i hænderne og sprøjtede 
vand mod de brændende flammer for at forhindre ilden i at sprede sig til 
vores gård. 
 På dette tornefulde stykke land var der også adskillige vinstokke 
og et par æbletræer. Jeg husker, at min ældre bror, som af naturen var en 
autoritær skikkelse, strengt forbød os at plukke bare ét grønt æble, før det 
var modent. Det lykkedes ham dog ikke at håndhæve dette forbud. 
 I de dage før ståldørene og de avancerede låses tid, var alle 
huse vidt åbne, og det samme var hjerterne. Alle kunne gå ind i huset 
og forlade det igen på en hvilken som helst time af døgnet. Vi var alle 
en stor familie på godt og ondt. Ingen havde mere end sin nabo. Det var 
ægte broderskab mod den fattige uden misundelse eller strid. Vi stiftede 
først bekendtskab med disse sygdomme som en del af menneskets natur 
mange år senere, da ”fremgangen” omsider kom. 

Hjemmet
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 Da jeg var ti år gammel, besluttede min søster Zivah og jeg at 
yde vor del til familiens indtægt. Den første dag i sommerferien tog vi 
sammen ved solopgang hen til en nærliggende moshav for at arbejde 
med æbleplukning. Vi arbejdede meget hårdt hele dagen. Om aftenen, 
da vi gik hen til værkføreren for at hente vor løn, betalte han os en sum, 
der kun lige dækkede busbilletten hjem. For at være helt ærlig, lod han 
os også tage alle de æbler med hjem, som vi kunne bære i hænderne, før 
han sendte os af sted. Selv som 10-årig følte jeg mig meget krænket af en 
sådan behandling. 
 Hvad min barndom angår, bærer jeg intet nag og føler ingen 
bitterhed eller vrede over noget, der fandt sted på det tidspunkt. Det er 
i virkeligheden mere omvendt. Vi var den gang meget naive. Vi havde 
intet stort behov og var ret tilfredse med det, vi havde. Hvis mine forældre 
skulle have haft et skænderi, skjulte de det i hvert fald for deres børn. De 
holdt deres problemer og vanskeligheder for dem selv og tillod os at leve 
vore barndomsår så lykkeligt som muligt. Set i bakspejlet, hvis jeg kunne 
begynde mit liv forfra igen, ville jeg ikke have valgt at leve anderledes. 
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Kapitel 4
Ind til storbyen

 En aften lød den velkendte, larmende lyd af en motorcykel 
i forgården. Min storebror Shmuel, som efter aftjent værnepligt hos 
Luftvåbenet nu arbejdede som flytekniker ved Lod Lufthavnen, kom 
hjem med de glade nyheder: “Vi flytter til Holon, til storbyen!” Far var 
ikke begejstret for idéen, men det lykkedes til sidst min mor, hvis højeste 
prioritet altid havde været familiens velbefindende, at overbevise ham. 
Der var naturligvis ingen, der spurgte om min mening. Jeg var trods alt 
kun et barn, endnu ikke Bar Mitzvah.
 Alle familiens ejendele blev endnu engang læsset på en lastbil. 
Hele familien (udover min storesøster, som allerede var gift, og som 
sammen med sin mand foretrak at blive boende i Kiryat Shmonah), satte 
kursen sydpå. 
 Endelig ankom vi til vort drømmehjem. Det var en ny, fire etagers 
bygning, hvidvasket og ren. Med mundene vidt åbne af forbløffelse steg 
vi op ad trapperne til tredje sal og trådte ind i vort nye palads. Der var for 
det første en klokke ved hoveddøren, hvilket var en spændende nyhed for 
os. Toilettet var også fortryllende på en særlig måde: Vi behøvede ikke 
længere gå ud i det Øvre Galilæas frysende, regnfulde nætter for at besøge 
udhuset! Det store vindue i entréen havde skodder, der kunne hæves og 
sænkes ved hjælp af en snor – et andet teknologisk vidunder, der indtil da 
havde været ukendt for os. Vi var fra nu af lidt mindre sammenstuvede, 
idet vi havde to soveværelser og en stue til rådighed. Vi var desuden en 
mindre familie, fordi min gifte søster ikke længere boede hos os. 
 Jeg kunne i disse dage sidestilles med en uvidende, provinsiel 
dreng fra landet, som for første gang kom ind til storbyen. Alting syntes så 
skønt, så spændende, så anderledes, så splinternyt og så stort – og vi havde 
endda et rigtigt hav her! De kuldeskærende fløjt fra Mirage jetjagerne, 
der tit fløj over Kiryat Shmonah på vej mod Libanon eller Syrien, havde 
veget pladsen for de tordnende brøl fra de store fragt- og passagerfly, der 
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svævede lige over vore hoveder på vej mod den nærliggende lufthavn. 
Landingslysene, der glimtede på den mørke aftenhimlen, fyldte mig med 
en sød og spændende fornemmelse. 
 I grundskolen, hvor jeg nu gik, mødte jeg børn, der var fuldstændig 
anderledes end dem, jeg kendte fra Kiryat Shmonah. En dag, hvor én af de 
yngre elever ville lave sjov med en lærer ved at antænde en stinkbombe 
midt i klasseværelset, lukkede bibellæreren ganske enkelt alle vinduer 
forsvarligt og forbød os at åbne dem igen, idet han selv forsvandt ud af 
lokalet og lod os kvæles af den skade, vi selv havde forvoldt. 
 Jeg kunne faktisk rigtig godt lide denne lærer, som hed Maeir 
Tzubari. Han havde en særlig evne til at blæse liv i bibelhistorierne og 
gøre dem så virkelige, at vi næste kunne identificere os med personerne. 
Jeg var ret sikker på, at han kunne hele Bibelen udenad! Udover hans timer 
brød jeg mig ikke så meget om skolen, måske lige bortset fra gymnastik- 
og landbrugstimerne. At lave lektier var det mest ubehagelige ved skolen; 
men jeg elskede bibeltimerne og glædede mig til dem. Helt fra min tidlige 
barndom har jeg haft en særlig kærlighed til de Hellige Skrifter, og selv 
i dag elsker jeg at studere dem grundigt. Tak, Hr. Tzubari.

Det samme år, som vi flyttede til Holon, fyldte jeg tretten og blev 
Bar Mitzvah. Det år deltog jeg også i møderne hos ungdomsbevægelsen 
Hanoar Ha’oved og et år senere hos Hashomer Hatzair. Jeg holdt meget 
af disse møder. Samtidig begyndte jeg dog også at besøge dansestederne, 
hvor jeg betragtede drengene fra skolens ældste klasser jage pigerne fra 
min klasse. Jeg begyndte at få smag for den livsstil. 
 Flytningen fra den lukkede verden omkring synagogen i Kiryat 
Shmonah til det verdslige Holon, til de åbne strande og storbyatmosfæren 
var så dramatisk, at jeg endte med selv at blive verdslig. Det betød ikke så 
meget for mig den gang, men jeg må tilstå, at mine forældre overhovedet 
ikke brød sig om forandringen i mig. 
 I Holon begyndte vi, da vi ikke havde noget andet valg, at gå 
i Ashkenazi-jødernes synagoge; men vi følte os ikke hjemme der. Vi 
savnede den persiske, kantoriske messen, som vi var vant til. 
 Nogle år senere flyttede vi fra boligblokken ind i en lille 
toværelseslejlighed med en lille have foran. Den lå i et af byens fattigste 
områder. Vi byggede efterhånden flere værelser til, og den lille lejlighed 
blev et “tog”. Der boede mange mellemøstlige jøder i nabolaget, og vi 
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fandt ud af, at der lå en persisk synagoge ikke ret langt fra parken. 
 Der gik dog ikke længe, før jeg holdt helt op med at komme i 
synagogen. Det skete på denne måde.
 Om morgenen ved Rosh HaShanah, da jeg var seksten år gammel, 
nægtede jeg at stå op og gå i synagogen, og derfor råbte min irriterede 
bror vredt efter mig: “Hvis du ikke vil være en del af familien mere, så 
forsvind bare ud af dette hus!” Ingen troede, at jeg ville tage hans ord 
bogstaveligt, men det gjorde jeg. Jeg stod op, tog mine cowboybukser 
på, en rød T-shirt og et par tennissko og løb hjemmefra for første gang i 
mit liv.  
 Uden en øre på lommen og uden det mindste begreb om, hvor 
jeg var på vej hen, og hvad jeg skulle gøre næstefter, tog jeg af sted. Jeg 
stjal (for første gang i mit liv) en vandmelon i en bod, slog den imod 
fortovskanten og stillede min sult og tørst med den. Så tog jeg den på 
stop sydpå til en bestemt kibbutz i det nordlige Negev, hvor en anden 
af mine søstre boede. Hun havde forladt hjemmet nogen tid tidligere, 
fordi hun ikke kom så godt ud af det med min far. Hun havde gjort oprør 
mod hans autoritet og forbud. Jeg kunne selvfølgelig ikke fortælle hende, 
at jeg var løbet hjemmefra! Min søster blev dog meget glad for at se 
mig. Jeg overnattede hos hende, og den efterfølgende morgen tog jeg en 
rygsæk og en springkniv fra hende. Jeg ”lånte” også et par madvarer fra 
kibbutz-køkkenet og fortsatte min rejse sydpå.  
 Der gik ikke længe, før jeg dovnede rundt sammen med en 
gruppe langhårede, sjusket klædte hippier på stranden i Eilat. Jeg lærte 
at ryge (indtil da havde jeg aldrig smagt en cigaret) og havde omgang 
med folk, som anstændige mennesker ikke ville bryde sig om at møde 
i en mørk gyde. Disse dagdrivere lå udstrakte i deres hængekøjer dag 
og nat, bedøvede af stoffer, nynnende monotone sange uden ophør. 
Som udlændinge i landet og dovne af natur, vidste de ikke, hvordan de 
skulle klare deres liv og komme fremad i Israel, så jeg hjalp dem med at 
fjerne nogle asbestplader fra forladte hytter og at bygge små skure, der 
lignede hundehuse, på stranden. Vi fik efterhånden bygget vort eget lille 
boligkvarter i nærheden af Red Rock Hotel i Eilat. 
 Der var nætter såvel som dage, hvor jeg så narkomanerne lide 
under abstinenser. Mit hjerte følte med dem, når jeg hørte dem klage sig 
desperat i timevis: “Vil nogen venligst give mig noget opium”. Selvom 
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jeg smagte lidt at skidtet selv, kom jeg ret hurtigt til den modne konklusion 
– omstændighederne taget i betragtning – aldrig at tage stoffer. 
 En aften lavede politiet razzia i området, idet de søgte efter de 
ansvarlige for et stort tyveri, der havde fundet stedet på stranden. Det 
var mørkt, og en politibetjent lyste helt uventet med en lommelygte lige 
ind i mine søvnige øjne, hvor jeg lå i min lille asbesthytte. Selvom jeg 
ikke var personligt involveret i forseelsen, blev jeg alligevel holdt under 
mistanke. Politibetjenten insisterede på, at jeg identificerede mig selv. 
Da jeg gjorde, kastede flere betjente sig over mig og råbte: ”Er du den 
Jacob Damkani, som er eftersøgt i hele landet? Hvordan kunne du gøre 
noget sådant mod din mor? Du bliver netop nu meldt savnet i radioen!” 
De tog mig med det samme med i detentionen på Eilat politistation. Den 
efterfølgende dag kom mine forældre hele vejen til Eilat for at hente mig 
hjem. 
 Dette var mine forældres første besøg i Eilat, siden de kom til 
landet, og jeg ville ønske, at jeg kunne tage dem med ned på stranden 
for at vise dem, hvordan deres søn levede sit liv. Jeg sagde til dem: 
”Kom og se det sted, hvor Israels børn gik tørskoede igennem det Røde 
Hav!”1 Selvom den begivenhed slet ikke var hændt i nærheden af dette 
sted, regnede jeg med, at den bibelske sammenhæng ville gøre dem 
særlig nysgerrige og interesserede, og var derfor villig til at forfalske 
de historiske og geografiske fakta. Desværre var de dog til min store 
skuffelse slet ikke det mindste interesserede! De kunne ikke have været 
mere ligeglade med seværdigheder og historiske steder. Det eneste, de 
bekymrede sig om, var familiens velbefindende.
 “Hvor skønt ville det ikke have været”, tænkte jeg ved mig selv, 
“hvis de var blevet sammen med mig på stranden i det mindste en dags tid 
for at svømme og nyde stilheden og solen i dette evige sommers land!” 
Men de blev ikke i Eilat blot en time mere end nødvendigt. Vi steg på 
den første bus nordpå, og de tog mig med hjem til min store fortrydelse 
og absolutte skuffelse.
 Jeg fandt først ud af senere – igennem andre mennesker – hvor stor 
en pine de lange måneder, jeg havde været væk hjemmefra, havde været for 
min mor. Hun havde strejfet omkring i byens gader, sønderknust af sorg, 
idet hun klagede over mig, som en der sørger over sit døde barn: “Jacob, 
min søn, hvor er du! Jacob, mit kære barn, kom hjem! Kom hjem igen!” 
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 Hjemme i Holon vendte jeg tilbage til skolen igen; denne gang 
gik jeg på aftenhøjskolen. Men min sjæl vandrede nu videre til andre 
verdener, fjerne og fortryllende. Mens min krop varmede skolebænken, 
nød mit sind de solbeskinnede strande i Eilat. Jeg gjorde ingen fremskridt 
med mine studier og holdt derfor til sidst helt op med skolen. Jeg forlod 
ikke kun skolen, men holdt også op med at komme i synagogen. Jeg 
delte min tid vekslende mellem Holon, Jerusalem og Eilat. Ind imellem 
dukkede jeg op derhjemme for at sige hej, indtil det blev tid for, at jeg 
skulle aftjene min værnepligt. 
 Før jeg stak af til Eilat, var de fleste af mine venner fra 
aftenhøjskolen. Efter at være vendt tilbage fra ”Sydens Perle” mødte 
jeg imidlertid andre fra vort naboslumkvarter, hvis selskab havde en 
temmelig uheldig påvirkning på mig. Jeg arbejdede på det tidspunkt 
som selvstændig stålentreprenør og kunne dermed selv organisere min 
arbejdsplan og beslutte, hvornår jeg ville arbejde og holde ferie.
 Det liv, jeg nu førte, påvirkede ikke kun min generelle opførsel, 
men hele mit tankemønster, mine værdier og prioriteter. Jeg begyndte 
lige så langsomt at glemme den bevægende oplevelse nær stenløven på 
Tel-Chai.
 Jeg begyndte at gøre oprør imod autoriteter: Først imod mine 
forældre og senere også imod mine lærere og rabbinere. Situationen blev 
efterhånden så slem, at jeg til sidst opfattede enhver uniformeret person 
som en mulig fjende, jeg skulle være på vagt overfor. Jeg begyndte at 
vende denne negative holdning imod alle autoriteter og uniformklædte 
personer i det hele taget. Dette skift i mit tankemønster skete så langsomt 
og gradvist, at jeg slet ikke lagde mærke til, at jeg pludselig gik i protest 
mod det at bære uniform og gå ind i hæren.
 Hvor var den unge, fyrige patriot fra Kiryat Shmonah blevet af, 
som havde lovet så højtideligt at forsvare sit land, ligesom Trumpeldor 
havde gjort? Hvor kom denne “militærnægter” fra, som stirrede på mig i 
spejlet hver morgen? Jeg kunne ikke engang forklare det for mig selv. 
 På indkaldelsesdagen gik jeg hen til militærrekrutteringslejren 
med en tung manke af tykke krøller hængende ned over skuldrene, fuld 
af vrede og fjendskab mod “Institutionen”, der udnytter de “sorte” 
(Sephardi-jøderne). Hæren var dog desværre slet ikke imponeret af min 
falske hårdhed. 

Ind til storbyen
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 Jeg begyndte at gøre alt, hvad jeg kunne for at vinde min tabte 
frihed tilbage igen. “Jeg vil ikke danse efter nogens pibe”, besluttede jeg. 
Den første uge af min grundtræning, mens jeg stadig var helt grøn og 
uerfaren, bad jeg om orlov efter tjeneste. En af pigerne fra vort nabolag 
skulle giftes, og jeg følte, at jeg bare måtte være med til hendes bryllup. 
Til morskab for de andre rekrutter nedgjorde befalingsmanden mig med 
en endeløs række saftige bandeord i det grimmeste sprog, jeg nogensinde 
havde hørt. Dette ville jeg ikke lade gå ubemærket hen. Så snart samlingen 
var over, forlod jeg militærlejren og blev væk i sytten dage. 
 En nat, da klokken var tre, sad jeg sammen med en af mine venner 
på græsset under guavatræet i min families forhave. Ligesom mange 
andre unge mennesker i nabolaget, var det lykkedes min ven at blive 
fritaget for militærtjeneste. Pludselig blev han imidlertid anspændt. Han 
havde allerede nogen erfaring med militærpolitiet, og hans veltrænede 
ører hørte MP’erne, allerede inden de nåede hen til huset. ”Løb!” råbte 
han til mig, og så løb jeg så hurtigt som en kat, og så langt som mine 
ben kunne bære mig. Jeg løb igennem naboens gårdsplads og forsvandt. 
Min kammerat var blevet liggende på græsset ganske ligeglad, og han 
havde roligt ladet MP’erne give ham håndjern på og føre ham hen til 
politibilen, for dermed at give mig tid nok til at slippe væk. 
 Min far, der havde hørt støjen, var rystet over den falske 
identifikation. ”I dumme æsler! Det der er slet ikke min søn! Han må 
være løbet væk!” råbte han til dem og pegede over mod naboens hus. 
Men der befandt jeg mig selvfølgelig ikke længere.
 På syttendedagen efter, at jeg var løbet væk, blev jeg fanget af 
militærpolitiet på stranden i Eilat. Jeg blev bragt for domstolen og idømt 
femogtredive dage i en militær straffelejr. 
 Allerede mens jeg stadig var civil i mit nabolag, havde jeg lært 
en vigtig lektie: Lad aldrig autoriteter overføre dig fra rekrutteringsbasen 
uden først at lade dig se en psykiater. På den forsamling, hvor soldaterne 
blev udsendt til de forskellige lejre, nægtede jeg at svare, da mit navn blev 
råbt op, indtil jeg til sidst modtog en henvisning til en psykiater. Først da 
gav jeg mit samtykke til at blive sendt til en artilleriøvelseslejr i Samaria. 
Med hjælp fra nogle venner overbeviste jeg min befalingsmand om, at 
jeg var uegnet til militærtjeneste. Da jeg endelig nåede til psykiateren, 
var grunden allerede lagt. Efter et halvt års elendig militærtjeneste blev 
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jeg frikendt fra militæret som ”uegnet”. Dette blev desværre enden på 
min militærkarriere. 
 Situationen blev imidlertid endnu værre. På Yom Kippur i 1973, 
da sirenen forkyndte begyndelsen af den infame krig, drev jeg rundt 
sammen med nogle drenge i den enes lejlighed i Holon. Vi overvejede 
ikke engang at gå ned i beskyttelsesrummet. At gå i synagogen på det 
jødiske års helligste dag var også helt utænkeligt.
 Et eller andet sted i min samvittighed plagede det mig at være 
fraværende i synagogen på denne særlige dag. Jeg var dog allerede for 
længe siden blevet klar over, at synagogen ikke havde noget at tilbyde 
mig. Oprøret, som jeg havde udviklet over for alle autoriteter, spredte sig 
også mod rabbinerne og deres repræsentanter. Jeg kendte selvfølgelig 
ikke Gud, og jeg følte heller ikke, at jeg stod i gæld til Ham for mine 
handlinger. ”Vi er alle syndere”, erklærede jeg, ”så hvorfor skulle netop 
jeg blive holdt ansvarlig?” Min hele verden drejede sig på det tidspunkt 
udelukkende om, hvad der skete i den lille lejlighed, hvor vi sad og 
grublede.
 Under Yom Kippur-Krigen drev jeg skamfuldt rundt i byen. Der 
var ingen andre unge mænd i sigte, men derimod kun kvinder, børn og 
gamle mennesker. Alle mænd var på fronten, og krigsatmosfæren spredte 
sig over alt. Jeg fortrød af hele mit hjerte, at jeg havde nægtet at være 
en del af hærens væbnede styrker som alle andre. Med min brors hjælp 
gjorde jeg faktisk forsøg på at blive volontør i aktiv tjeneste, men blev nu 
afvist af hæren. Der var derfor intet andet tilbage for mig end at vandre 
målløst rundt i gaderne og at svare uden ord på de ustillede spørgsmål, 
som blev rettet imod mig af folks stirrende blikke. 

Betegnelsesforklaring

1 Efter Israels børns udgang af Egypten banede Gud vej for 
dem igennem havet (2. Mosebog 14).

Ind til storbyen
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Kapitel 5
Ud i den store, vide verden

 Som tiden gik, indså jeg, at jeg ikke kunne fortsætte ret meget 
længere på denne måde. Den store verden var min eneste mulighed for at 
finde tilfredsstillelse og mening med tilværelsen. Jeg besluttede derfor at 
forlade landet for en tid. 
 Min bror Shmuel, som havde fået os til Holon, var allerede flyttet 
til København, hvor han arbejdede for SAS (Scandinavian Airlines) og 
senere åbnede en guldsmedeforretning i byens gågade. Jeg syntes, det 
ville være en god idé at tage til Danmark for at besøge ham. På en kølig 
efterårsdag ankom jeg så til Danmarks internationale lufthavn. 
 Jeg havde kun regnet med at blive et par dage, men mit besøg 
kom til at vare et par måneder. Efter så langt et ophold kom jeg til den 
konklusion, at Europa ikke var det sted, jeg ønskede at bo. Sammenlignet 
med den israelske kultur var folk der så kolde som døde fisk, og jeg 
kunne ikke forestille mig nogensinde at blive i stand til at beherske det 
danske sprog. 
 Jeg hørte i disse dage om et stort bygningsboom i Australien. 
På grund af min tidligere erfaring med stålarbejde og bygning i det hele 
taget besluttede jeg at tage derover og tjene nogle hurtige penge. Herren 
havde imidlertid andre planer for mig. Min bror fortalte mig, at han ejede 
et stykke land på Bahamas-øen Freeport. Han fik mig overtalt til at rejse 
derover i stedet og bygge et hotel på det. 
 “Få styr på dig selv, og bliv som resten af familien!” råbte min 
bror vredt efter mig. ”Vi har altid været en varm og tæt knyttet familie; 
hvorfor skal du absolut opføre dig som sådan en original? Du strejfer 
rundt som en vagabond og er sammen med utilregnelige personer. 
Hvornår bliver du dog voksen? Tag til Freeport. Jeg er sikker på, at hvis 
vi alle slår os sammen og investerer vore penge og energi i en værdig 
sag, kan vi snart skrive historie!”
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 “Der bliver forresten bygget en hel del derovre lige nu ”, tilføjede 
han, “måske kan du også bruge dine evner på det område!” 
 Min ældre bror Shmuel følte sig ansvarlig for min uddannelse 
såvel som min adfærd i et fremmed land. Han forsøgte selvfølgelig at 
få mig til at ændre mine manerer. Han sørgede for, at jeg fik alle de 
dokumenter, han havde modtaget, da han opkøbte landstykket, og sendte 
mig så med toget til Luxembourg, hvorfra jeg tog det første fly mod 
Bahamas.  
 Da flyet landede i Nassau, spurgte immigrationsofficeren, hvor 
mange penge jeg havde med. Med en sjælden ærlighed fortalte jeg ham 
den skinbarlige sandhed, at halvfjerds dollars var alt, hvad jeg havde på 
lommen. ”Hvad har du lige akkurat tænkt dig at stille op med halvfjerds 
dollars?” lo manden, som dernæst stemplede mit pas og informerede mig 
om hans planer om at sende mig med det første fly tilbage til Luxembourg 
igen. 
 “Hvad hjælper det at være ærlig?” spurgte jeg mig selv og 
gik over til lufthavnens administrerende direktør. Jeg viste ham de 
dokumenter, min bror havde givet mig og introducerede mig selv som 
en forretningsmand, der ejede et stykke land i Freeport. Jeg fortalte ham 
også, at jeg ønskede at investere i stedets udvikling. 
 “Der er folk, der venter på mig i Freeport”, forsikrede jeg ham 
om. ”Som du ser, blev jeg bestjålet ved mit første besøg på øen og 
foretrækker derfor ikke at have alt for mange kontanter på mig”. 
 Direktøren var tilsyneladende imponeret af min optræden, for han 
rettede indgangsstemplet i mit pas. Efter at have tilbragt natten i en åben 
amerikansk bil, der stod parkeret på parkeringspladsen ved lufthavnen, 
drog jeg af sted mod Freeport. 
 Da jeg nåede til Freeport, tog jeg en taxi og bad den mørkhudede 
chauffør køre mig hen til byggepladsen. Han så på mig, som var jeg 
dumpet ned fra en fremmed planet – hvilket i virkeligheden ikke var 
langt fra sandheden – og spurgte mig, hvad jeg helt præcis mente. 
 “Kør mig til byggeplads. Jeg søge efter job!” sagde jeg til ham på 
gebrokkent engelsk. 
 “Hvad i alverden taler du om?” spurgte han med et overrasket 
blik. ”Der er ikke blevet bygget på disse øer i årevis. På grund af 
lavkonjunkturen bliver der ingen nye bygninger opført”. 
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 “Lad mig komme ud med det samme!” beordrede jeg, da jeg ikke 
ønskede at spilde mine sidste dollars på nytteløs taxikørsel. 
 Da jeg var steget ud af taxien og så mig omkring, blev jeg klar 
over, at øen var helt overnaturlig, en sand ædelsten. Stræderne, som 
jeg slentrede nedad, var dekorerede med palmetræer og en overflod af 
rigt tropisk planteliv. Grønne, velplejede græsplæner lå udstrakte, og 
endeløse blomsterbede dækkede vejsiderne og haverne foran de elegante 
villaer. Der var dekorative springvand over alt. Strandens hvide sand var 
ikke langt væk, og bag det lå det klare, mørkeblå og turkise hav. Alt 
var så fejlfrit og rent og fantastisk smukt, at jeg følte det, som var jeg 
ankommet til selve Edens Have! Jeg betragtede de store amerikanske 
biler, der gled lydløst forbi på de velbelagte motorveje, og kunne kun 
stirre på omgivelserne med ærefrygt og fryd. 
 Det varede ikke længe, før jeg lå på en grøn græsplæne i nærheden 
et strålende hvidt hotel. Jeg lagde min brune kuffert under hovedet og lod 
tankerne få frit løb. ”Hvilket pragtfuldt sted, et tropisk paradis! Hvilke 
mennesker kommer jeg mon til møde her? Hvad mon mine venner og min 
familie laver i det fjerne Israel? Hvordan finder jeg mon det landstykke, 
der tilhører min bror? Hvor skal jeg tilbringe natten?”
 Jeg elskede udfordringen og eventyret, som den store, vide 
verden kunne tilbyde: At lande et hvilket som helst sted og overleve, 
at nyde det uventede og forvente endeløse nydelser, ligesom jeg havde 
gjort i Eilat.
 Der kom to mørke, tynde, lurvet klædte mænd gående ned ad 
bakken på modsatte side af vejen. Deres ansigter vidnede om et hårdt liv; 
men jeg øjnede samtidig en vis livsglæde i dem. Jeg kaldte på dem, og vi 
begyndte en samtale. Da jeg fortalte dem, at jeg kom fra Israel, blev jeg 
på grund af deres forvirrede ansigtsudtryk klar over, at de ikke havde den 
fjerneste anelse om, hvor i verden det lå. De havde ikke engang hørt om 
Jerusalem. 
 Jeg spurgte dem, hvor jeg mon kunne finde arbejde og logi, 
hvorpå de svarede: “Lad være med at bekymre dig! Kom bare med os. 
Så går det nok alt sammen!” Jeg tog selvfølgelig imod deres hjertelige 
invitation og fulgte med. Kort efter ankom vi til et boligområde bestående 
af små enkeltstående huse, hvert med en lille have foran. Til min store 
overraskelse kravlede fyrene ind i et af husene gennem vinduet. Stedet 
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var meget forsømt, og der var en afskyelig stank. Mine nye kompagnoner 
fortalte mig så, at området engang havde været beboet af sorte mennesker, 
der var blevet tvunget til at flytte, så stedet kunne blive renoveret og 
beboet igen af hvide. Husene stod i mellemtiden forladte og øde.
 Jeg sov godt den nat, og ved solopgang forlod vi huset. De to 
mænd tog mig med hen til en stor bagerbutik, der lå i et industriområde. 
”Denne bagerbutik tilhører ligesom alle andre virksomheder på øen den 
hvide mand”, forklarede de. ”Men alle de ansatte er sorte, og de skal nok 
samarbejde med os. Kom bare med. Lad os gå ind ad bagdøren og tage 
så meget, som vi kan bære. Stol på os – ingen lægger mærke til det!” 
 Vi gik ind og var ude igen et minut efter med hænderne fulde 
af gode sager: Frisk brød, kager og al slags wienerbrød. Der var sandt 
at sige ingen, der opdagede noget. Ejeren af stedet, en hvid mand, var 
fraværende på det tidspunkt, og de sorte ansatte samarbejdede virkelig. 
Det var på denne måde, mine nye venner bogstaveligt talt fik deres 
daglige brød. 
 På øen Freeport var der et kasino kun for hvide. Jeg udnyttede i 
den forbindelse, at min forholdsvis lyse hudfarve kunne give mig adgang 
– ikke fordi jeg havde penge at spille for, men jeg nød ganske enkelt 
atmosfæren der. En aften, da jeg forlod spillehallen, hørte jeg nogen tale 
arabisk. Jeg fik øje på tre sømænd, der arbejdede på et libysk olietankskib, 
der lå for anker i havnen. De skulle tilbringe tre dage på øen og var 
betaget over at møde nogen, der talte arabisk, skønt mit var temmelig 
gebrokkent. Deres holdning til mig ændrede sig ikke, da jeg fortalte dem, 
at jeg kom fra Israel. De ville tværtimod hellere end gerne invitere mig 
på aftensmad på deres hotel, hvilket jeg gladelig accepterede.
 Her lærte jeg for første gang om det søde liv på et femstjernet 
hotel. Den ene af sømændene, Muhammad, inviterede mig op på sit 
værelse og underviste mig om, hvordan folk bor på et så overdådigt hotel. 
Jeg havde aldrig forestillet mig, at en sådan luksus eksisterede. Hvordan 
kan en tåbe som mig fra det ”Gudsforladte” Kiryat Shmonah dog komme 
til et sådant sted? Jeg følte det virkelig, som var jeg midt i et eventyr. 

Da jeg sammen med mine værter gik ned til måltidet i 
hotelrestauranten, blev jeg mødt af et nyt problem. Hvordan skal man 
dog opføre sig ved et sådant luksusbord med en uendelig mængde sølvtøj, 
et bjerg af prægtigt porcelæn og flerfarvede tropiske drikke serveret i 
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funklende krystalbægere? Der blev serveret så mange retter ved hvert 
måltid, og jeg vidste ikke engang, hvordan jeg skulle bruge kniv og 
gaffel som et civiliseret menneske!
 Jeg spekulerede også på, hvem der skulle betale for alt dette. 
Heller ikke det viste sig dog at være et problem. Min vært greb skødesløst 
en kuglepen og kradsede en uidentificerbar underskrift på den kvittering, 
han fik udleveret. Prisen for måltidet blev automatisk lagt på værelset. 
Hvor mærkværdigt! Og hvem skulle så betale denne regning? Jeg 
behøvede ikke bekymre mig, for Libyens rige regering skulle også nok 
betale mine udgifter.  
 Jeg elskede ganske vist denne livsstil. Min fantasi begyndte at 
løbe løbsk. Hvis det var så simpelt – hvis alt, hvad der skulle til, var en 
underskrift på et stykke papir – hvorfor så ikke gøre brug af det? 
 Tre dage efter skulle mine libyske værter checke ud af hotellet for 
at vende tilbage til deres skib. Jeg bønfaldt Muhammad på en blanding 
af arabisk og gebrokkent engelsk: “Du stikker til søs nu. Ingen vil være i 
stand til at finde frem til dig der. For venskabs skyld, vil du ikke fortælle 
receptionisten ved skranken, at du har tabt nøglen til dit værelse, og lade 
mig blive boende der?”  
 Muhammad syntes om idéen. “Om Gud vil, mødes vi igen en 
dag - i fred, i Jerusalem!” Hans øjnene strålede i tro og håb på en bedre 
fremtid. 
 Efter et farvel på grænsen til tårer overrakte Muhammad mig 
nøglen til hans værelse. Jeg flyttede ind og lod fortsat den libyske 
regering betale mine udgifter. Jeg elskede hvert minut og frydede mig 
over svømmepølen, spisestuen og glæderne ved værelsesservice. Jeg 
begyndte næsten at føle mig hjemme der.
 Det var omkring det tidspunkt, at jeg så de to sorte mænd igen, 
som jeg havde mødt i begyndelsen, jeg var på øen. De lå stadig på græsset, 
hvor jeg først havde mødt dem, som havde de ikke rørt en fod siden. Til 
min store overraskelse blev de dog slet ikke glade over at se mig igen, 
og da jeg bad dem lede mig hen til det hus, hvor jeg havde gemt min 
brune kuffert, nægtede de blankt. De havde sandsynligvis selv ”taget sig 
af” den, mens jeg var væk. Jeg havde indtil dette øjeblik stadig haft en 
tro på menneskeracens hæderlighed. Nu gik det imidlertid op for mig, at 
trofasthed, indbyrdes hjælp og broderskab ikke kan tages for givet hos 
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enhver. Til trods for, at jeg engang havde købt hamburgere til dem for 
mine usle skillinger, behandlede de mig nu som en fremmed.
 Jeg havde intet valg – jeg måtte finde min kuffert. Og idet jeg 
brugte “moderat” fysisk pres, tvang jeg dem til at lede mig hen til det 
sted, hvor mine ejendele lå skjult. Det var med desillusionerede og 
skuffede følelser over de to utaknemmelige fyres uærlighed, at jeg atter 
vendte tilbage til ”mit” femstjernede hotelværelse, hvor en ærlig mand 
som mig kunne få fred!  
 Dagene gik, og alt var godt, lige indtil en aften, hvor receptionisten 
pludselig kaldte mig over til skranken og spurgte mig, hvem jeg egentlig 
var. ”Jeg er Ahmed Ali”, svarede jeg spontant og forklarede, at jeg faktisk 
var en af de ansatte på det libyske tankskib. 
 “Men de forlod allerede hotellet for en uge siden”, sagde han.
 “Det er rigtigt”, svarede jeg, “men kaptajnen på skibet lod mig 
blive tilbage på øen for at vente på det næste skib, som snart ankommer. 
De har brug for professionel arbejdskraft ombord”. 
 Jeg kunne ikke tro de ord, der kom ud af min egen mund. Jeg 
havde aldrig før været klar over, hvor nemt det var at lyve. Manden greb 
telefonen og ringede til havnen; men der var heldigvis for mig ingen, 
der svarede på nummeret. Jeg foreslog, at han prøvede at ringe igen i 
morgen. Den stakkels mand var så flov og skammede sig så meget, at 
han ikke kunne undskylde nok. 
 Hvad mig angår, var jeg væk inden solopgang.

I løbet af mine første dage på kasinoet mødte jeg en ung israeler, 
der arbejdede ved spillebordene. Da han hørte om min ”bolignød”, 
inviterede han mig til det beboelseshotel, hvor han opholdt sig. Han 
kendte øen ganske godt, og jeg fik igennem ham opsporet, at det stykke 
jord, min bror havde købt, slet ikke havde tilhørt den person, der havde 
solgt det til ham. Den slags bedrag og svindel var meget almindelig i 
området, ligesom det var i det nærtliggende Florida. 
 Nærtliggende Florida? Da jeg fandt ud af, at Florida lå lige om 
hjørnet fra Bahamas, fik jeg lys i øjnene. Indtil da havde jeg ikke anet, 
at Amerika lå så tæt på. Manden fortalte mig, at mine muligheder for at 
finde arbejde på øerne var lig nul, så hvis jeg ønskede at komme videre 
i livet, måtte jeg hellere rejse videre til Amerika. Han præsenterede mig 
for lederne af den jødiske menighed på øen, og jeg besøgte synagogen en 
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Shabbat. Menigheden fik medlidenhed med den ubemidlede vagabond fra 
Israel og købte mig en flybillet til Miami Beach i Florida samt skænkede 
mig 100 dollars som gave.  
 Samme uge forlod jeg fuld af forventning min drømmeø og steg 
ombord på flyet, der skulle bringe mig til ”De Uendelige Muligheders 
Land”! 

Ud i den store, vide verden
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Kapitel 6
New York, New York!

Flyets hjul ramte landingsbanen i Miami Beach Lufthavn. Jeg var 
ankommet til Amerika! Hvis jeg som dreng havde syntes, at en to-et-halvt 
værelses lejlighed i Holon var et drømmehus, hvor stor var overraskelsen 
da ikke ved min ankomst til USA! Her var alting meget større, meget 
rigere, meget mere gennemført og meget dyrere. Forblindet, fuld af 
ærefrygt og forvirret over, hvad mine øjne skuede, vandrede jeg gennem 
gaderne i den enormt store by. Jeg sugede til mig af synsindtrykkene, 
lydene og lugtene. Jeg var betaget af de store motorvejsbroer, der 
snoede sig ind i hinanden som slanger på flere niveauer og udmundede i 
kæmpestore, flersporede motorveje. “Hvordan er det dog muligt at finde 
rundt her uden at fare vild?” tænkte jeg. 
 De konstant blinkende, farvede lysreklamer fremstod skiftevis 
som hele billeder, der blev opløst og forsvandt helt, for derefter igen at 
blive skabt på ny. Alt dette fangede min opmærksomhed, fordi det som 
var så mærkeligt og fascinerende for en uvidende dreng fra landet som 
mig.
 Hvad gør en ung, 21-årig jøde og israeler, når han ankommer til 
Amerika? Han søger selvfølgelig arbejde! Jeg blev i Miami Beach en 
hel uge uden dog at finde noget arbejde. Jeg besluttede da som sidste 
mulighed at besøge en af mine bekendte, der hed Michael og boede i 
New York. 
 Michael var for nogen tid siden af hans elskelige, ultraortodokse 
forældre blevet sendt til Israel fra Brooklyn, idet de håbede, at han 
en dag ville blive til en stor rabbi i Israel. Hans velstående forældre 
havde selvfølgelig sørget for, at han havde alt, hvad der kunne købes 
for penge, ensbetydende med at de fyldte hans bankkonto op konstant, 
hver gang den blev slunken. De havde dog heller ingen anelse om, hvad 
deres elskede søn i virkeligheden fordrev tiden med. Michael var slet 
ikke interesseret i at studere den hellige Torah. Han ville meget hellere 
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besøge værtshusene, barerne og natklubberne end de rabbinske skoler i 
den hellige by Jerusalem. 
 Jeg opholdt mig på det tidspunkt skiftevis i Tel Aviv, Jerusalem 
og Eilat, og pludselig en mørk nat løb vi ind i hinanden i det ”Gule Tehus” 
i Jerusalem. Efter en lang snak gav han mig sin adresse i Brooklyn og 
sagde, at hvis jeg nogensinde skulle komme til Amerika, ville han blive 
glad for at se mig. Han havde sikkert ikke regnet med, at jeg virkelig 
ville dukke op. 
 Som følge af min beslutning om at lede efter Michael, gik jeg 
ud til den store motorvej og løftede tommelfingeren omtrent, som jeg 
plejede at gøre, når jeg rejste fra Tel Aviv til Eilat. At tage den på stop var 
den gang lige så almindeligt i Amerika, som det stadig er i Israel i dag, 
hvor man ser mange soldater stå ved motorvejen. Det lykkedes mig at nå 
så langt nordpå som Georgia på mit første lift. 
 Jeg nåede til sidst til Brooklyn, hvor en politibetjent viste mig 
vej til metroen. Jeg fulgte betjentens anvisning og tog elevatoren ned 
til metrostationen, hvor jeg begik min første fejl på amerikansk jord: 
Jeg satte min kuffert ned et kort sekund for at veksle en dollarseddel til 
mønter, så jeg kunne benytte mønttelefonen. Så passende som det kunne 
være, var det netop en jødisk forbipasserende, der bemærkede, hvad jeg 
havde gjort, og hun råbte så højt, hun kunne: ”Sæt aldrig din kuffert fra 
dig, ikke engang et øjeblik! De er alle sammen ganuvin her!” Skønt jeg 
senere forstod, hvor meget ret hun havde, og var hende taknemmelig, 
var jeg lige i det pågældende øjeblik fortumlet og lamslået over hendes 
tordnende velkomst. Jeg må indrømme, at mit første indtryk af New York 
City var temmelig dystert.
 Da jeg endelig nåede frem til Michaels hus, viste det sig, at 
han ikke var hjemme. De følgende tre-fire dage tilbragte jeg nætterne i 
lobbyen på et nedlagt hotel, hvor jeg sov bag en lurvet sofa. 
 Det var i løbet af de dage, jeg for første gang stiftede bekendtskab 
med begrebet “grim israeler”. Jeg blev klar over, at israelere opfører 
sig som ulve i forhold til hinanden, særligt i udlandet. Det var, som 
om hver eneste jeg mødte, kun tænkte på sig selv, og hvad der vedkom 
ham, til trods for, at alt, hvad han var i besiddelse af og havde mulighed 
for at dele, måske var et tag over hovedet og fire omsluttende vægge. 
Ingen tog hensyn til en landsmand, der havde brug for hjælp. Selvom 
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jeg afslørede min nød til indtil flere mennesker og fortalte dem, at jeg 
lige var ankommet og ikke havde noget sted at gå hen, var der ingen, 
der inviterede mig med hjem at overnatte, ikke engang midlertidigt. Det 
var, som om mistanke og frygt for fremmede ansigter fik vort folk til at 
ignorere de lange gæstfrihedstraditioner, som havde været en del af deres 
opvækst i Israel. 
 Jeg blev også klar over, at den gennemsnitlige israelske yored 
var villig til at tage så godt som et hvilket som helst arbejde, selv manuelt 
arbejde, som han ellers aldrig kunne drømme om at udføre hjemme i 
Israel, hvis bare han kunne tjene nogle få dollars. Enhver var villig til 
at kæmpe som en løve for sin indkomst – selv hvis det måtte ske på 
bekostning at en landsmand. 
 Tre dage efter vendte jeg tilbage til Michaels hus, hvor jeg denne 
gang bankede på kælderdøren. Til min store overraskelse blev døren 
åbnet med det samme, og der stod Michael! Han var i færd med at øve 
karate sammen med en god ven.
 Han så lidt forvirret ud, ude af stand til at huske hvor han nu lige 
kendte mig fra, og uden begreb om, hvorfor jeg stod foran hans dør. Da 
jeg viste ham hans egen adresse skrevet med hans egen håndskrift og 
forklarede ham hvor og under hvilke omstændigheder, vi havde stiftet 
bekendtskab, lyste hans ansigt pludselig op ved mindet, og han inviterede 
mig gladelig indenfor. 
 Der var ægte gensynsglæde. Efter en smule overfladisk snak, 
fortalte han mig, at hele hans familie var flyttet til Jerusalem og havde 
lejet deres luksuriøse herskabsvilla ud til andre. Deres eneste søn, som 
var blevet tilbage, havde derfor ikke noget andet sted at holde til end i 
denne lille kælder i hans eget hjem. 
 Ved siden af Michaels seng, som optog den største del af 
gulvpladsen på værelset, var der lige netop plads til en madras. Udover 
dette bestod lejligheden af et lillebitte køkken med et lille gaskomfur og 
et badeværelse med brusebad.
 Jeg spurgte Michael, hvorfor en tidligere rabbiner-studerende 
lige netop studerer karate. Hans svar var ganske anderledes end forventet: 
“Som lille dreng blev jeg engang konfronteret og overfaldt på vej til 
skole af en gruppe ikke-jødiske børn, der slog mig hårdt og kaldte mig 
en ’beskidt jøde’ og ’Kristus-morder!’ I samme øjeblik besluttede jeg, 

New York, New York!
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at noget lignende aldrig skulle ske igen. Jeg sværgede, at hvis jeg eller 
nogen en anden jøde i fremtiden skulle blive angrebet af anti-semitter 
igen, ville jeg være klar til at gå i forsvar. Vi skal aldrig mere opleve 
gaskamrene!” 
 Michael hjalp mig med at finde mit første job midt i centrum af 
Manhattan. På grund af mit dårlige engelsk blev jeg dog ret hurtigt efter 
fyret og måtte søge efter noget andet igen. Jeg arbejdede derefter som 
buddreng for en italiensk restaurant; men siden jeg ikke havde nogen 
legal arbejdstilladelse, blev jeg groft udnyttet af mine arbejdsgivere. Den 
“menneskelige trykkoger” var i aktion, også i Amerika.
 Denne situation mindede mig om det arbejde, jeg som 14-årig 
havde haft i Holon på en fabrik, der fremstillede jernfuglebure. Jeg havde 
prøvet at tjene nogle penge til mig selv og samtidig hjælpe min familie. 
Jeg arbejdede meget hårdt. Selvom min produktion var lige så god som 
en voksens, udnyttede chefen min alder og betalte mig, en ubeskyttet 
mindreårig, blot nogle få skillinger. 
 I New York var jeg heller ikke beskyttet af loven, og enhver 
mulig arbejdsgiver så mig som et let bytte, hvorfor jeg skiftede arbejde 
mange gange i løbet af året. Efter at have boet hos Michael i 6 måneder, 
blev jeg til sidst nødt til at flytte, da han havde giftet sig og havde brug 
for pladsen. Jeg måtte da leje en lejlighed i Brooklyn til fuld pris. Det 
viste sig dog hurtigt, at min samlede indkomst kun lige dækkede huslejen 
for slet ikke at tage om mit daglige brød.
 Jeg flyttede så til New Jersey, hvor jeg begyndte at arbejde på en 
byggeplads, der blev ledet af en tidligere israeler. Jeg begyndte derefter 
at indsætte svømmebassiner i rige og berømte amerikaneres hjem. 
Luksussen og herligheden i deres hjem forblændede mig. Jeg glemmer 
aldrig, hvordan vi en gang indsatte et stort svømmebassin sammen med 
en Jacuzzi og et enormt saunaværelse i et af disse paladser. Jeg havde 
svært ved at forstå, hvordan mennesker havde råd til at bygge så store, 
prægtige herskabsvillaer til mange millioner dollars. Jeg spekulerede på, 
hvad formålet med alle disse tomme værelser var. Der var ingen af disse 
millionærer, der havde mere end højst et eller to børn, og i de fleste 
tilfælde var børnene allerede voksne og flyttet hjemmefra. Hvem havde 
brug for al denne pragt – den hvide puddel eller den siamesiske kat? 
 I løbet af de tre år, der var gået, siden jeg for første gang havde 
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sat min fod på den “hellige” amerikanske jord, havde jeg opnået meget. 
For de penge, jeg havde sparet op ved mine mange jobs, købte jeg en 
bil og en falafelbod, der kunne spændes efter bilen. I Manhattan er der 
hotdogsælgere på hvert gadehjørne, og jeg var sikker på, at i en by så fuld 
af jøder og arabere, ville en falafalforretning blive en strålende succes. 
Jeg parkerede min bod midt på det jødiske marked i Delancey Street 
lige på Washington Square. Hver søndag, når der blev holdt koncerter i 
Central Park tjente jeg hele 300 dollars – meget mere end hvad jeg kunne 
i løbet en hel uges ærligt, hårdt arbejde! 
 Jeg kunne nu holde hovedet højt, indså dog, at det ikke var på den 
måde, man blev rigtig rig. Jeg var klar over, at jeg havde bevæget mig et 
stykke opad, da jeg åbnede en smykke- og souvenirbutik i New Jersey, 
og jeg følte mig nu som en rigtig amerikaner. Mine engelskkundskaber 
blev fortsat bedre, og jeg oplevede fremgang både materielt og socialt. 
Jeg så efterhånden USA som mit nye hjemland, som ikke engang en 
bulldozer kunne få mig væk fra!
 En dag blev jeg ringet op af min familie i Israel, som fortalte mig, 
at min yndlingssøster Frieda skulle giftes. Frieda var to år yngre end jeg, 
og vi havde altid været meget tæt knyttede. Jeg besluttede omgående, at 
jeg ville deltage i hendes bryllup.
 Uden at sige et ord til nogen tog jeg næste fly til Israel. Netop 
da bilen med brudeparret ankom til festlokalet, åbnede jeg døren for det 
overraskede, unge par! Glæden og sindsbevægelsen i dette øjeblik var 
ubeskrivelig, da ingen havde forventet, at jeg ville dukke op. Min mor 
var på nippet til at besvime af overraskelse, hvorfor mine brødre senere 
gav mig en opsang: ”Hvorfor fortalte du os ikke, at du kom? Mor kunne 
have fået et hjertetilfælde!”
 Efter brylluppet blev jeg hos mine forældre en uges tid. Gensynet 
med de gamle barndomskammerater og venner i nabolaget var både 
glædeligt og skuffende. På den ene side fik det mig til at føle, at jeg 
aldrig nogensinde havde forladt landet. På den anden side havde mange 
af mine gamle venner været i fængsel, og andre kom og gik i arresten på 
politistationen, som var det deres andet hjem.
 Snart fik jeg følelsen af, at stedet var alt for lille og trangt for 
mig. At vende tilbage til en lille by som Holon efter nogle år i USA var 
noget af et chok for mig. Forskellen mellem livet i en stor amerikansk 
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by og livet i den israelske provins var forbløffende. I Israel levede og 
fungerede hele landet som en stor familie. Alle vidste nøjagtig, hvad 
naboerne skulle have til aftensmad. Jeg fik indtryk af, at israelerens største 
morskab var glæden ved at diskutere naboernes daglige op- og nedture. 
Ved dette besøg oplevede jeg ikke varmen og nærheden på samme måde, 
som jeg huskede den fra det israelske samfund. De snavsede gader, de 
dårligt cementerede veje og de robuste huse, som havde set bedre dage, 
tyngede mig med en ånd af bedrøvelse og depression. Jeg følte mig som 
en fangen fugl, indespærret i et bur, som jeg selv havde fremstillet. Jeg 
ønskede mere end noget andet at sprede vingerne ud og flyve. Jeg havde 
svært ved at vente, til mit ophold fik ende, så jeg igen kunne stige på det 
fly, der skulle bringe mig ”hjem” til Amerika igen.
 Mens jeg pakkede min kuffert til tilbagerejsen, fandt jeg hos 
mine forældre min gamle hebraiske bibel, som havde været en trofast 
følgesvend i min skoletid. Jeg blev da pludselig mindet om min elskede 
bibellærer Maeir Tzubaris ord ved afslutningsfesten: “Jeg beder jer, mine 
venner: Så længe I lever, hold aldrig op med at læse Salmernes Bog og 
Ordsprogenes Bog”.  
 Jeg greb den gamle bog og lagde den ned i min nye kuffert. (Som 
udfald af min finansielle fremgang havde jeg endelig kunnet købe en ny 
kuffert som erstatning for min gamle brune). Da tiden kom for at tage 
afsked, steg jeg ombord på flyet fast besluttet på, at hvis jeg nogensinde 
i fremtiden skulle tage på ferie, ville det enten blive til Hawaii eller 
Schweiz eller måske endda til Timbuktu – men aldrig nogensinde igen til 
Israel! 
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Kapitel 7
Mødet med Jeff

Efter at være vendt tilbage til min butik i New Jersey, lod jeg ofte min 
gamle Bibel ligge på disken, måske som et slags lykkemiddel. Jeg 
bladede den ind imellem igennem med tankerne på min lærers befaling. 
En skønne dag kom en høj ung mand med strålende, blide øjne ind i 
butikken. Hans bløde, men beslutsomme ansigtstræk var markeret af et 
overskæg, og han havde en langsom, afmålt måde at tale på. Han hed 
Jeff.  
 Da han fik øje på den hebraiske Bibel, som lå på disken, lyste 
hans øjne pludselig op. Henvendt til mig på hebraisk, sagde han: ”Du tror 
vel på Yeshua1, ikke?” 
 “Selvfølgelig tror jeg på Yehoshua (Josva)!” svarede jeg, da jeg 
havde misforstået ham totalt. 
 “Åh nej! Jeg mener ikke Yehoshua Ben Nun (Josva, Nuns søn)”, 
svarede han med et smil. ”Nej, jeg taler om Yeshua, også kaldet Yeshu2 
af dem, der ikke kender ham”.  
 “Hvorfor Yeshu?” udbrød jeg med blandede følelser af rådvildhed, 
raseri og forbitrelse. ”Er du jøde? Og hvis du er, hvad betyder han da for 
dig? Vi jøder tror ikke på Yeshu! Vi tror på Gud og Gud alene”.  
 “Nej, jeg er ikke jøde”, svarede Jeff, “men under Yom Kippur-
Krigen tilbragte jeg nogen tid i Israel som frivillig buschauffør. Jeg 
havde forinden været volontør i Israel i flere kibbutzim og endda også 
lært noget hebraisk. Jeg elsker Israels folk af hele mit hjerte, og jeg tror 
fuldt og fast på, at Gud også elsker dem”.  
 ”Vent lige lidt! Mener du virkelig, at du ikke er jøde?” indskød 
jeg ret uhøfligt. 
 “Nej, jeg er desværre ikke jøde”, tilstod Jeff ærligt, ”men jeg 
elsker jøderne på grund af Yeshua”. 
 Nu var det min tur til at løfte et øjenbryn. ”Jeg har aldrig hørt om 
en ikke-jøde, der elsker jøder! Og hvad har Yeshu at gøre med alt det?”
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 Jeff lod mig ikke vente længe, før han svarede. ”Det er, fordi 
Yeshua er Guds Søn og Israels Messias3”, erklærede han med frimodig 
sikkerhed som en stærkt troende, der tager sin tro seriøst. Han havde 
sandsynligvis ikke overvejet, at der måske var andre, der var af en anden 
mening. 
 “Guds søn?!” udbrød jeg rasende. “Hvornår har Gud lige fået en 
Søn?”  
 “Så har jeg godt nyt at fortælle dig!” smilede Jeff. ”Gud har ikke 
blot en Søn; men denne Søn er en perfekt jøde, en jødisk konge, født 
i Davids Hus!” Han skiftede pludselig emne og spurgte mig: ”Har du 
nogensinde læst HaBrit HaChadashah (Det Nye Testamente)?” 
 “Åh nej! Gud bevare!” Jeg var virkelig forfærdet nu. ”Bare at 
holde den bog i hænderne er strengt forbudt for os jøder. Det er en ikke-
jødisk bog, som vi ikke må tilsmudse vore hænder med”. 
 “Det er ærgerligt, at du fordømmer en bog, du ikke engang har 
set”.
 Jeff skiftede over til engelsk. ”Hvordan kan du have en så 
færdiglåst mening om noget, som du ikke ved noget som helst om? Når et 
menneske kommer for retten, må dommeren forholde sig ganske upartisk 
og fordomsfri for at kunne veje alle de påstande, der bliver fremstillet for 
ham, både fra anklagerens og forsvarerens side, objektivt. Dommeren må 
ikke tage sit eget personlige standpunkt i betragtning. Han skal dømme 
ærligt og retfærdigt. Hvordan kan du da fælde en så forfærdelig dom 
over Yeshua og Den Nye Pagt uden at have den ringeste anelse om dem? 
Forstår du ikke, at du tillader dine fordomme eller - værre endnu - andre 
menneskers fordomme at fastlåse din mening og få dig til at fælde dom 
uden først at have undersøgt kendsgerningerne?”
 “Hvad er kendsgerningerne da?” Min nysgerrighed var fanget. 
“Helt fra min tidligste barndom har jeg lært, at Yeshu kun var for ikke-
jøder! Jeg må dog indrømme, at jeg ikke ved noget som helst om hverken 
Yeshu eller kristendommen”. 
 Det var, som om Jeff netop havde ventet på muligheden for at 
fortælle mere om sin Gud. ”De ting, jeg nu vil fortælle dig, er muligvis 
helt nye for dig. Jeg ønsker dog først og fremmest, at du skal vide, at sand 
kristendom – som nogle kalder ”messiansk tro” – er ret forskellig fra det 
fordrejede billede af den kristne religion, som de fleste jøder har i dag. 
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 “Den messianske tro er en livsstil, som et menneske vælger af 
egen fri vilje, og ikke en religion man kan fødes ind i. Troen på Israels 
Messias er den eneste vej til frelse og til sand kommunikation med Gud, 
hvilket gælder for hvert eneste menneske, uanset om han er jøde eller 
ikke-jøde. Den messianske tro var ikke bestemt for ikke-jøder alene. 
Den gjaldt i modsat fald først og fremmest det jødiske folk. Jeg vil ikke 
prædike kristendom for dig, og jeg forventer heller ikke, at du ændrer 
religion og konverterer til kristendommen. Gud forbyde det! Selvom jeg 
ikke er født som jøde, var det i bund og grund kun takket være Yeshua, 
at jeg lærte, hvad sand jødedom går ud på”.   
 Jeff benyttede min forlegne stilhed til at fortsætte: “Der er en 
grundlæggende meningsforskel her, som jeg ikke ved, om du er klar over. 
Jøderne tror, at kun et menneske født af en jødisk mor, kan regnes for 
jøde. Et menneskes religion, eller for at sige det endnu mere præcist, den 
tro en person må holde fast ved resten af livet, afhænger med andre ord af 
hans forældres kønslige relationer. På baggrund af dette kan det fastslås, 
at Esau var ligeså jødisk som Jakob, fordi de blev født samtidig og af 
de samme forældre. Det er på samme måde muligt at sige, at Gideons 
forældre var gode, trofaste jøder, selvom de tjente og tilbad afguder (jf. 
Dommerbogen 6:25). At et menneske er født ind i en jødisk familie, er 
ingen garanti for hans hengivelse til Israels Gud. På lignende vis bliver 
en person, der er født i en garage, heller ikke til en bil.
 “Med andre ord”, fortsatte Jeff, “er der ingen, der bliver født 
messiansk. Messiansk tro er på den måde ikke en religion, ligesom 
kristendommen er. Et menneske må selv vælge, om han vil være messiansk 
eller ej. Kun den, der erkender i tro, hvad Yeshua har gjort for ham og 
tager imod Ham som Herre og Frelser, bliver messiansk troende. Vi siger 
da, at han er ‘frelst’ eller ‘født igen’. Dette går ikke imod Bibelen, men 
opfylder den tværtimod. En jøde, der tager imod Yeshua, bliver til en 
messiansk jøde, mens en ikke-jøde som jeg, der har taget imod Yeshua i 
tro, er en genfødt messiansk troende”.
 Jeg så forundret på ham, fordi hans ord slet ikke gav mening i 
mine ører. ”Hør lige her”, afbrød jeg ham brat, ”vi jøder har en lang og 
smertefuld historie i vores forhold til jer kristne. I de sidste knap 2000 
år er vi blevet stærkt forfulgt af de kristne i denne mands navn, Yeshu. 
Korsridderne massakrerede os brutalt i deres forsøg på at befri Yeshus 
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grav fra muslimske hænder. I løbet af den ‘Hellige Inkvisition’ blev 
vi tortureret og brændt levende på pæle i det katolske Spanien under 
sloganet ’Konverter eller dø!’ Chmelnitzkis kosakker slagtede os som 
svin i Polen og Rusland. Det var de kristne, der opfandt de skændige 
injurier imod os med påstanden om, at vi bruger kristne børns blods i 
vore Pesach-ritualer. Opfyldte med et uendeligt had og under lovsang til 
deres guder Yeshu og Maria drev de hele landsbyer fulde af jøder ind i 
synagogerne, låste dem inde og satte dem i brand! 
 “Og vi behøver slet ikke gå ret langt tilbage i historien. Det er 
ikke mange år siden, at katolske og protestantiske antisemitiske kristne 
bar hagekors og førte vort folk som får til slagtebænken ind i gaskamrene 
og krematorierne i Nazi-Europa. Ofrenes blod er endnu ikke størknet, 
men råber stadig til himlen om hævn. Og nu kommer du og forsøger at 
prædike for mig, en jøde, om at tage imod Yeshu og tro på ham? Jeg vil 
ikke have noget som helst at gøre med ham!” 
 “Lad os nu lige allerførst få nogle ting afklaret”, svarede Jeff. 
”Du har rent ud sagt henvendt dig på den forkerte adresse. Du sætter 
Yeshua – ja, Hans navn er i øvrigt Yeshua og ikke Yeshu! - og de, der 
tror på ham i samme bås som de antisemitter, hvis handlinger går stik 
imod undervisningen i Det Nye Testamente. Jeg er vel bekendt med den 
uretfærdige og fjendtlige holdning, som de, der kalder sig selv ’kristne’ 
har udvist mod jøderne. Det er en holdning, der udspringer af uvidenhed, 
syndighed, fejltolkning af Guds Ord og en alvorlig misforståelse af Guds 
plan for Israels frelse og hele verden. 
 “Du har sandsynligvis hørt om en bestemt teori, der er meget 
udbredt i de kristne kirker i dag. Denne teori, som faktisk er meget 
gammel, påpeger, at jøderne, som ’engang’ var Guds udvalgte folk, var 
ulydige mod Gud, da de forkastede Hans Søn, Messias. Derfor blev 
’Gud’ meget vred på dem, ’skilte sig’ fra dem og indsatte den kristne 
kirke som sit udvalgte folk og sin nye brud i stedet. Dette er dog ikke 
sandt. Israels Gud – som selvfølgelig er hele universets Herre, da der kun 
er én levende Gud – er en trofast og retfærdig Gud, som aldrig bryder 
sine løfter. De, der holder sig til denne vranglære, der er almindelig kendt 
som ”Erstatningsteologien”, har ikke indset, at hvis Israels Gud skulle 
have brudt sit evige løfte med sit ejendomsfolk, er der heller intet hold i 
den kristne tro! Hvilket menneske ved sine fulde fem kan stole på, at en 
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så ubestandig Gud vil holde sit løfte og frelse ham? Hvis disse såkaldte 
kristne ser Israel som værende troløs og ulydig mod Gud, hvordan ser de 
da sig selv? Er de mon selv bedre? 
 “Der er mange, der bekender sig som kristne”, fortsatte Jeff 
beslutsomt, “men som slet ikke er trofaste disciple af Yeshua. De gør i 
virkeligheden det akkurat modsatte af, hvad deres Mester lærte og befalede 
dem at gøre. Der er en kolossal forskel mellem sådanne navnekristne, der 
er vokset op i et kristent miljø, og sande messianske troende, som på 
et vist tidspunkt i deres liv frivilligt har taget imod Yeshua som deres 
Herre og Frelser. De førstnævnte har intet tilfælles med den virkelige, 
historiske Yeshua, som blev født, døde og opstod igen som Jødernes 
Konge. Yeshua underviste og underviser stadig sine efterfølgere til at 
elske Gud af hele deres hjerte, af hele deres sjæl og af hele deres sind og 
at elske andre som sig selv (Luk. 10:27). Han udstyrede dem endda også 
med kraften og evnen til at gøre således. Han kom til verden for at tilgive 
vore synder, give os et nyt hjerte og blæse en ny Ånd ind i os! 
 “HaBrit HaChadashah (Det Nye Testamente) kan kun forstås 
i lyset af Tanach’en (Det Gamle Testamente). En ikke-jøde, der bliver 
født igen ved Guds Ånd er godt klar over, at Yeshua først og fremmest 
blev sendt til det jødiske folk. Han forstår også, at troen på Yeshua, den 
guddommelige frelser, som kom til verden som følge af Guds løfter 
til det jødiske folk i Tanach’en, faktisk giver ham, den ikke-jødiske 
troende, åndelig borgerret i Israel. Den ikke-jødiske troende ved, at han 
i virkeligheden har taget imod den jødiske tro på den jødiske Messias 
og Israels Gud, og at han er blevet indlemmet i den jødiske tro som et 
adopteret barn eller en ægte proselyt. 
 “Yeshua kom ikke til verden for at stifte en ny religion. 
Tværtimod! Han kom hertil for at opfylde det jødiske folks bestemmelse 
til at være et lys for Nationerne. Yeshua kom til verden for at fuldende 
Israels tro og for samtidig at åbne frelsens porte for ikke-jøderne, som 
det står skrevet: 
”Luk portene op, så et retfærdigt folk kan drage ind, et folk, som holder 
fast ved troskab.” (Esajas 26:2)
”Herren viser barmhjertighed mod Jakob og udvælger Israel på ny; han 
lader dem bo i deres land. Fremmede skal slutte sig til dem og høre til 
Jakobs hus.” (Esajas 14:1)

Mødet med Jeff
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“HaBrit HaChadashah siger klart, at Gud ikke har forkastet 
sit folk”, fortsatte Jeff energisk. ”Det indeholder blandt andet apostlen 
Paulus’ skrifter. Han var jøde af Benjamins stamme og født i den græske 
koloni Tarsus i Lilleasien. Han betegnede sig selv som værende farisæer 
af religiøs overbevisning. Han var en voldsom forfølger af de jøder, der 
troede på Messias, indtil Yeshua en dag åbenbarede sig for ham i en 
vision og ændrede hans hjerte fuldstændigt. I et af hans guddommeligt 
inspirerede breve - det til de troende i Rom - blev Israels folk sammenlignet 
med et oliventræ, hvoraf en del grene var blevet brækket af, og andre, 
vilde olivengrene var blevet podet ind i stedet. Paulus stiller de ikke-
jødiske troende det spørgsmål: ”Hvem bærer hvem? Er det grenene, der 
bærer roden eller omvendt?” Paulus advarede de ikke-jødiske troende 
om ikke at tro, at de på nogen måde er bedre end jøderne, for det var 
jo jøderne, der var de originale, naturlige grene på det sande oliventræ 
(jf. Rom. 11). På trods af dette gjorde ikke-jøderne dog lige netop, hvad 
de var blevet formanet om ikke at gøre! Kalder du dette at adlyde Guds 
Ord? 
 “Den dom, der falder over de ikke-jøder, der tror på den måde, vil 
blive meget streng, fordi de har rørt ved Guds øjeæble, jøderne. Vi ikke-
jøder er blevet jødiske i kraft af vor tro på Yeshua, ikke omvendt. Det 
er derfor, jeg ikke opfordrer dig til at konvertere og blive ‘kristen’. Gud 
bevare! Jeg tror ikke, at en jøde skal skifte religion, når han kommer til 
tro på Israels jødiske Messias. Dette ville jo være fuldstændig latterligt! 
Du må forblive sand jøde, når du finder din egen Messias”. 
 “Min Messias?” lo jeg bittert. “Min Messias er ikke kommet 
endnu! Enhver jøde bekender tre gange om dagen, at han venter på den 
kommende Messias. En jøde kan ikke forblive jøde og tro, at Messias 
allerede er kommet”. 
 “Jeg beklager, men det har du nu ikke ret i”, svarede Jeff. “Messias 
er kommet, og Hans sande navn er Yeshua Ben David. Mange jøder har 
desværre et temmelig fordrejet billede af den forventede Messias. De tror, 
at Han må komme som Løven af Juda for at give dem en overvældende 
sejr over ikke-jøderne. Mange jøder venter stadig på Messias, fordi det er 
meget lettere at vente på gode ting, der skal komme langt ude i fremtiden, 
end at acceptere ondskaben og lidelsen i den tid, vi lever i. Folk siger: 
’Når Messias kommer…’ og ser dermed bort fra nuet. Gud har derimod 
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besluttet helt fra begyndelsen, at Han, før Han skaber en bedre verden, 
vil begynde med fornyelsen af menneskers hjerter.
 “Det største problem ligger hos os mennesker. Det er os, der har 
vendt os bort fra Guds veje. Det er os, der har bragt krigene og al deres 
ondskab ind i verden. Vi har forurenet verden og ødelagt den, både fysisk 
og moralsk. Hver enkelt af os har gjort sin del i form af uærlig tale, 
selviskhed, grådighed og hvem ved hvad. Det er de ting, der fordærver 
og ødelægger vor verden!” 
 Jeff så mig lige i øjnene, idet han fortsatte: “Messias’ første og 
vigtigste opgave var at løse menneskets grundlæggende problem, vor 
fremmedgørelse og adskillelse fra Gud. Det er synden, der har adskilt 
os fra Ham. Gud er dog ingen fjern Gud. Han har altid ønsket at være 
os nær. Derfor kom Han til verden for at tage straffen for vore synder på 
sig og lade sin Helligånd tage bolig i os. Vi kan på den måde nyde Guds 
skaberværk sammen med Skaberen selv, mens vi lever her på jorden, og 
sammen med Ham være med til at forny universet”. 
 Jeg kunne fornemme, at han ærligt mente hvert eneste ord, der 
kom ud af hans mund. For mig gav det dog stadigvæk ikke ret meget 
mening, og jeg kunne ikke forstå, hvad alt dette havde at gøre med mig 
eller med Yeshu, eller hvad Yeshu havde at gøre med mig.
 Jeff så på sit ur og udbrød pludselig, at han havde travlt; men han 
lovede at vende tilbage igen “for at opfriske [sit] hebraisk” og at vise 
mig, at Messias først måtte komme for at bringe soning for menneskers 
synd. Jeff forklarede, at da Yeshua kom til verden første gang, kom Han 
som Guds Lam, der blev ofret på alteret for hele verdens synder. Han 
forsikrede mig dog samtidig om, at når Yeshua vender tilbage, vil Han 
komme som Løven af Juda og som en tapper krigsmand for at besejre alle 
Guds fjender og lægge dem under sig ved kraften af Hans kærlighed.
 Jeff gik, og jeg var alene tilbage med et væld af forvirrende, 
modstridende tanker i hovedet. Messias? Yeshu? Det var lige det, jeg 
manglede! Jeg tvivlede selvfølgelig ikke på Guds eksistens og troede 
heller ikke, at den eneste vej til fornyelse af Guds skabelse var den, der 
blev beskrevet af de jødiske vismænd i Zohar og Kabbalah. Hvad var det 
i øvrigt for noget bras med Yeshu og den måde, hvorpå han ville “forny 
menneskeheden før universet?” Jeg tænkte ved mig selv: ”Hvorfor skal 
verden overhovedet fornyes? Lad mig blot leve de år, der stadig er tilbage 
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for mig at leve på den her jord!”  
 Jeg kom pludselig i tanke om Elisabeth, en veninde, der engang 
havde sagt til mig, at jeg ikke slet ikke anede, hvad livet gik ud på. Hurtigt 
skød jeg dog denne irriterende tanke fra mig igen, idet jeg forsikrede mig 
selv om, at hvis nogen vidste, hvordan man “lever livet”, så var det mig. 
Det lykkedes mig dog alligevel ikke at få tanken til at forsvinde. 
 Jeg reflekterede over mit liv, og det gik op for mig, hvordan man 
kan manipulere sig selv igennem livet ved at bruge alle de rette ord for at 
opnå sit inderste ønske. Var det ikke lige netop, hvad jeg havde gjort? Jeg 
vidste, hvad mennesker gerne ville høre, og sagde disse ting til dem på 
falsk baggrund. Jeg havde været villig til at gøre næsten alt for at nå mine 
højeste mål. Denne forbrydelse, som i bund og grund syntes uskyldig, 
fremstod pludselig meget anstødelig. Helt siden verdens begyndelse har 
mennesker brugt ord uden omtanke til at vildlede og bedrage andre, og på 
grund af disse ord er verden blevet til så ondt et sted. Den viseste af alle 
mennesker, Kong Salomo, vidste, hvad han talte om, da han skrev: ”Liv 
og død er i tungens vold, de, der er venner med den, nyder dens frugt”. 
(Ord. 18:21)
Hvor meget havde jeg egentlig myrdet og dræbt i hjerterne på alle de 
mennesker i form af min onde tunge og mit beskidte sprog? 
 Med et glimt af åndelig forståelse i det pågældende øjeblik, 
erkendte jeg, hvor stor skade vi mennesker begår mod hinanden i form 
af denne lille, ondskabsfulde legemsdel - tungen! 

Betegnelsesforklaring
1  Yeshua – Hebraisk navn for Jesus. Udledt af samme ordstamme 
som ”Yeshu’ah”, der betyder frelse.
2  Yeshu – Nedladende jødisk skældsord sammensat af 
forbogstaverne i det hebraiske udtryk: ”Må hans navn og minde blive 
udslettet”. 
3  Messias – på hebraisk ”Mashiach” (salvet, græsk betegnelse 
”Kristus”).
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Kapitel 8
Kødets liv er i blodet 

 Jeg havde på det pågældende tidspunkt allerede opnået flere 
vigtige ting i livet. Jeg havde fået mit Green Card, åbnet min egen 
guldsmedeforretning og endda haft mulighed for at investere et pænt 
beløb i Wall Street. Jeg følte virkelig, at kun himlen satte grænsen, og at 
jeg levede ”den Amerikanske Drøm”. Mit liv syntes så fortryllende og 
succesrigt, at jeg begyndte at have høje tanker om mig selv. Mine planer 
og ambitioner kendte ingen grænser. Hvad ventede der mig mon ellers? 
Jeg gik hver større udfordring i møde med forventning. 
 Det var på det tidspunkt mit største mål at bane mig vej ind i 
kredsen af de jøder, der var immigreret til USA fra Syrien. De var 
kendte i hele landet for deres kolossale rigdom og styrede en stor 
del af handlen i New York. Der var mindre end en mil fra min lejede 
lejlighed i slumkvarteret til deres luksuriøse paladser ved den atlantiske 
kyst; men der var lysår imellem vore livsstile. Disse mennesker boede 
i forstæderne, langt væk fra støjen og smudset fra New Yorks centrum. 
Deres villaer lå i milliondollarklassen. Hver enkelt havde privatstrand, 
store velplejede haver, dyre biler, chauffører og personlige butlere. Jeg 
håbede, at jeg ved hjælp af min veltalenhed kunne finde en pæn brud i 
deres syriske synagoge – en som ville bringe alt, hvad jeg havde brug for 
ind i ægteskabet som medgift.
 Min hjerne arbejdede konstant med at planlægge og systematisere 
det hele. Havde jeg ikke været så sikker på mig selv, ville jeg sandsynligvis 
have set idéen som fuldstændig uopnåelig. Jeg havde dog i mellemtiden 
lært, at i denne verden - og særligt i USA - er næsten intet umuligt!
 Udover mine anstrengelser for at få foden indenfor i det syrisk-
jødiske samfund, overvejede jeg også andre dristige alternativer, som 
jeg forberedte mig på både fysisk og mentalt. Jeg joggede kilometervis 
over de store New Jersey marker og svømmede lange distancer i havet 
for at holde mig i form. Jeg var så sikker på at nå mit mål uanset hvad, 
enten igennem syrerne eller min medfødte jødiske chutzpah, som jeg 
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fejlagtig betragtede som mod. Til trods for, at mine motiver var forkerte 
og beskidte, ville de blive retfærdiggjorte af målet, sluttede jeg.
 Dette endelige mål, som jeg vedblivende stræbte hen imod, 
stod krystalklart for mig: Et pragtfuldt palads ved kysten med enorme 
glasvinduer, hvorigennem jeg kunne se ud over det blå ocean, og med 
ikke mere end et par elegante skridt derfra stige ombord på min private 
drømmeyacht. Dette var min ”Amerikanske Drøm”, som jeg var fast 
besluttet på at få til at gå i opfyldelse, koste hvad det ville! 
 Netop midt i al min planlægning og systematisering for at få det 
bedste ud af livet, trådte Jeff pludselig ind i mit liv. En uges tid efter vort 
første møde så jeg ham parkere sin tunge motorcykel på modsatte side af 
vejen, hvor min butik lå. Jeg fandt det ganske ubegribeligt, hvordan en 
så fintfølende mand kunne køre på et så stort, klodset køretøj. 
 Jeff besøgte mig bevidst altid kort før lukketid. Da han trådte ind 
i butikken, hilste vi varmt på hinanden. Jeff fortalte mig om sit arbejde på 
en metallurgisk fabrik. Han var forholdsvis tilfreds med sit arbejde og især 
med det, at det meste af hans arbejde blev udført af automatiske maskiner. 
Hans opgave bestod derfor udelukkende i at overvåge kontrolpanelerne, 
hvilket gav ham rigelig tid til at læse i Bibelen, mens han havde vagt. 
Det, at han talte uden at beklage sig over sit arbejde, fik ham til at lyde 
som et menneske, der var tilfreds med sin lod og havde fundet sin plads 
i livet.
 Jeg kunne kun have ondt af ham. Hvem ved, hvor mange penge 
Jeffs chef tjente på hans arbejde, hver time, hver dag, hver måned, hvert 
år! ”Tak, Gud!” tænkte jeg, ”at jeg er sluppet ud af denne fælde og brudt 
ud af den denne onde cirkel.”
 Skønt Jeff talte temmelig godt hebraisk, rakte min tålmodighed 
ikke til hans langsomme, stammende tale og hans konstante søgen efter de 
rette ord. Jeg ville desuden gerne pudse mit engelsk af, så efter en smule 
overfladisk snak på hebraisk, gik samtalen ret hurtigt over i engelsk. Jeff 
fortsatte samme sted, hvor han havde sluppet ugen før.
 Uden nogen forhåndsadvarsel skød Jeff pludselig et overraskende 
spørgsmål i hovedet på mig: ”Ved du mon, hvorfor mennesker bragte 
ofre på Bibelens tid?”
 “Selvfølgelig!” Jeg frydede mig over at kunne demonstrere mit 
kendskab til de hebraiske skrifter. ”De ikke-jøder, der boede i Kanaans 
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Land bragte ofre – endda deres egne børn – til deres afguder. Da Gud 
ikke kunne forbyde Israels børn at deltage i den slags afskyelig praksis, 
begrænsede Han dem blot i stedet, rensede og helliggjorte dem”. 
 Klar over, at jeg var på vildspor, omformulerede Jeff sit spørgsmål: 
“Ved du, hvem der bragte det første offer i Bibelen?”  
 “Det var da Abraham, vor far!” erklærede jeg triumferende. 
 “Det var desværre forkert igen!” svarede Jeff småleende. “Der 
var mange andre gode mennesker før ham. Det første offer blev faktisk 
allerede bragt i Edens Have. Ifølge Torah’en lavede Gud, efter at Adam 
og Eva havde syndet, skindtøj til dem. Hvor tror du, de dyreskind kom 
fra? Ser du, at Gud som soning for Adam og Evas synd måtte slagte 
nogle uskyldige dyr og bruge deres skind som stof? Han kunne have 
lavet smukke silke- og fløjlsklæder til dem; men han brugte dyreskind 
i stedet. Og ved du hvorfor? Det ældgamle princip om ”liv for liv” (2. 
Mos. 21:23) blev på denne måde for første gang indviet og gennemført. 
Princippet om ”blod for blod” går som en rød tråd igennem Bibelen. 
Rene dyr måtte fra da af lade livet og ofres som løsesum for syndige 
menneskeliv, som det står skrevet:

”For kødets liv er blodet, og det har jeg givet jer til at komme 
på alteret for at skaffe soning for jer; det er blodet, der skaffer 
soning, fordi det er livet.” (3. Mos. 17:11)

 “Adam og Eva havde to sønner, Kain og Abel”, fortsatte han. 
“Kain ofrede til Gud ’af jordens afgrøde’, mens Abel ofrede ’fedtstykkerne 
af sit småkvægs førstefødte’ (1. Mos. 4,4). Hvordan vidste disse drenge 
overhovedet, at de skulle ofre til Gud? Jeg kan ikke fortælle dig med 
sikkerhed, om de havde lært det af deres forældre, eller om de havde hørt 
det direkte fra Gud. Et er dog sikkert: Mennesket har en dybt rodfæstet, 
indbygget samvittighed, der gør bevidst om synd og fejlbarhed, såvel som 
en dybdegående bevidsthed om behovet for soning. Selv de mest primitive 
hedningefolk ofrede til deres afguder for at formildne de frygtede onde 
ånder. De var endda villige til at volde skade på sig selv fysisk som straf 
for deres synder for på den måde at lette samvittigheden. 
 “På trods af alt besluttede Kain af egen fri vilje at ofre noget andet 
i stedet, noget af den afgrøde han havde frembragt ved sit eget arbejde. 

Kødets liv er i blodet 
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Dette er faktisk det første nedskrevne tilfælde af menneskeskabt religion, 
fordi vi her for første gang ser et menneske, som prøver at retfærdiggøre 
sig selv over for Gud ved hjælp af gode gerninger. Siden da har praktisk 
talt alle verdens religioner været baseret på samme princip, som siger, at 
mennesket må gøre noget eller afholde sig fra at gøre noget for at finde 
velvilje hos sin gud. 
 “Abel forsøgte derimod ikke at snyde Gud, men adlød ham 
bogstaveligt. Han ofrede et dyr, og som følge deraf tog Gud imod hans 
gave. Princippet om soning igennem dyreofringer gik fra generation til 
generation. Det er Guds udvalgte metode, hvorigennem Han tilgiver 
menneskers synd. Ofrenes indflydelse voksede og udbredtes også 
gennem tiden”. 
 Jeff fortsatte sine forklaringer, og jeg må indrømme, at denne 
goy, som kendte min jødiske Bibel meget bedre end jeg selv, begyndte at 
vække min interesse.  
 “Ser du, efter Syndefaldet sørgede Gud for et offer for både 
Adam og Eva, idet han iklædte dem hver en skindklædning. Abel bragte 
også Gud et offer, der udelukkende gjaldt for ham selv. Mange år senere, 
da blodet fra Pesach-lammet blev smurt på dørstolperne, var det som 
værn og beskyttelse for hele familien mod Dødsenglen1 – ét offer for 
hver husstand. På Forsoningsdagen2 bragte ypperstepræsten et offer for 
hele Israels folk, og dette offer gjaldt for et helt år. Senere blev Yeshua 
Messias bragt som engangsoffer for hele verdens synd og dette med 
evig gyldighed. Med dette offer fik alle dyreofringerne i templet en brat 
ende. 
 “Har du forresten bemærket, at det netop var en generation efter 
Yeshuas korsfæstelse, at templet blev ødelagt, og alle ofringerne hørte 
op? Dette skyldtes, at der ikke længere var brug for ofringer, fordi dette 
ene eviggyldige offer var blevet bragt!” 
 Alt dette var helt nyt for mig. Selvom jeg godt havde kunnet lide 
at studere de Hellige Skrifter i min skoletid, mindedes jeg ikke, at min 
lærer Maeir Tzubari nogensinde havde nævnt noget om disse ting. Min 
nysgerrighed var helt klart vakt, og jeg lod ham fortsætte uden yderligere 
afbrydelser – i hvert fald et øjeblik.
 “Lad os nu tale lidt mere om ofrene”, sagde Jeff. ”Ifølge de klare, 
afgrænsede instruktioner, som Moses gav i Torah’en, skulle offerdyret 
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være uskyldigt og uden nogen fysisk skavank, fordi dette i så fald ville 
symbolisere ufuldkommenhed og synd. Alle mennesker er syndere i 
Guds øjne. Problemet er, at intet syndigt menneske kan ofre sig selv for 
et andet menneskes synd, men hver enkelt må betale straffen for sine 
egne synder. Det er måske ydmygende at se på det på den måde, men det 
er en kendsgerning, at en tyr eller et lam, ja selv en due er et værdigere 
offer på Guds alter end et syndigt menneske, fordi synden tilsmudser os 
og gør os urene”.
 “Lige et øjeblik!” afbrød jeg ham. ”du taler hele tiden om synd, 
idet du går ud fra, at ethvert menneske er født en synder. Jeg er uenig med 
dig på det område. Hvad med alle de mægtige og retfærdige vismænd, 
som aldrig nogensinde har begået en synd? Står det ikke skrevet i 
Tanach’en om Israels folk: ’Alle i dit folk er retfærdige, og evigt skal de 
eje landet’ (Es 60:21) Og hvad med de 36 legendariske ’retfærdige’, som 
hele universet ifølge jødisk tradition hviler på?” 
 Jeffs øjne blev fyldt med sorg, og han valgte sine ord omhyggeligt: 
“Vi har her et tilfælde, hvor menneskeskabt tradition er i konflikt med 
Bibelens klare standpunkt. Hvert menneske er blevet tildelt det frie valg 
enten at tro på Guds Ord eller på menneskelig tradition. Det vers i Esajas 
Bog, du refererede til, står i sammenhæng med det tidspunkt i fremtiden, 
hvor Israel vil vende om til sin Konge og Messias og blive herliggjort. 
Da vil ’alle i dit folk’ være ’retfærdige…’ Du må da indrømme, at de 
den dag i dag endnu ikke er retfærdige, ikke? Igennem Bibelen kan vi se 
tingene fra Guds synspunkt: 

Intet menneske på jorden er så retfærdigt, at han kun gør det 
gode og aldrig synder. 
(Præd. 7:20)

Når de synder mod dig — for der er intet menneske, som ikke 
synder — og du bliver vred på dem og overgiver dem til fjenden, 
som fører dem i fangenskab til sit land, fjern eller nær. 
(1 Kong. 8:46)
Gud ser fra himlen ned over menneskene for at se, om der er 
en forstandig, én der søger Gud. De er alle faldet fra, alle er 
fordærvede; ingen gør godt, ikke en eneste. 
(Sl. 53:3-4)

Kødets liv er i blodet 
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 “Ifølge disse skriftsteder og mange flere for den sags skyld, 
er synd et universelt fænomen, der kom ind i verden kort tid efter, at 
det første menneske begyndte at gå på jorden. Jeg vil nu forklare det 
meget klart, fordi jeg ved, at det er et meget sart emne, som ofte er blevet 
misforstået blandt både jøder og kristne såvel som blandt verdens øvrige 
religioner. Som du ser, handler synd ikke så meget om, hvad man gør 
eller ikke gør, men med menneskets natur som sådan. Det er med andre 
ord ikke først, når man har begået en synd, at man er en synder. Det 
forholder sig i virkeligheden omvendt: Vi synder, fordi vi er syndere af 
natur. 
 “Vi kan for eksempel se på synd som en ondskabsfuld sygdom, 
der ødelægger vor krop indefra og får de indre symptomer til at vise 
sig udenpå. Det er ikke symptomerne, der forårsager sygdommen, men 
derimod sygdommen, der forårsager symptomerne. Vi er alle født med 
bakterier af denne forfærdelige sygdom inden i os. Vi blev undfanget 
som syndere, som Kong David skrev: ’I skyld har jeg været, fra jeg blev 
født, i synd, fra min mor undfangede mig’. (Sl. 51:7)  
 “Vil du hermed sige, at et spædbarn, der endnu ikke kan skelne sin 
højre hånd fra sin venstre, allerede er en synder?” indskød jeg trodsigt. 
 “Det sagde jeg ikke – det gjorde Bibelen – men du kan selv prøve 
at lægge mærke til det i dagligdagen. Vort uddannelsessystem er skruet 
sammen på en sådan måde, at det kun gør vort sociale liv så udholdeligt 
som muligt. Overvej lige engang, at et af de første ord, et barn udtaler 
uanset på hvilket sprog, er: ‘Nej!” Der er ingen grund til at lære et barn at 
være ulydig eller oprørsk; det er allerede en del af hans natur. Ved hjælp af 
uddannelse prøver vi at tæmme ham og bryde hans onde tilbøjeligheder, 
som er en indgroet del af hans karakter helt fra begyndelsen. Dette er 
et af de første principper i Torah’en, som vi finder i begyndelsen af 1. 
Mosebog: 

Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, 
hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. 
(1 Mos. 6:5)  
“Den oprindelige synd i Edens Have handlede ikke kun om at spise 

forbuden frugt. Dette var som sådan slet ikke så slemt og i særdeleshed 
ikke nok til at blive udvist af Haven! Det var derimod Adams ulydighed 
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mod Guds klare forbud, der gjorde Herren så vred. Og stadigvæk den dag 
i dag er menneskets synd i bund og grund oprør og trodsighed mod Guds 
vilje. Hver gang du gør noget, der er imod Guds vilje, synder du. Fordi 
der ikke fandtes et eneste menneske på jorden, som altid gjorde Guds 
vilje uden undtagelse, kalder Bibelen hele menneskeracen syndig.  
 “Vi ved, at Adam blev skabt i Guds billede, men dette gjaldt 
kun det første menneskepar på jorden og kun, mens de endnu var på 
uskyldighedsstadiet og endnu ikke faldet i synd. Det Gudsbillede, hvori 
det første menneske blev skabt, blev voldsomt fordærvet og ødelagt til 
uigenkendelighed på grund af synd.  
 “Ifølge Moses’ Torah skulle ethvert menneske, der ønskede - 
eller rettere var nødt til - at ofre til Gud, bringe et rent, kosher dyr til 
præsten. Han skulle så lægge sine hænder på dyrets hoved som tegn på 
identificering, og idet han bekendte sin synd, blev synden og skylden 
overført til det uskyldige dyr. Først da blev dyret slagtet af præsten 
og ofret på alteret. Dyrets liv blev bragt til en ende for det skyldige 
menneskes skyld, hvorefter mennesket blev anset af Gud, som havde det 
ikke syndet – indtil næste gang selvfølgelig”. 
 “Men hvad havde det stakkels uskyldige lam eller den syndfrie 
tyr dog gjort, der fortjente en så frygtelig skæbne at blive slagtet i mit 
sted og at skulle betale straffen for min synd? Hvorfor skulle jeg ikke 
selv betale prisen for min synd?” spurgte jeg. 
 “Du betaler faktisk for den! Ved du, hvad straffen for synd er? 
Nogen sagde engang, at synd er som en ondskabsfuld arbejdsgiver, ja i 
virkeligheden den allerværste tyran. Alle dit livs dage udnytter den dig 
som en slave, og alt hvad du får til gengæld er skyld, skam, skade og 
ulykke – og du tjener den trofast som en slave i lænker. Når du så på din 
sidste dag kommer for at hente din løn, ler den dig lige op i ansigtet og 
betaler din omhyggelige og trofaste tjeneste med døden, ’for syndens løn 
er død’ (Rom. 6:23)!
 “Sig mig ærligt, er du virkelig villig til at betale denne forfærdelige 
syndens løn, som er døden, selv? Er du ikke glad for, at der er en, der 
allerede har betalt den fulde pris for dig? Tro mig, at betale for din synd 
er slet ingen fordelagtig aftale!” 
 “Men vi skal jo alligevel alle dø en dag? Hvorfor er det da så 
slemt?” ville jeg vide.  

Kødets liv er i blodet 
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 “Skrifterne taler om to forskellige slags død”, forklarede Jeff 
tålmodigt. ”Der er på den ene side det, vi kalder ’fysisk død’, den død 
du netop har nævnt. Det er afslutningen på en levende skabnings fysiske 
aktivitet. Der er i den forbindelse lighed mellem menneskeracen og resten 
af dyrelivet på denne planet. På den anden side er der også en anden slags 
død, den ‘anden død’ (Åb. 20:14) som Bibelen kalder den, som er den 
åndelige død, den evige og endelige adskillelse fra den Levende Gud, 
som er livets udspring. Alle mennesker må, fordi de er syndere, betale 
for deres synd med evig åndelig død, med mindre de har taget imod Guds 
frelsesvej, Hans soning og tilgivelse for deres synder igennem offeret 
Yeshua Messias. I de Hellige Skrifters beskrivelse af denne evige død 
benyttes meget stærke billeder som for eksempel ‘Gehennom’ (Helvede), 
’søen, der brænder med ild og svovl; det er den anden død’ (Åb. 21:8), ’for 
deres maddiker dør ikke, og deres ild slukkes ikke (Es. 66:24), ’i mørket 
udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren’. (Matt. 22:13)
 “Det er sandt, at det rene dyr ikke er skyldig i din forseelse”, 
fortsatte Jeff fra samme sted, hvor jeg afbrød ham tidligere. ”Du er den 
eneste, der er skyldig i den. Men Gud i Hans uendelige nåde ønskede, at 
du skulle vide, hvor forfærdelig synd er i Hans øjne, og demonstrerede 
derfor for dig, at kun en fuldkommen perfekt, skamløs, uskyldig (og 
meget dyrebar) skabning – netop som du ville have været, hvis du ikke 
havde syndet – kan indtage din plads og dø i stedet”. 
 “Men i dag har vi intet tempel og ingen ofringer”, insisterede jeg 
stædigt. ”Vore rabbinere har lært os, at siden ødelæggelsen af templet 
ophørte alle ofringer, og Gud har siden ændret sin soningsmåde. Lige 
fra dengang, templet blev ødelagt og indtil i dag, er det ‘bøn, anger og 
almisse, der fjerner den onde forordning’. Verset ’Du, som tilgiver al 
skyld, tag imod vore gaver; vi vil betale med læbernes *frugt’ (Hos. 
14:3), gælder i dag som frelsesmiddel”. 

“Det har du på en måde både ret og uret i”, svarede Jeff. ”Det er 
rigtigt, at vi i dag har hverken tempel eller ofringer. Det er også sandt, at 
ofringerne hørte op i forbindelse med templets ødelæggelse i Jerusalem. 
Det er dog forkert at tro, at Gud ville ændre sin metode, og at bøn og 
faste skulle være nok som frelsesmiddel i dag. Hvis dette var tilfældet, 
hvorfor behøvede vi overhovedet ofringerne fra starten af? Hvis bøn og 
faste skulle kunne frelse en menneskesjæl, hvorfor ville Gud dog kræve 
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så mange uskyldige dyreliv til at begynde med? Nej, Gud har aldrig 
forandret sig, og han vil heller aldrig forandre sig. Han er evig, og Han 
har ingen anden alternativ plan for menneskehedens frelse. 
 “Jeg gentager, hvad jeg sagde før: Det er netop grunden til, at 
Gud var nødt til at sende Messias. Yeshua er det fuldkomne og evige 
offer, som ved Hans sonende død standsede dyreofringerne en gang for 
alle!” 
 “Men det var da ikke Yeshu, der standsede ofringerne!” Jeg var 
irriteret igen. “I ikke-jøder standsede ofringerne ved at ødelægge og 
brænde vort tempel”. 
 Jeff så på mig, som kunne han læse mine tanker. ”Tror du virkelig, 
at Gud den Almægtige er så svag og uduelig, at Han ikke kunne have 
forhindret dette i at ske? Sagt med andre ord, hvis Gud havde forhindret 
de hedenske romere i at ødelægge templet, ville de da have kunnet flytte 
bare én sten? Du ved sikkert, at Amos’ Bog fortæller os, at Gud aldrig har 
gjort noget uden først at åbenbare det igennem Hans tjenere, profeterne, 
ved at fortælle dem på forhånd, hvad Han havde planer om at gøre”. 
 Jeg nikkede enigt. Det vidste jeg godt. Men jeg havde en underlig 
fornemmelse af, at alt, hvad jeg vidste og havde troet på indtil dette 
øjeblik, svævede af sted i luften uden noget solidt holdepunkt, mens Jeff 
havde alting grundfæstet, baseret og forankret i Guds urokkelige Ord. Jeg 
havde også lagt mærke til, at hele hans tro byggede på Bibelen alene. 
 “Selv i dette tilfælde”, sagde han, “som I alle andre, havde 
Gud åbenbaret for sine tjenere, profeterne, at Messias’ opgave først og 
fremmest var at bringe soning for menneskehedens synd. At standse 
offersystemet var på en måde blot et biprodukt af denne allervigtigste 
opgave.  
 “Åh, jeg bliver nødt til at gå nu!” udbrød Jeff pludselig efter et 
hurtigt blik på uret. ”Men jeg kommer snart igen og viser dig nogle af de 
profetier, som åbenbarer forskellige ting om Israels folk og om Yeshua – 
ting, som du helt sikkert aldrig har drømt om!” 
 Jeg måtte indrømme, at jeg aldrig nogensinde havde hørt noget 
lignende! Jeg spekulerede på, hvilke ting denne mand ellers ville vise 
mig i Bibelen. 
 Jeg låste butikken og gik en tur på promenaden ved Atlanterhavet. 
Mit hoved var fyldt med tanker, der lå i modstrid med hinanden. Denne 
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aften kunne jeg ikke lade være at tænke på min aldrende far. Jeg så ham 
for mig, idet han udførte det traditionelle Tashlich-renselsesritual ved 
kilden og på symbolsk vis smed alle sine synder væk i forbindelse med 
Rosh HaShanah. Jeg havde ondt af ham, da det tilsyneladende ikke var 
den måde, man slap af med sin synd. 
 Jeg så pludselig Far slagte soningshanen før begyndelsen af 
Yom Kippur. Jeg betragtede ham, idet han omhyggeligt svingede det 
blødende og modstræbende hvide fjerkræ, som han holdt fast i hånden. 
Han svingede det over vore hoveder i kredsende bevægelser, mens 
han mumlede den traditionelle bøn: ”Dette er min soning, dette er min 
stedfortræder; denne hane vil gå døden i møde; men vi skal gå et godt liv 
og fred i møde!” Mor brugte senere det slagtede fjerkræ i tilberedelsen 
af den traditionelle hønsekødssuppe, som var det sidste måltid før Yom 
Kippur-fasten. Jeg tænkte ved mig selv, at hvis alle vore synder allerede 
var blevet overført til det stakkels dyr, ville det ikke tage os lang tid at få 
dem alle tilbage igen, når vi spiste! 
 Hvad var ofrets sande betydning? Hvor bliver hanen egentlig 
nævnt i Bibelen? Torah’en taler om tyre, bukke og lam, om geder, duer 
og endda også fugle, men hvor bliver hanen eller kyllingen nævnt i den 
forbindelse? Jeg kan stadig huske, at jeg ved afslutningen af enhver Yom 
Kippur aldrig var helt sikker på, om mine synder virkelig var blevet 
tilgivet. Vi hilste godt nok hinanden med den traditionelle velsignelse 
”G’mar chatimah tovah” (”Må dit navn være indskrevet i Livets Bog”), 
men selv denne smukke velsignelse var blevet til en rutine.
 Kunne Jeff mon have ret, når han sagde, at det centrale ved 
Forsoningsdagen var offeret, og siden vi ikke havde en syndebuk i 
dag, kunne vi ikke længere vide os sikre på, om vore synder var blevet 
tilgivet? Jeg tænkte et øjeblik på Talmud’-historien om Rabbi Yochanan 
Ben Zakkai, som på sit dødsleje bekendte over for sine sørgende disciple, 
at han ikke var sikker på, hvor englene ville føre ham hen – til Paradis 
eller Helvede! 
 Kunne Jeff mon have ret, når han sagde, at behovet for ofringer 
var en indgroet del af menneskets natur, og at dette behov var lige så 
gammelt som synden selv?
 Samtidig med min forvirrende forlegenhed var jeg blevet så 
interesseret og nysgerrig, at jeg havde svært ved at vente, til jeg skulle 
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møde min nye ven igen. Jeff elskede Herren, som et barn elsker sin far. 
Han kendte også Gud på en meget personlig og intim måde. Jeg derimod 
vidste næsten intet om Ham. For Jeff var Gud ikke blot en højere og 
fremmed kraft, som trak i universets styrepinde et sted langt borte fra. 
Nej, for ham var Gud derimod en kærlig Far, der kendte sine børn fuldt 
ud og stadig elskede dem til trods for alle deres menneskelige svagheder 
og fejl. Jeg kendte Gud ifølge den jødiske tradition. Jeg elskede Israels 
fester og engang imellem endda også at læse i Tanach’en. For Jeff 
derimod var Tanach’en den levende Guds levende Ord. Han læste i den, 
som man læser et kærlighedsbrev fra en, der står ens hjerte meget nær. 
 Jeff havde fuldstændig tiltro til, at hans synder var tilgivet, mens 
jeg vidste, at mit liv var fuldt af liderlighed og utugt. Jeff vidste, at når 
hans time var kommet, ville Himlens porte stå på vidt gab for ham, og han 
ville være sammen med sin elskede Herre i Himlen for altid. Jeg havde i 
sammenligning ikke den mindste anelse om, hvor jeg ville befinde mig 
til sidst. Jeff talte om sit liv som en lang gang, der førte til det evige 
livs festsal. Jeg spekulerede på, hvordan jeg kunne forberede mig selv, 
mens jeg befandt mig i denne gang. Hvis jeg ikke gjorde det, ville der da 
overhovedet være en festsal for mig i evigheden? 
 Uanset hvor jeg vendte mig hen, havde Jeff et helt klart fortrin 
for mig. Han vidste noget, som jeg burde vide. Han havde noget, som jeg 
anede, i virkeligheden tilhørte mig, men som jeg på en eller anden måde 
var gået så grueligt forkert af. Jeg ville have givet alle jordens skatte, 
blot for at finde ud af hvad denne ting var. Samtidig var jeg dog skræmt 
fra vid og sans og heller ikke sikker på, om jeg virkelig ønskede at finde 
svaret, fordi jeg var klar over, at svaret hang sammen med både ansvar og 
engagement – noget som jeg på det tidspunkt ikke var klar til at påtage 
mig. 

Betegnelsesforklaring
1  Dødsengel eller morderengel: henviser til Israels folks udgang 
af Egypten (2. Mosebog 12).
2  Forsoningsdagen – På denne fastedag bragte ypperstepræsten 
efter forskrifterne et offer for sine egne synder og for hele Israels folks 
synd (3. Mosebog 16).
*’kalve’ (=ofre) ifølge den hebraiske Bibel 
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Kapitel 9
Men hvem er offeret?

Der gik et par dage, før jeg igen fik øje på Jeff igennem butiksvinduet. 
Han så ud til at komme med ny ammunition, klar til at smide flere 
”Yeshua-bomber” i hovedet på mig. Jeg var enig med ham på mindst 
ét område: Den rådne religiøse Institution var ikke andet end et stort 
figenblad til at skjule politikkens nøgenhed. Jeff fortalte mig intet, jeg 
ikke allerede vidste, om Guds eksistens. Jeg kendte det allerede ud og 
ind fra barndommen af. 
 På mine rejser rundt om i verden havde jeg mødt mange 
forskellige typer mennesker, men aldrig nogen med et så lyst syn på livet. 
Jeg lagde mærke til allerede ved vort første møde, at Jeff var udstyret 
med en særlig form for visdom, og jeg kunne vældig godt lide den måde, 
hvorpå han fremstillede sin sag. Jeg satte også pris på den måde, han så 
tålmodigt modstod alle mine modbydelige angreb mod hans tro. Selvom 
emnet Yeshua var så langt fra mig, som østen er fra vesten, blev jeg 
under alle omstændigheder glad for at se ham, fordi jeg følte, at der var 
meget, jeg kunne lære af ham. Jeg ville virkelig gerne have de ting at 
vide om Bibelen, som jeg aldrig havde hørt i synagogen, hjemme hos 
mine forældre eller i skolen. 
 Da Jeff trådte ind i butikken, gik han lige til sagen og fortsatte 
samtalen præcis samme sted, hvor han havde afsluttet den sidste gang. 
Jeg beundrede virkelig hans udholdenhed.
 “Profeterne profeterede kun om Messias’ komme”, citerede Jeff 
med sin karakteristiske ivrighed fra de jødiske vismænds udtalelser. ”Jeg 
lovede at vise dig nogle profetier om Yeshua i Bibelen. Skal jeg vise dig 
Yeshua i din egen hebraiske Bibel eller i min?” 
 Da jeg rakte ham min, svarede han: “Find lige Esajas 52:13 og 
læs til og med kapitel 53”. 
 Dette var en uimodståelig udfordring. Jeg åbnede min Bibel, og 
da jeg begyndte at læse, troede jeg ikke mine egne øjne! 
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v13 Se, min tjener får lykken med sig, han knejser, han ophøjes 
og løftes højt.
v14 Som mange gyste over ham — så umenneskeligt ussel så han 
ud, så ussel var hans skikkelse blandt mennesker —
v15 sådan hensætter han mange folk i forundring, over ham 
lukkes munden på konger; for det, de ikke har fået fortalt, ser de, 
og det, de ikke har hørt, indser de.
v1 Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm 
åbenbaret?
v2 Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den 
tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed, vi så ham, men 
vi brød os ikke om synet.
v3 Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt 
med sygdom, én man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede 
ham ikke for noget.
v4 Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, 
han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget 
af Gud.
v5 Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust 
for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans 
sår blev vi helbredt.
v6 Vi  flakkede alle  om  som  får,  vi  vendte  os  hver  sin  vej; men 
Herren lod al vor skyld ramme ham.
v7 Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund; 
som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens 
det klippes, åbnede han ikke sin mund.
v8 Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans 
slægt, da han blev revet bort fra de levendes land? For mit folks 
synd blev han ramt.
v9 Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de 
rige, skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans 
mund.
v10 Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans 
liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og 
Herrens vilje lykkes ved ham.
v11 Efter sin lidelse ser han lys, han mættes ved sin indsigt. Min 
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tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres 
synder.
v12 Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler 
han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt 
lovbrydere. Men han bar de manges synd og trådte i stedet for 
syndere. (Esajas 52:13 – 53:12, markering tilføjet)

 På trods af min uddannelse, mine nationalhistoriske timer i 
skolen og alle de fordomme, jeg havde fået ind med modermælken (der 
påpegede, at der var tale om det uskyldige, skyldfrie Israels folk, der 
havde lidt under de onde, fordærvede ikke-jøders grusomheder), måtte 
jeg indrømme, at det stykke, jeg netop havde læst i min hebraiske Bibel, 
uden tvivl beskrev et uskyldigt, skyldfrit menneske, der blev pint til døde 
af nogle, blev kaldt “hans folk”, selvom han ikke selv havde gjort noget 
forkert! Jeg kunne på dette punkt ikke ignorere Jeffs forklaring.
 Jeff fortsatte: ”Profeten begyndte med et retorisk spørgsmål: 
‘Hvem troede på det, vi hørte?’ Han vidste, at Israels folk aldrig ville 
tage imod eller tro på en Konge, der var ’sagtmodig, ridende på et æsel, 
på en æselhoppes føl’ (Zakarias 9,9)
 ”Profeten Esajas så med sine åndelige øjne, hvordan Israel 
ville foragte og forkaste deres Messias, fordi Han, når Han kom, ikke 
ville opfylde deres forventninger om at være den sejrrige og militante 
leder, der ville besejre alle hedningeriger, lægge alle nationer under sine 
fødder og regere hele verden fra Jerusalem. Esajas derimod så, at han var 
’foragtet og opgivet af mennesker… vi regnede ham ikke for noget’.
  “Det kom ikke bag på Gud, at Israel forkastede deres Messias. 
Han forudsagde det derimod, som der står: ‘Det var Herrens vilje at knuse 
ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og 
får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham’. Yeshua var med andre 
ord forudbestemt som offer for hele verdens synd, så at ’Herrens vilje’ 
skulle ’lykkes’. 
 Jeg var målløs, da jeg læste beskrivelserne, som ikke behøvede 
nogen nærmere forklaring: ”Men Herren lod al vor skyld ramme ham”. 
” Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres 
synder”.
 Det var desuden gået op for mig, at denne ikke-jødiske Jeff, som 
ifølge vore jødiske vismænd ikke var i besiddelse af en ”neshamah” 

Men hvem er offeret?
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(sjæl), stod der lige foran mig med en sjæl, der var meget renere og 
ædlere end min – selvom jeg var jøde – fordi jeg levede i synd. ”Hvem 
af os to skulle have været stenet til døde nu?” tænkte jeg. 
 Jeg konfronterede ham lynhurtigt med et andet spørgsmål, 
på hvilket jeg håbede på det sædvanlige svar: ”Hvem var det da, der 
dræbte Yeshu?” Det var et listigt spørgsmål, da jeg var sikker på, at han 
ville beskylde os jøder for denne grufulde forbrydelse, som alle kristne 
gjorde. 
 ”Det gjorde både romerne og jøderne; både du og jeg er skyldige 
i det. Hele menneskeheden er lige skyldig”, sagde Jeff. 
 Dette var et underligt svar! ”Hvad mener du dog med det?” 
spurgte jeg forbavset. ”Hvordan kunne du og jeg dræbe Yeshu? Levede 
han ikke for 2000 år siden?”
 ”Jo, Han gjorde. Det var historisk talt jøderne, der udleverede 
Yeshua til romerne, fordi de ikke havde autoritet til at dømme nogen 
til døden, da de var under romersk herredømme. Det var dog romerne, 
der udførte selve korsfæstelsen, fordi det var den måde, hvorpå man 
almindeligvis henrettede domfældte på det tidspunkt. Gud forudbestemte 
det på denne måde, så at hele verden, jøder såvel som ikke-jøder ville 
blive fundet skyldig i Guds øjne og have samme ret til frelsen. Gud gav 
dem alle over til ulydigheden, så at Han kunne tilbyde dem sin tilgivelse. 
Der er ingen i dag, der kan påstå ikke at have del i Yeshuas korsfæstelse. 
At lægge hele skylden over på den ene del af menneskeheden kan ikke 
retfærdiggøre den historiske og åndelige sandhed. 
 ”Derudover, hvis Yeshua ikke var blevet korsfæstet, ville de 
hebraiske profeter have taget fejl i deres forudsigelser mange år tidligere 
om Hans død på korset. Det var på den anden side hverken jøder eller 
ikke-jøder, der havde hele skylden for Yeshuas død, men derimod 
menneskets synd. Udover at være henholdsvis jøde og ikke-jøde er du 
og jeg begge syndere, der bærer på lige stor skyld foran den hellige og 
retfærdige Gud. Det var synd, både din og min, der bragte Yeshua til 
korset. Hvad endnu vigtigere er, at hvis Han ikke havde været villig til 
at påtage sig denne dødsstraf og dø for dig og mig, var der ingen magt 
i himmelrummet, der havde kunnet få Ham til det! Det var på grund af 
Hans kærlighed til syndere, at Han døde som det evige offer, for at vore 
synder kunne blive eftergivet”.    
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 ”Hvad i alverden taler du om?” udbrød jeg rasende. ”Vi har ikke 
længere ofringer! I ikke-jøder sørgede for, at vi hverken har tempel eller 
ofringer mere! Og Israels folk har i bund og grund ofret nok i løbet af 
historien, synes du ikke? Jeg tror, at det var Israels folk, der var det offer, 
som Esajas beskriver”. 
 ”Det 53. kapitel i Esajas Bog kan umuligt henvise til Israels folk”, 
svarede Jeff tålmodigt. ”Bekender jøderne ikke to gange om ugen, hver 
mandag og torsdag i Tachanun-bønnen: “Det er på grund af vore synder, 
at vi blev udstødt fra vort land”. Som du ser, måtte Israels folk betale for 
deres egne synder og kunne dermed på ingen måde sone ikke-jødernes 
synder. Der er lange lister i Bibelen over Israels mange synder. Læs for 
eksempel, hvad Esajas siger om det i første kapitel af hans bog: 
 

v4 Ve det syndige folk, et folk der er læsset med skyld, en slægt af 
forbrydere, børn der volder fordærv; de har svigtet Herren, ladet 
hånt om Israels Hellige og vendt ham ryggen.
v6 Fra isse til fod er der ikke et helt sted, kun flænger, skrammer 
og åbne sår; de er ikke presset ud og forbundet eller lindret med 
olie.
v9 Havde ikke Hærskarers Herre levnet os nogle få overlevende, 
var vi blevet som Sodoma og havde lignet Gomorra.
(Esajas 1:4, 6, 9)

 “Det ville være forkert at sige, at Gud smigrede Israels folk i disse 
vers! Gud smigrede eller komplimenterede aldrig sine børn, når Han var 
nødt til at tugte og disciplinere dem eller irettesætte dem på grund af 
deres synd. Israels folk kunne derfor ikke sone andre nationers synder, 
fordi det selv var syndigt. Det er et bibelsk princip, at ingen synder kan 
sone en andens synd. Derfor var Gud nødt til at sende Messias!” 
 Jeg var endnu engang forbavset over denne ikke-jøde, som 
kendte Bibelen og endda kunne citere fra vores jødiske bønnebog. Jeg 
var ret flov over at have forsømt mit Bibelstudium så meget, at jeg ikke 
engang kunne finde et godt ”jødisk” svar på hans udlægninger. Jeff lagde 
sandsynligvis mærke til min forlegenhed, for han skiftede ret hurtigt 
emne og kastede dermed en ny bombe i rummet: ”Ved du mon præcis, 
hvornår Messias skulle komme?”  

Men hvem er offeret?
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 ”Jeg er sikker på, at der er mange jøder – Rabbineren af 
Lubavitch1 inkluderet – som ville være villig til at betale mange penge 
for den information!” spøgede jeg. 
 ”Men jeg er villig til at vise dig det helt gratis i din egen hebraiske 
Bibel!” meddelte Jeff. 
 ”Hold da helt fast! Denne ikke-jøde har virkelig vakt min 
interesse!” tænkte jeg. Jeg rakte ham min Bibel, som han åbnede med 
ekspertise. Her kom den uundgåelige sammenligning igen: Skønt jeg 
elskede at læse i min Bibel, havde jeg meget svært ved at huske bøgernes 
rækkefølge. Jeff bladede hurtigt igennem Bibelen, indtil han nåede til det 
niende kapitel af Daniels Bog og bad mig læse højt fra vers 24:

v24 Halvfjerds uger er fastsat for dit folk og for din hellige by, før 
overtrædelserne bliver tøjlet,
synden bragt til ophør og skylden sonet, før den evige retfærdighed 
kommer, før profeternes syner bliver beseglet, og det højhellige 
bliver salvet.
v25 Du skal vide og forstå: Fra den tid ordet om at genopbygge 
Jerusalem udgik, og indtil der kommer en salvet fyrste, er der syv 
uger. I 62 uger skal det stå genopbygget med torve og gader. Men 
det er trængselstider! 
v26 Når de 62 uger er gået, bliver en salvet2 fjernet uden dom, 
og byen og helligdommen ødelægges af en fyrste, der kommer 
med sin hær. Han får sit endeligt i en stormflod. Det er besluttet, 
at ødelæggelserne skal vare, indtil krigen er forbi. 
v27 Han vil slutte en stærk pagt med de mange i én uge. Men 
midt i ugen vil han bringe slagtoffer og afgrødeoffer til ophør. 
Ødelæggeren kommer på vederstyggelighedens vinger, og det 
varer, indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælder frem mod 
ødelæggeren selv. (Daniel 9:24–27, markering tilføjet)

 “Jeg ved godt, at sproget i disse vers er noget indviklet”, 
bemærkede Jeff. ”Forstår du det hele?” 
 Jeg læste versene igen fra begyndelsen af og måtte indrømme, 
at de var meget svære at forstå. Jeg havde aldrig læst dette kapitel før 
og havde i virkeligheden kun en svag idé om, at der var en bog, der hed 
”Daniel”. 
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 Det, der irriterede mig allermest, var blot en lille frase. Jeg havde 
altid vidst, at Messias skulle komme i ”de sidste dage” for at udfri og 
frelse Israel fra alle dets modstandere, besejre Guds fjender og skabe 
evig og sand fred. I Hans rige vil ”ulven… bo sammen med lammet,
panteren ligge sammen med kiddet” (Esajas 11:6). Da vil Israels folk 
leve i fuldstændig sikkerhed - enhver ”under sin vinstok og sit figentræ” 
(Mika 4:4) - og alle ikke-jøder være underlagt deres fødder.
 Men i disse vers læste jeg, at Messias vil blive fjernet. Hvad vil 
det egentlig sige ”at blive fjernet”? Det hebraiske ord, der er brug her, er 
”karet”, som betyder ”død ved hjælp af Himlen”. Spilder vi mon vores 
tid med at vente på en kongelig Messias, når han i sidste ende vil ”blive 
fjernet”? Jeg tænkte på, hvad jeg tidligere havde læst: ”som et lam, der 
føres til slagtning… Man gav ham grav blandt forbrydere… Han hengav 
sit liv til døden”. Behøvede Messias virkelig at komme for at dø? Gud 
forbyde det! Var det muligt, at de kristne i den forbindelse alligevel havde 
ret, når de tilskrev denne død til deres Yeshu? 
 Jeff kom mig til hjælp ved at sige: ”Lad os først overveje den 
generelle baggrund for denne historie. Daniel var en ung mand, da han 
af Nebukadnesar blev sendt i eksil fra Jerusalem til Babylon. Han måtte i 
løbet af sit lange liv arbejde i adskillige kongers tjeneste, først i Babylon, 
og senere efter den persiske erobring også i Persien. Han fandt en dag 
en gammel skriftrulle, hvori han læste Jeremias’ gamle profeti. Ifølge 
denne profeti ville eksilet i Babylon vare 70 år. Efter at have regnet på 
det, blev han klar over, at denne periode var lige ved at være forbi. Han 
begyndte at faste, bede og bekende sit folks synd, mens han forsøgte at 
forstå, hvorfor afslutningen trak ud. Efter en tid med bøn og faste, viste 
en engel sig for ham i en vision og åbenbarede for ham, hvad der ventede 
hans nation i fremtiden”. 
 ”Jeg kan se, at ordet ’Messias’ forekommer to gange i stykket 
her, men hvordan er det muligt at udregne ud fra det, hvornår Messias 
skulle komme?” spurgte jeg.
 Jeff svarede: ”Det er i den forbindelse nødvendigt med nogen 
viden indenfor lingvistik, historie og astronomi, og lidt matematik vil 
heller ikke skade. Jeg læste engang et ret dybdegående studium om denne 
profeti, som jeg nu vil dele med dig og forklare nærmere. Vi har nogle 
vigtige nøgler på hvert af disse områder. 

Men hvem er offeret?
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 ”Lad os først undersøge versene ud fra et lingvistisk synspunkt. 
Vi taler i dag om en uge som værende syv dage med hver 24 timer. 
På Bibelens tid havde ordet ’uge’ dog en tillægsbetydning. Vi kan for 
eksempel læse i 1. Mosebog, at Laban - den snedige og udspekulerede 
onkel - efter at have snydt sin nevø Jakob med Rakel og Lea kom med 
det forslag: ”Men lad nu hendes bryllupsuge gå til ende; så skal du også 
få Rakel, mod at du tjener hos mig syv år til’. (1. Mos. 29:27)
 “En uge kan med andre ord også betyde en syvårsperiode. I 
Daniels Bog finder vi også den uklare flertalsform ’shavuim’, der kan 
forklares som værende syvårsperioder, mens den almindelige flertalsform 
af ’shavuah’ (’en uge’ på hebraisk) er ’shavuot’, hvilket normalvis 
hentyder til almindelige syvdagsuger.  
 ”Lad os nu se på det historiske aspekt. Fra den verdslige historie 
ved vi, at Kong Artaxerxes-Longimanus af Persien steg på tronen i år 
465 f.Kr. I Nehemias’ Bog 2:1-5 kan vi læse, at Artaxerxes i sit tyvende 
regeringsår udsted et dekret, hvori han tillod Jerusalems genopbyggelse. 
Det dekret, som Daniel beskriver, blev altså udstedt af Artaxerxes i 445 
f.Kr. – og herfra kan vi begynde at udregne profetien. 
 ”Hvordan står det så til med matematikken?” fortsatte Jeff. ”Det 
drejer sig blot om simpel aritmetik. Kapitlet taler om 70 ’syvere’ eller 
490 år. Perioden kan underdeles i tre ulige perioder: syv ’uger’, som er et 
jubelår3 eller 49 år, 62 ’uger’, som er 434 år, og til sidst endnu en ’uge’, 
som bliver underdelt i to ’halv-uger’. I henhold til dette skriftsted skulle 
Messias ’fjernes’ nogen tid efter de første to perioder. Hvis vi lægger 434 
og 49 sammen, får vi 483 år. 
 ”I den antikke verden blev året udregnet efter måneåret med sine 
360 dage. Derfor måtte Messias dræbes kort tid efter, at der var gået 
173.880 dage (483 gange 360) siden udstedelsen af Kong Artaxerxes’ 
dekret. 
 “Nehemias 2:1 fortæller os også, at dekretet blev udstedt i 
måneden Nisan. Den første Nisan var det Jødiske Nytår for konger, 
hvilket betød, at deres regering blev beregnet fra Nisan til Nisan. Der 
blev i den forbindelse afholdt forskellige officielle begivenheder og 
fester, hvilket kan forlede os til at tro, at denne kongelige bestemmelse 
også blev udstedt den første Nisan. 
 “Lad os nu se på det fra den astronomiske synsvinkel. Ifølge det 



81

Kongelige Planetarium i Greenwich, England, blev det fastslået, at den 
første Nisan, 445 f.Kr. faldt på den fjortende marts det år. Nu har vi en 
startdato, der svarer til den kalender, vi almindeligvis regner med. 
 ”Det er herudfra muligt at udregne præcis hvilken dag, Yeshua 
red ind i Jerusalem på et æsel nogle dage før Hans korsfæstelse. 
Lukasevangeliet fortæller os, at Yeshua begyndte sin offentlige tjeneste 
i Cæsar Tiberius’ femtende regeringsår, og denne kom til magten i 14 ef. 
Kr. De fleste videnskabsmænd er enige om, at Yeshuas offentlige tjeneste 
varede i omtrent tre år, hvilket fører os hen til år 32 ef.Kr. - året, hvor Han 
blev korsfæstet.  
 “I Johannesevangeliget 12:1 fortælles det, at Yeshua tog til 
Betania seks dage før Pesach, og i det tolvte vers, at han red ind til 
Jerusalem på den efterfølgende dag. Pesach falder altid på den fjortende 
Nisan, som ifølge det Astronomiske Centers beregninger faldt på den 10. 
april 32 ef. Kr. Yeshua kom til Betania den 4. april, som var en fredag. 
Måltidet, han spiste der, må have været et Shabbat-måltid, eftersom den 
‘følgende dag’ indlysende nok ikke var Shabbat, som var en hviledag for 
Yeshua og Hans disciple, men derimod søndag d. 6. april 32 ef. Kr. 
 “Den 6. april 32 ef.Kr. faldt netop 173,880 dage efter, at den 
persiske konge havde udstedt sit dekret om at genopbygge Jerusalem, 
nemlig d. 14. marts 445 f.Kr. Ifølge den julianske kalender er det tydeligt, 
at der imellem de to datoer er en spredning på 477 år og 24 dage. Men 
som du sikkert er klar over, findes der ikke noget ’år nul’ mellem 1 f.Kr. 
og 1 ef.Kr, hvorfor et år må tages ud af beregningen. Vi har nu 476 år og 
24 dage, hvilket er ensbetydende med 173.764 dage (365 gange 476 plus 
24). Dertil må vi lægge endnu 119 dage til, fordi den jødiske kalender har 
et skudår med en ekstra måned hvert fjerde år (476 delt med 4 er lige med 
119), og på den måde ender vi med 173.883 dage—meget tæt på antallet 
af dage ifølge profetien – 173.880!
 ”Dette er imidlertid ikke godt nok for bibelsk profeti – vi må 
være 100 procent nøjagtige og nå til det helt præcise antal dage. Vi ved, 
at den julianske kalender afveg en smule fra solåret: Dets år er 1/128 
længere end solåret. For at korrigere denne afvigelse må vi trække en dag 
fra hvert 128 år. For en periode på 483 (Daniels ’uger’) må vi trække 3 
dage fra, hvilket får os ned på præcis 173.880 dage!”
 Nu stod jeg virkelig overfor et problem: Hvem skulle jeg tro på? 

Men hvem er offeret?
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Skulle jeg stole på synagogen og de jødiske traditioner, jeg var vokset 
op med, som beskrev en mønstergyldig Messias, der gjaldt for Israel 
alene, mens resten af verden blev holdt udenfor? Eller skulle jeg i stedet 
acceptere Bibelen, der lå åben lige for øjnene af mig, og som fortalte mig 
noget totalt anderledes: At Messias skulle komme før det andet tempels 
ødelæggelse og blive ”fjernet”?
 Hvis Bibelen havde ret, hvordan ville det da være muligt, 
at rabbinerne kunne være så blinde, at de afviste en så umiskendelig 
sandhed? Jeg var sikker på, at der måtte findes et tilfredsstillende svar på 
denne gåde. Jeg måtte finde ud af alt, hvad jeg kunne, om det. 
 Jeff syntes endnu engang at have læst mine tanker, for han 
besvarede mit ustillede spørgsmål, allerede før jeg havde fået mulighed 
for at stille det: ”Jeg har læst de rabbinske udlægninger om dette emne. 
De fleste traditionelle kommentarer vedrørende dette skriftsted såvel som 
andre messianske skriftsteder, er delt op i to hovedkategorier: De ældste, 
der kan dateres tilbage til før det første århundrede i vores tidsregning, 
og de senere, der i de fleste tilfælde stræbte efter at modbevise de 
påstande, der kom fra de minim. De fleste af de ældre kommentarer, som 
for eksempel Yonatan Ben Uzziels, henleder disse profetier på Kong 
Messias, mens de mere nutidige som for eksempel Rashis kommentarer, 
er tilbøjelige til at modarbejde en sådan mulighed og i stedet at fremstille 
spinkle alternativer med en meget stærk anti-messiansk partiskhed. 
 ”Lad os se, hvad Bibelen, Guds rene Ord, har at sige: Det taler 
helt klart for sig selv! Israels vismænd er stadig ude af stand til at se disse 
ting. Du kan ikke bebrejde dem det, ligesom du heller ikke kan bebrejde 
en blind mand, at han ikke kan se. De er i særdeleshed ikke dumme. 
Men på grund af deres synd har Gud lukket deres øjne midlertidigt, så at 
ikke-jøderne kunne få mulighed for at tage imod den jødiske Messias og 
blive frelst. Gud har sat Israels børn til side for en tid; men han har ikke 
forkastet dem fuldstændigt. Gud forbyde det! Den dag vil komme snart, 
hvor Han løfter sløret fra deres ansigter, og de vil omvende sig som jøder 
og se hen til ham, som de har gennemboret”. 
 ”Hvad mener du med ’som de har gennemboret’? Står dette også 
i Tanach’en?” spurgte jeg. Jeg var kommet til det punkt, hvor der ikke 
længere var noget, der kunne overraske eller chokere mig. Jeg var på det 
tidspunkt parat og i stand til - omend ikke villig - til at acceptere alt, og 
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der var næsten intet, der kunne forbavse mig mere. Jeg var på en eller 
anden måde blevet klar over, at denne Bibel indeholdt meget mere, end 
jeg nogensinde havde forestillet mig!
 ”Ja, det er et vers fra Zakarias’ Bog”, sagde Jeff informerende. 
”Prøv lige at læse det”. 
 Han åbnede Bibelen og lod mig selv læse det. Stykket talte om 
en forfærdelig krig imellem Judæa og Jerusalem. Ud fra sammenhængen 
kunne jeg ikke helt blive klar over, om der var tale om en krig, der 
allerede havde fundet sted, eller om den først skulle finde sted engang i 
fremtiden, Himlen forbyde det! Jeg læste da de følgende vers:

v9 På den dag agter jeg at udrydde alle de folkeslag, som rykker 
imod Jerusalem; 
v10 men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg 
udgyde nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham 
de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom 
man klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, 
ligesom man sørger over sin førstefødte. 
(Zakarias’ Bog 12:9-10, markering tilføjet)

 Jeg kunne godt lide idéen om, at Gud ville ødelægge alle de 
nationer, der kom imod Jerusalem. Dette kunne forenes med min 
forståelse af Messias’ karakter. Her i verset blev jeg fortalt, at Messias 
ikke ville blive dræbt og fjernet, men derimod gennemboret, og hele 
Israels folk ville se hen til Ham, når Gud åbnede deres åndelige øjne og 
udgød nådens og bønnens Ånd over dem! Dette syntes på en måde at 
være perfekt foreneligt med resten af Skrifterne.  
 ”Åh! Er Gud ved at åbne mine øjne netop nu?” Jeg var 
rædselsslagen bare ved tanken.
 Jeff vidste præcis, hvad han skulle sige og hvordan. ”Som du 
ser”, fortsatte han, som var det givet, at jeg vidste alt, blot fordi jeg var 
jøde, ”Esajas talte om Lammet, som vil sone menneskehedens synd ved 
sin død. Daniel forudsagde, hvornår og præcis hvilken dag Messias ville 
blive dræbt. Zakarias profeterede, at der ville komme en dag, hvor hele 
Israels folk vil se hen til Ham, som blev gennemboret, hvilket refererer 
til måden, Han døde på, og at de vil klage over Ham. Nu vil jeg vise 
dig en anden profeti, som vil kaste mere lys over den dag, hvor Yeshua 
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kommer igen:  
v13 I nattesynerne så jeg dette: Med himlens skyer kom en, der 
så ud som en menneskesøn; han kom hen til den gamle af dage 
og blev ført frem for ham.
v14 Herredømme, ære og kongerige blev givet ham; alle folk, 
stammer og tungemål tjente ham.
Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå, 
hans kongerige skal ikke gå til grunde. (Daniel 7:13-14)

“Ser du det?” påpegede Jeff. ”Hver enkel profet gav os en brik 
eller endda indtil flere brikker, der hørte til det samme store puslespil 
eller mosaikbillede, der forestiller Messias. Daniel beskrev Ham som 
kommende i himmelens skyer, mens Zakarias afbildede Ham som den, 
der blev gennemboret. Du må give mig ret i, at Han ikke blev gennemboret 
i Himlen!

”Skal jeg vise dig, hvad Bibelen siger om det sted, hvor Messias 
skulle fødes?” Dette var et andet overvældende stød! Jeg var endnu 
engang forbløffet over Jeffs dybdegående kendskab til Skrifterne. Han 
åbnede Bibelen og læst profetien på flydende hebraisk med en stærk 
amerikansk accent:

v1 Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig 
skal der udgå én, som skal være hersker i Israel; hans udspring 
er i fortiden, i ældgamle dage. (Mikas Bog 5:1)

 “De fleste jødiske fortolkere er enige vedrørende dette vers, at 
Messias’ fødested må være Betlehem i Judæa, Davids By. Men herskeren, 
som Mika taler om, må være en ganske særlig person. Ellers kan vi være 
fristet til at konkludere, at han taler om en almindelig, kødelig konge 
ligesom David, Isajs søn, som også blev født i Betlehem. Mika sagde 
dog, at ’hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage’, og Daniel talte 
om Ham som hersker over et evigt herredømme. Og det forholder sig 
virkelig sådan, for Yeshua var ikke noget almindeligt menneske. Kun 
Yeshua kunne sone vore synder og blæse en ny Ånd ind i os. 
 ”Når vi mødes igen, vil jeg meget gerne vise dig ud fra Skrifterne, 
at Gud virkelig havde en søn. Du må indrømme, at du aldrig selv i egen 
kraft ville være i stand til at opnå alle de ting, som Guds Søn kan og vil 
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give dig. Er det ikke fuldstændig spild af tid og energi at lede forgæves 
efter den sande mening med livet på steder, hvor den ikke kan findes, i 
’cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand’?” (se Jeremias 2:13) 
Jeff udtalte disse ord med en sådan autoritet, at det lød, som kom de til 
mig lige fra Himlen. Han syntes at kende mig fuldt ud, ja selv alle de 
tomme brønde, jeg havde besøgt i min nytteløse søgen efter livets vand!
 Jeg sendte ham et stort smil, men latterliggjorde dog stadig hans 
”fanatisme” i mit hjerte. Hvor stædig og forvansket kan et menneskehjerte 
dog være! Før Jeff gik, talte vi lidt om Israel, som vi begge savnede 
meget. 
 Jeg lukkede butikken og gik igen en tur hen til mit yndlingssted, 
promenaden ved Atlanterhavet. Jeg elskede at gå ned til kajen, sidde på 
en stor sten og se fiskerne ro i det fjerne, mens jeg stirrede blankt mod 
horisonten og tænkte og planlagde mine næste forehavender. 
 Havet var stille den aften; men mit hjerte var i oprør. De ord, 
jeg netop havde set i Bibelen, plagede mig. Dybt inde fornemmede jeg, 
at de virkelig handlede om Yeshua. Jeg kom pludselig til at tænke på en 
traktat om Jesus, som jeg engang havde fået stukket i hånden et sted i 
Manhattan. Jeg huskede, hvor frastødende den dengang havde virket på 
mig; men når jeg nu tænkte tilbage på den, var det med betagelse. Mens 
jeg sad og stirrede på himlens stjerner og sandet på stranden, to af de 
typiske symboler for mit gamle og elskede folk, kunne jeg ikke slippe 
af med den nagende tanke, at Israel virkelig var gået fejl af målet. Jeg 
fordømte ikke jødedommen eller rabbinerne eller den kristne kirke for 
den sags skyld. Alt, hvad jeg ville, var i bund og grund at finde ud af 
sandheden om denne Mand!   
 

Betegnelsesforklaring
(Endnotes)
1  Der menes her Rabbi Schneerson, der boede i Brooklyn og 
døde i 1994. Han var Chabad-bevægelsens åndelige leder og blev 
af sine tilhængere æret som Messias.
2  Salvet – Mashiach (Messias) på hebraisk.
3  Jubelår – Efter 7 x 7 (49) år skulle al gæld efter Torah’ens 
anvisninger eftergives hvert 50. år (3. Mosebog 25:8-55).

Men hvem er offeret?
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Kapitel 10
Sulten efter sandheden 

 Der gik flere dage, hvor Jeff ikke vendte tilbage til butikken. I 
begyndelsen fortrød jeg, at jeg ikke havde spurgt efter hans telefonnummer; 
men stormen, der rasede inden i mig, lagde sig lige så stille igen. Tiden 
gik, og de lange, filosofiske debatter, jeg havde haft med Jeff, begyndte 
efterhånden at blegne fra min hukommelse. Hele verden lå derude og 
lokkede med sine mange fornøjelser, og jeg var klar til at tage del i dem 
alle, som var intet hændt. 
 Jeg holdt særligt af at tilbringe nætterne i en bestemt natklub 
kaldet ”Stone Pony”, der lå i Asbury Park, New Jersey. En dengang ret 
ukendt rocksanger var netop på det tidspunkt begyndt at tage sine første 
skridt ind i show business. Han påviste en ret fortryllende maskulinitet 
med sine mørke solbriller, sin cowboyhat og sin varme sandpapirsstemme. 
Hans navn var Bruce Springsteen. 
 Natklubforlystelser var i det hele taget ikke noget nyt for mig. 
Som teenager besøgte jeg gerne sammen med mine kammerater alle 
natklubber og diskoteker i Jaffa og Tel Aviv, hvor vi røg, drak og gik ud 
med piger ligesom alle andre. Dengang var jeg kun en dreng, men nu 
var jeg voksen – eller opfyldte i det mindste mit kriterium for at være 
voksen. 
 Mit liv kredsede mere og mere om den person, der kiggede på mig 
i spejlet hver morgen. Synd blev så at sige tilbudt mig som en giftig pille 
med tykt sukkerovertræk, som jeg slugte med lethed, som en fisk sluger 
en fiskekrog sammen med maddingen. Jo dybere jeg sank i syndens sump, 
jo mindre bemærkede jeg den livline, som Jeff havde prøvet at kaste ud 
til mig fra den høje, faste klippe, som han stod på, Yeshua Messias. Jeg 
bemærkede naturligvis ikke min forværrede tilstand, fordi det hele skete 
på en så glidende og behagelig måde.  
 En aften tæt på lukketid som sædvanlig trådte Jeff ind i butikken, 
som havde han aldrig forladt den. Han sendte mig sit vanlige store smil og 
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fortsatte vor samtale, som havde han blot holdt en kort pause. Jeg havde 
på det tidspunkt allerede blandede følelser i forhold til ham. Jeg kunne 
på den ene side godt lide at lytte til, hvad han havde at sige om Bibelen. 
På den anden side var synden, der boede i mig, meget fortørnet over hans 
ord, som indeholdt en skjult trussel mod min umoralske livsstil. 
 Jeg modarbejdede af hele hjertet denne nye lære, som angreb min 
jødiske stolthed såvel som min naturlige forfængelighed. Jeg sværgede, 
at jeg aldrig ville godtage idéen om, at moderne jødedom skulle være 
gået forkert af målet. Hvordan ville jeg i det hele taget nogensinde kunne 
vise mig i mit land igen, hvis jeg godtog hans ord som værende sandhed 
og ”konverterede”? Gud forbyde det! Jeg ville ikke engang overveje 
muligheden for at omvende mig på den måde, Jeff havde forklaret, og 
selve idéen om at tage Guds riges åg på mine skulder var frastødende. 
 ”Husker du, hvor vred, du blev, da jeg for første gang fortalte dig, 
at Gud havde en Søn?” spurgte Jeff, idet han satte ord på mine inderste 
tanker. 
 Jeg nikkede bekræftende. 
 “Gud vidste, at intet faldent menneske nogensinde ville kunne 
frelse sig selv, og at et offer var nødvendigt til det formål. Men et dyr, 
uanset hvor rent det måtte være, kan aldrig have samme værdi som 
et menneske. Kun et menneske kan have samme værdi som et andet 
menneske. Gud besluttede derfor at stige ned på jorden som et menneske 
for at tage straffen for menneskehedens synd på sig og dø for hele verdens 
synder.  
 ”Yeshua, som var Gud i menneskeskikkelse, er det eneste 
menneske, der nogensinde har levet på denne jord uden at falde i synd. Han 
alene kunne derfor være det uskyldige og rene Guds Lam, det fuldkomne 
offer! Som du ser, var Yeshua mere end et almindeligt menneske; Han 
var Gud i menneskeskikkelse, der kom til jorden. Hvordan var dette dog 
muligt? Kun Gud den Almægtige ville kunne svare på dette, fordi Han står 
uden for den menneskelige synds onde cirkel. Han elskede os syndere så 
meget, at Hans retfærdighed ikke ville have været blevet hævdet nok, hvis 
Han ikke ved sin nåde havde tilbudt frelse for den faldne menneskeslægt. 
Derfor sendte Gud sin Søn til verden, ’for at enhver, som tror på ham, 
ikke skal fortabes, men have evigt liv’. (Joh. 3:16) Og Hans Søn var 
Messias!” 
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 “Hvad har dette at gøre med Messias?” spurgte jeg. ”Jeg ved, at 
de kristne har forgudet Jesus og gjort Ham til Gud, men dette er det rene 
blasfemi! Ingen jøde vil nogensinde tro på, at Gud har en Søn!” 
 ”Forkert igen”, smilede Jeff. ”De kristne har ikke gjort et 
menneske til Gud. Det er derimod helt omvendt! Det var Gud selv, der 
ydmygt tog menneskeskikkelse på for at frelse syndere og bringe dem 
tilbage til sig. Hvorfor skulle Gud egentlig ikke kunne have en Søn? 
Bibelen taler mange gange om Guds Søn. Her er for eksempel nogle 
skriftsteder fra Tanach’en:

v1 Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene 
planer, der ikke kan lykkes?
v2 Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen mod 
Herren og mod hans salvede:
v7 Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt: Han sagde til mig: 
»Du er min søn, jeg har født dig i dag.
v8 På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den vide jord 
som arvelod.
v10 I konger, vær nu kloge, tag imod råd, I jordens dommere:
v11 Tjen Herren i frygt!
v12 Kys hans fødder i rædsel! Ellers bliver han vred, og I går til 
grunde; for hans vrede blusser hurtigt op.
(Salmernes Bog 2:1-2, 7-8, 10-12) 

v4 Hvem steg op til himlen og steg ned igen? Hvem samlede 
vinden i sine hænder? Hvem snørede vandet sammen i kappen? 
Hvem fastsatte jordens ender? Hvad hedder han, og hvad hedder 
hans søn? Du ved det jo! 
(Ordsprogenes Bog 30:4)

v24 Pludselig blev kong Nebukadnesar forfærdet og sprang op og 
spurgte sine ministre: »Var det ikke tre mænd, vi kastede bundne 
ned i ilden?« De svarede kongen: »Jo, det var, konge.« 
v25 Han sagde så: »Jamen, jeg ser fire mænd gå frit omkring i 
ilden. De har ikke lidt nogen skade, og den fjerde ser ud som en 
gudssøn.«  
(Daniels Bog 3:24-25)

Sulten efter sandheden 
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 Jeff fortsatte sin forklaring: “Som du ser, har Bibelen ikke 
noget problem med betegnelsen Guds Søn. Den rabbinske stridighed 
begyndte først meget senere. Den begyndte med de teologiske debatter, 
som rabbinerne førte med de messianske jøder. De messianske jøder 
benyttede de samme Skrifter som grundlag for deres overbevisning om, 
at Yeshua virkelig var Guds Søn. Det var også derfor, Yeshua måtte fødes 
af en jomfru”. 
 ”Nu må du holde op!” gav jeg igen med afsky. ”Selv et barn ved, 
at børn ikke bliver født af jomfruer. De kristne taler om Jesu jomfrufødsel 
og forventer, at oplyste mennesker i det tyvende århundrede sluger dens 
slags overtro. Det er en grov fornærmelse mod vor intelligens!”
 Jeff sendte mig et stort smil, der sagde: ”Jeg har hørt det argument 
før”. 
 ”Jeg forventede faktisk, at du ville reagere på den måde!” sagde 
han og ventede tålmodigt, til jeg var kølet ned, før han fortsatte: ”Det 
er faktisk en ret sjov tanke, at svage og inkompetente mennesker som 
os vover at fortælle Gud, hvad Han er i stand til og ikke i stand til at 
gøre! Gud er Skaberen. Han skabte hele universet ved at sige blot et ord. 
Han behøvede ikke have kønslig omgang med nogen for at skabe Adam 
og hans kone, vel? Han gav Abraham og Sara en søn, da de var alt for 
gamle til at få børn på naturlig vis. Han gav dem Isak på mirakuløs vis 
for at vise dem såvel som os Hans almægtighed også på det område. Sig 
mig, Jacob, er Gud den Almægtige, Himlen og Jordens Skaber, ude af 
stand til at skabe nyt liv i livmoderen på en jomfru uden en mands sæds 
medvirken?”
 Jeg var chokeret og ude af stand til at svare på dette spørgsmål, 
som var i modstrid med enhver traditionel, forudindtaget tro, jeg 
nogensinde havde haft.
 Jeff fortsatte: “Men Guds tekniske evne eller mangel på en sådan 
til at plante livgivende sæd i en jomfru er ærlig talt ikke relevant. Det 
er en kendsgerning, at Messias skulle fødes af en jomfru og af Guds 
Ånd. Hvordan kunne Han ellers være den Gamle af Dage (Daniel 7:9), 
hvis ’udspring er i fortiden, i ældgamle dage’ (Mika 5:2)? Hele idéen 
med jomfrufødslen er i virkeligheden ikke helt fjern fra Bibel. Esajas har 
allerede hentydet til det, da han sagde: ’Se, den unge kvinde skal blive 
med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel’ (Esajas 
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7:14). Og et andet sted har Esajas skrevet om dette enestående barn: 

v5 For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal 
ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham Underfuld Rådgiver, 
Vældig Gud, Evigheds Fader, Freds Fyrste.
v6 Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og 
over hans rige, så han kan grundfæste det og understøtte det med 
ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Hærskarers Herres 
nidkærhed skal udvirke dette. (Esajas Bog 9:5-6)

 “Messias, dette vidunderlige barn, der var født af en jomfru og 
indehaver af de guddommelige titler og det evige rige, måtte fødes uden 
for det syndige menneskelige dynasti, som begyndte med Adam. Han 
måtte komme til verden uden arvesynd for at kunne være Guds rene 
offerlam, der kunne ofres som soning for menneskehedens synd.
 “Du nævnte før, at de kristne tog Yeshua og gjorde Ham til en 
gud. Men som du kan se nu, var det modsatte tilfældet. Yeshua var ikke 
en mand, der udviklede sig og blev til Gud, men Han var derimod Gud, 
der kom ned til jorden i menneskeskikkelse for en kort tid og gennemgik 
en midlertidig død. Tre dage senere opstod Han fra de døde for at kunne 
overvinde den sidste fjende, som er den anden død. Alene på denne måde 
kunne Han betale prisen for vor synd og fyldestgøre Guds hellighed og 
kravene om Hans retfærdighed. På denne måde opfyldte Han Torah’ens 
mest krævende betingelser og overvandt døden engang for alle for hele 
menneskeheden”.
 “Men”, indskød jeg, idet jeg prøvede at forstå, “hvis Messias 
virkelig kom til verden for at frelse og løskøbe menneskeheden ved sit 
blod, hvorfor ser vi da ud, som vi gør i dag? Kom Messias ikke for at 
etablere et fredsrige her på jorden - et rige, hvor løven vil leve i fred med 
lammet?” 
 “Det gjorde Han helt klart”, sagde Jeff, idet han gav mig ret. ”Men 
hvis Han som det første havde indviet dette freds- og retfærdighedsrige i 
verden uden først at forberede de syndige menneskers hjerter på at kunne 
tage imod det, ville de med det samme have fordærvet og ødelagt det 
akkurat som Adam og Eva i Edens Have. Gud er netop nu i færd med at 
forberede en lille flok hellige, der kender Ham og elsker Ham og ønsker 
at overholde Hans bud mere end noget andet. Dette er Hans menighed 
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bestående af både jødiske og ikke-jødiske troende. Kun når Yeshua 
endelig fuldender sit arbejde, vil Han vende tilbage til jorden med alle 
sine hellige for at etablere dette herlighedsrige, som Esajas talte om i sin 
forunderlige profeti”. 
 “Dette giver mening”, vovede jeg for første gang at indrømme, 
“selvom jeg har svært ved at tro på det. Jeg er klar over, at jeg er en 
synder. Jeg ved også, at jeg ikke er i stand til at hive mig selv op ved 
hårene og komme ud af mudderet. Jeg kan bare ikke acceptere, at en 
anden var nødt til at dø i mit sted, uden at det kræves af mig, at jeg gør 
noget til gengæld. Det lyder en anelse for billigt for mig”. 
 “Jeg forstår lige netop, hvordan du føler. Vi er alle i besiddelse af 
den naturlige trang til selv at sone vore synder enten ved at straffe os selv 
med faste eller ved endda at gøre fysisk skade på os selv for at formilde 
vor forpinte samvittighed. Jøderne overbelastede sig selv med tusindvis 
af positive og negative love med alle slags påbud og forbud, der gik 
langt ud over Torah’ens simple instruktioner, idet de understregede, at 
‘jo mere du studerer, desto bedre er du’, trods det, at de selv var ude af 
stand til at overholde et eneste bud korrekt!” 
 “Hvad mener du med det?” udbrød jeg bestyrtet. ”Vi havde så 
mange hellige og retskafne rabbinere, Gudsmænd. Hvordan kan du 
påstå, at de ikke behagede Gud? Overholdt de da ikke alle Guds bud?”
 “Nej, Jacob, det gjorde de desværre ikke. De overholdt ikke 
Torah’en - ikke fordi de ikke ønskede det, for det er jeg sikker på, de 
gjorde. Nej, det lykkedes dem ganske enkelt ikke at overholde Torah’en, 
fordi den slet ikke var bestemt for at blive overholdt!”  
 Nu var jeg virkelig forvirret. ”Det her må være en spøg!” råbte 
jeg. ”Vil du hermed sige, at Gud gav os Torah’en, selvom Han vidste helt 
fra starten, at det var umuligt at overholde den? Hvorfor gav Han os den 
da i det hele taget?” 
 “Han gjorde det for at vise os sin høje standard og overbevise 
os om, at vi på grund af synden, der hersker over os, aldrig ville kunne 
opfylde Hans krav. Gud gav os Torah’en, for at vi kunne prøve os selv i 
lyset af den og se, hvor aldeles utilstrækkelige vi er, og hvor hårdt vi har 
brug for Hans frelse. Dette er også grunden til, at Han lod offersystemet 
være det centrale i Torah’en.
 “Lad os tage et eksempel. Et gennemsnitsmenneske kan springe 
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cirka to meter. En veltrænet atlet kan måske springe fem meter. Hvis 
han er olympisk mester, kan han måske endda nå rekorddistancen på ni 
meter; men det er nok også det meste, noget menneske vil kunne opnå 
i vor menneskealder. Hvis vi nu forestiller os, at vi står på kanten af en 
afgrund med en afstand på 200 meter over til modsatte side, vil ingen af 
os være i stand til at springe over på den anden side, vel? 
 “Lad os nu se dette eksempel som en lignelse, hvor Gud står på 
modsatte side af den afgrund, som vi kalder ’synd’. Han så over mod 
os stakkels ’græshopper’ og fik medlidenhed med os. Han vidste, at vi 
var helt og aldeles ude af stand til at nå over til Ham ved egen kraft. 
Derfor sendte Han os Yeshua, sin Søn, som en himmelsk bro. Yeshua er 
mellemmand mellem mennesket og Gud. Vi kan være trygge, når vi går 
med Ham, fordi Han ifølge Hans egne ord er ’vejen og sandheden og 
livet’ (Joh. 14:6). Jeg ved, at der er mange mennesker, der afviser den 
himmelske løsning, fordi de anser den for at være for let. De ville hellere 
gøre noget i egen kraft for deres frelse. Menneskelige anstrengelser vil 
dog aldrig kunne bringe os nærmere Gud, men kun lige ned i Helvedes 
dyb!”
 “Jeg kan godt lide historien”, sagde jeg, “men hvad med alle 
de mennesker, der stadig forsøger at overholde Torah’en efter bedste 
evne? Hvad med alle de martyrer, der døde for Guds hellige navns skyld? 
Hvordan kan en retfærdig, kærlig Gud lade så mange millioner gå fortabt, 
blot fordi de ikke troede på Yeshua?” 
 “Du berører her et meget følsomt emne. Vi lever i humanismens 
tidsalder, hvor mennesket bliver forgudet og set som det centrale 
interesseområde. I almen menneskelig forstand i dag drejer alting sig 
om mennesket, hans naturlige ret til at udtrykke sig, hans præstationer, 
hans besejring af universet og tæmning af naturens kræfter, samt den 
forbløffende menneskehjernes storhed og mirakler. Skønt denne 
humanistiske tilgangsvinkel måtte fremstå nok så ædel, står den dog 
i modsætning til Skrifterne, fordi Bibelen er Gudcentreret og ikke 
menneskecentreret. Det er med andre ord Gud Skaberen og ikke 
mennesket, der er universets centrum. Vi skabte ikke Gud i vort billede, 
som mange moderne teologer vil have os til at tro, og vi skabte heller 
ikke os selv. Gud derimod skabte os for sin herligheds skyld!
 “Det var ikke noget problem for Gud at oversvømme og ødelægge 
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hele den velkendte verden med alle dens mennesker og dyr og at redde 
blot otte mennesker og et uddrag af alle dyrearter, af den simple grund, at 
mennesker levede i synd og ulydighed over for Gud. Det var meget bedre 
for Gud uden det syndige menneske. Det er en kendsgerning, at ethvert 
menneske, som afviser Guds frelsesplan, på et tidspunkt vil blive stillet 
til regnskab for sine synder overfor Gud og skulle betale hele straffen, 
som er den evige død. Det er ikke Gud, der ligger på lur lige rundt om 
hjørnet for at gribe mennesket på fersk gerning og straffe ham. Det er 
derimod synderen, der hele tiden flygter fra sin kærlige, medlidende 
Gud, på jagt efter ødelæggende, syndige fornøjelser, der kan give ham 
midlertidig nydelse. På et tidspunkt vil ethvert menneske dog blive stillet 
til regnskab for, hvordan han brugte eller forspildte sit liv.
 “Der er mennesker, der kalder Gud ond og hensynsløs, når Han 
lader så mange milliarder mennesker komme i Helvede, blot fordi de 
aldrig har haft mulighed for at høre om Messias og tage imod Ham. Men 
tro mig, Gud er en retfærdig og hellig Gud. Han skabte slet ikke Helvede 
- den forfærdelige sø, der brænder med uudslukkelig ild og svovl - for 
mennesket. Den blev skabt som en evig straf for Satan og hans faldne 
engle, dæmonerne. De mennesker, der ikke angrer og omvender sig til 
Gud, alle de, der gør oprør imod Ham og nægter at tage imod Ham som 
Frelser, og som foretrækker at følge deres eget begær og syndige lyster i 
stedet for at gøre Guds vilje for deres liv – de vil uundgåeligt komme til at 
følge med Satan og hans faldne engle til deres evige bestemmelsessted.
 “Hvis vi derimod beslutter os for at komme til Gud og tage 
imod Ham, tror vi, at vi er så flinke! Vi stiller dog stadig millionvis af 
betingelser til Ham: ‘Hvis du gør det og det for mig, så vil jeg måske 
overveje muligheden for at tage imod dig!’ Vi er tilbøjelige til at glemme, 
at Gud er den suveræne Herre, som skabte Himlen og jorden, og at det 
er Ham, der inviterer os til at komme til Ham betingelsesløst og tage 
imod Hans gave om evig frelse, som Han har tilbudt os ganske gratis. 
Han gav den til os gratis, ikke fordi den var billig; men fordi Guds nåde 
er så kostbar, at intet menneske på jorden nogensinde ville kunne have 
råd til at betale for den. Det kostede Gud Hans elskede Søns blod og 
intet mindre! Kun hvis vi tager imod dette offer i tro, vil Gud tage imod 
os, som havde vi aldrig syndet. Gud har betalt syndens løn med Yeshuas 
blod”.  “Nu forstår jeg jer kristne!” udbrød jeg. ”Det står så soleklart 
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for mig! Alt, hvad man skal gøre, er at bede Gud om tilgivelse, og så er 
man fri. På den måde kan man fortsætte med at synde, da det er givet, 
at man i sidste ende vil blive tilgivet igen. Denne lære giver dig ret til at 
synde så meget, som du vil. Så længe du går i kirke og skrifter din synd 
til præsten, er du garanteret frikendelse”. 
 Jeff rystede sørgmodigt på hovedet. ”Der er desværre alt for 
mange mennesker, der tror på den måde – eller i det mindste opfører sig 
sådan. Dette er dog ikke, hvad Bibelen lærer. Yeshua Messias kom ikke 
til jorden for at give os lov til at synde for derefter automatisk at blive 
tilgivet igen. Han kom derimod for at bekæmpe synden og give os et nyt 
liv, så at vi ikke længere er fanger af synden”.
 Jeg svarede vredt: ”Prøver du at fortælle mig, at alle de kristne, 
der nedslagtede mit folk i løbet af de sidste 2000 år, var uskyldige 
mennesker, som ikke var fanger af synden – eller er det at myrde jøder 
ikke en alvorlig forbrydelse i dine øjne?”
 “Selvfølgelig er det det, Jacob. Jeg retfærdiggør ikke nogen 
forbryderiske grusomheder, om de blev begået af kristne eller ej, i en 
religions navn eller i et andet navn. Gud selv forsvarer dem ikke! Der var, 
som du ser, mange hedninger, der tog imod den ydre form for kristendom, 
men som fejlede alvorligt i det at omvende sig fra deres synder. Skønt de 
kaldte sig kristne, viste deres angerløse og ugudelige opførsel imidlertid, 
at de ikke var, hvad de gav sig ud for at være. Derudover udviklede den 
førende retning inden for den ‘kristne’ kirke helt fra begyndelse af sin 
eksistens stærke antisemitiske følelser, der voksede og forstærkedes i takt 
med det dalende antal messianske jøder inden for kirkens kontaktflade. 
Der opstod et behov for en syndebuk, som man kunne skyde skylden 
på for kirkens syndige forehavender og forsømmelser. Dette medførte 
udskældningen af jøderne, som blev beskyldt for den værste af alle 
forbrydelser – mordet på Gud!  
 “Husk på, at det hverken var Yeshuas eller Hans disciples hensigt 
nogensinde at starte en ny religion, der ville være i oprør med dens 
jødiske rødder. De levede og virkede inden for det første århundredes 
jødedom. Derudover kom Yeshua ikke blot for at tilgive menneskehedens 
synd, men også for at give os en ny begyndelse og bryde syndens magt. 
Tanach’en, som lovede os alle disse ting, ser forandringen i et menneske, 
der selv har taget imod dem, som en så dramatisk omvæltning i hans liv, 
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at det bliver beskrevet med så stærke udtryk som det at modtage et ’nyt 
hjerte’ og en ’ny ånd’ (Ezekiel 36:26) af Gud. Yeshua giver os evigt, 
åndeligt liv, som begynder i genskabelsens eller genfødslens øjeblik og 
aldrig får ende”. 
 “Hvad er ‘genfødslen’ lige præcis?” spurgte jeg. ”Hvad mener du 
med det?”  
 “Det er lige meget, hvad jeg mener” svarede Jeff leende. ”Lad os 
se, hvad Tanach’en har at sige om det. Både Jeremias og Ezekiel talte om 
denne voldsomme, omvæltende begivenhed i et menneskes liv. Lad os 
læse, hvad de skrev om Israels fremtid som nation, for det vedrører også 
den enkelte af os:

v22 Sig derfor til Israels hus: Dette siger Gud Herren: Det 
er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus, men for mit 
hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk, I kom 
til. v23 Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhelliget 
blandt folkene, fordi I vanhelligede det. Så skal folkene forstå, at 
jeg er Herren, siger Gud Herren, når jeg for øjnene af dem viser 
min hellighed på jer. 
v24 Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og 
bringe jer til jeres eget land. v25 Jeg vil stænke rent vand på jer, 
så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle 
jeres møgguder; 
v26 jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg 
fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. 
v27 Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og 
omhyggeligt holder mine bud. 
(Ezekiels Bog 36:22-28, markering tilføjet)

 “Vi ser her den ufarbare kløft mellem sand tro og menneskeskabt 
religion. Den er med andre ord kløften mellem sandhed og løgn, liv og 
død!”
 “Hvad mener du med det?” spekulerede jeg højt. 
 “Sand tro hævder, som sandt er, at Gud alene kan nærme sig 
mennesket, rense ham og give ham et nyt hjerte og en ny ånd. Ifølge 
Ezekiel er det op til Gud at række ud mod det faldne menneske og tage 
initiativ til at frelse ham. Tidligere i Skrifterne befalede Gud os ikke 



97

blot igennem Moses: ”Omskær derfor jeres hjertes forhud, og gør ikke 
længere nakken stiv” (5. Mos. 10:16-17). Han aflagde også et løfte: 

V6 Herren din Gud vil omskære dit og dine efterkommeres hjerte, 
så du elsker Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl, 
for at du må leve. (5. Mosebog 30:6) 

 “Alle verdens religioner derimod kræver, at mennesket forbedrer 
sig selv ved at arbejde efter bedste evne, lægge bud til bud, arbejde til 
arbejde og at afstå fra synd så vidt muligt. Dette er den eneste måde, 
hvorpå en religion kan tilbyde et menneske at kunne rense sig selv 
og behage guden. At hver enkel religion har sit eget særlige regelsæt 
forklarer, hvorfor der er så mange religioner i verden. 
 ”Mennesket ønsker i det lange løb ikke at underlægge sig 
Guds sandhed og heller ikke at adlyde Hans vilje. Mennesket ville i 
stedet foretrække at være sin egen lille gud og at påtage sig sin egen 
guddommelige autoritet og herlighed, men ikke altid det ansvar, der 
følger med. Derfor skabte det sine guder efter sit eget billede.   
 “Det jødiske folk var den eneste nation i verden, der modtog 
guddommelig sandhed direkte fra Gud i form af åbenbaring, men selv de 
fordrejede den og gjorde den til en menneskeskabt religion med påbud 
og forbud, hvilket er langt fra Guds oprindelige sandhed. Som du ser, 
kan selv guddommelig sandhed let blive fordrejet og forvrænget, hvis 
den tillægges menneskelige idéer, som ikke var en oprindelig del af den, 
og pålægger disse guddommelig autoritet. Lad os i den forbindelse læse 
Jeremias’ profeti: 

v31 Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny 
pagt med Israels hus og med Judas hus, 
v32 en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, 
den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. 
De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger 
Herren. 
v33 Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når 
de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre 
og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal 
være mit folk. 
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v34 Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og 
sige: »Kend Herren!« For alle kender mig, fra den mindste til 
den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke 
længere på deres synd.
(Jeremias’ Bog 31:31-34, markering tilføjet)

 “Jacob, du må have bemærket”, forklarede Jeff, “at Gud i disse 
vers taler om noget, Han har planer om at gøre med Israels folk: At rense 
dem fra deres synder, indsætte et nyt, blødt hjerte i dem og fylde dem 
med Hans Hellige Ånd. Han stifter med andre ord en ny tilgivelsens pagt 
med dem efter at have ført dem tilbage til deres eget land”.
 “Vent lige et øjeblik!” råbte jeg triumferende. ”Hvad nu, hvis du i 
virkeligheden tager alle disse skriftsteder ud af deres rette sammenhæng 
og give dem en falsk udlægning, der passer ind i din egen filosofi? Du kan 
praktisk talt læse Bibelen på den måde, du vælger. Jeg ved, at de fleste 
sekter og falske religioner baserer nogle af deres påstande på Bibelen, 
men fordrejer og fortolker dem, som de vil. Hvordan kan jeg være sikker 
på, at alle disse skriftsteder virkelig taler om Yeshu?” 
 “Undskyld, Jacob”, sagde Jeff, som om han skiftede emne. ”Må 
jeg godt bede om din adresse i Israel?”
 “Vil du virkelig gerne have den?” spurgte jeg tøvende. 
 “Ja, jeg vil!” svarede Jeff bestemt.
 “OK”, sagde jeg samtykkende, “min er adresse er: Jacob 
Damkani, 42 Hanevi’im Street, Holon, Israel.”
 Jeff nedskrev adressen på hebraisk og spurgte så: “Lagde du 
mærke til, hvor mange identificerende enkeltheder, der er her?”
 Jeg stirrede på den nedskrevne adresse uden at have den fjerneste 
anelse om, hvor han ville hen med sine betragtninger. 
 “Lad os nu sige, at jeg bor her i Amerika og gerne vil skrive et 
brev til dig i Israel. Hvis jeg skrev denne adresse på en konvolut, satte 
frimærke på og sendte det til dig, ville det først gå igennem sortering på 
det amerikanske hovedpostkontor og lagt i en postsæk, der skulle med 
fly til Israel. Alle andre lande er på den måde blevet udelukket. Senere 
på hovedsorteringsstedet i Israel ville brevet blive lagt i den sæk, der 
skulle til Holon og ikke til nogen andet sted i Israel. I Holon ville brevet 
så blive tildelt det postbud, der arbejder i dit område. Der er mange huse 
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på din vej, men postbuddet ville aflevere brevet i netop din postkasse i 
nummer 42. Kan du se det? Alt hvad man behøver, er at have fire eller fem 
identificerende enkeltheder for at kunne lokalisere en bestemt person ud 
af de mere end fem milliarder mennesker, der netop nu lever på jorden.
 “Og ved du, hvor mange identificerende enkeltheder, der findes 
om Messias i Bibelen? Der skulle efter sigende være 333 forskellige 
henvisninger i Tanach’en alene, hvoraf nogle af profetierne allerede er 
gået i opfyldelse, mens andre vil gå i opfyldelse i fremtiden! Så selvom 
du skulle tage fejl i forbindelse med en eller to eller endda ti af dem – 
hvilket er umuligt, når der er tale om Guds ufejlbarlige Ord – kan du ikke 
undgå at identificere denne ene person, fordi der er så mange tegn, der 
peger hen på Ham.
 “Lad os nu se på det fra en anden vinkel. Hvis du for eksempel har 
aftalt med en person, som du aldrig har mødt før, at mødes med ham et 
bestemt sted i byen, ville du fortælle ham, at du har en blå jakke, en hvid 
hat og sorte sko på, at du er omkring 180 cm høj og kraftig af bygning, 
at du har brunt fuldskæg og krøllet hår og bærer briller. Der vil sikkert 
ikke være så mange mennesker til stede lige på det sted, som passer 
med den så detaljerede beskrivelse. Bibelen giver os på samme måde en 
mands identitetskort bestående af 333 identificerende enkeltheder, der 
beskriver ham til mindste detalje. Det fortæller os, præcis hvor og på 
hvilken måde Han skulle fødes, formålet med Hans komme, hvad Han 
skulle udrette i løbet af sin livstid, hvordan Han ville blive bedraget, pint, 
dræbt, begravet og til sidst opstå fra de døde, hvorefter Han ville fare til 
Himmels. Det klarlægger endda, at Han vil vende tilbage til jorden som 
en sejrende Konge og som Dommer over de levende og de døde. Hvor 
mange mennesker tror du, svarer til alle disse beskrivelser?” 
 Jeg kløede mig flovt i håret og vidste ikke, hvad jeg skulle sige. 
Hans svars simple logik gjorde mig målløs. Efter et øjebliks tavshed 
spurgte jeg: “Hvad nu, hvis Yeshua kendte alle disse bibelske profetier 
på forhånd. Kunne han ikke have planlagt sit liv på en sådan måde, at 
det ville stemme overens med dem? Messias skulle ifølge traditionen 
komme ridende på et hvidt æsel, hvilket der, så vidt jeg ved, er en profeti 
om i Zakarias’ Bog. Fordi Yeshua kendte profetien om, at Messias skulle 
ride ind i Jerusalem på et æsel, opfyldte Han denne profeti”. 
 “Du har fuldstændig ret, hvad angår denne profeti, men ikke dem 
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alle. Denne var en af de få profetier, der var afhængig af Yeshuas vilje. De 
fleste profetier kunne Han ikke opfylde ved hjælp af sin egen beslutning, 
for selv med den største viljestyrke kan intet menneske for eksempel 
vælge sit eget fødselssted, sin helt præcise fødselsdag og bestemt heller 
ikke sin henrettelse, begravelse og opstandelse fra de døde!  
 “ Daniel forudsagde imidlertid, at Yeshua ville komme og ’blive 
fjernet’ igen kort før ødelæggelsen af det andet tempel i Jerusalem. Mika 
fortalte os, at Han ville blive født i Betlehem og være af evig natur. 
Esajas, der er kendt som den ‘messianske profet’, fortalte om Hans 
jomfrufødsel, Hans tjeneste, Hans død og Hans kommende rige. Alle 
disse begivenheder og mange andre var på ingen måde afhængige af 
Yeshuas vilje. Men når de alle helt bogstaveligt blev opfyldt igennem 
Ham, må man nærmest være blind for ikke at kunne se, at Han virkelig 
var den, Han gav sig ud for at være!” 
 “Jeg finder det dog svært at forstå”, blev jeg stædigt ved, “hvordan 
alle Israels vismænd i løbet af de sidste 2000 år har læst Bibelen, men 
alligevel ikke har kunnet forstå det, mens du, som slet ikke er jøde og 
meget yngre og mindre erfaren end dem, kan se det hele så klart”. 
 Jeff blev lidt forlegen over den kommentar. Han tøvede et øjeblik, 
tog så Bibelen frem, åbnede den og rakte den til mig. Selvom han allerede 
havde vist mig mange forunderlige ting i den, lykkedes det ham endnu 
engang at overraske mig: 

v10 For Herren har udgydt en søvnens ånd over jer, han har lukket 
jeres øjne til — det er profeterne — og dækket jeres hoveder til 
— det er seerne —
v11 Modtager I et syn, bliver det som ordene i en forseglet bog: 
Giver man den til en, der kan læse, og siger: »Læs dette her!« 
svarer han: »Det kan jeg ikke, for den er forseglet.« 
v12 Og giver man bogen til en, der ikke kan læse, og siger: »Læs 
dette her!« svarer han: »Jeg kan ikke læse.«
v13 Herren siger: »Dette folk dyrker mig med munden og ærer 
mig med læberne, men deres hjerte er langt borte fra mig, og 
deres gudsfrygt er tillærte menneskebud; 
v14 derfor vil jeg stadig behandle dette folk på underlig og 
sælsom måde, de vises visdom skal ødelægges, de kloges klogskab 
tilintetgøres.« (Es. 29:10-14)
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 Jeg var dybt rystet og chokeret! Jeg følte det, som om Gud selv 
tvang mig ned på Hans operationsbord og gav mig narkose, idet Han 
forsøgte at udføre en hjerteoperation for at fjerne mit stenhjerte og skifte 
det ud med et kødhjerte, mens jeg stadig modarbejdede Ham af al min 
kraft. Hvad ville folk sige? Hvad ville der ske med mig, hvis??
 Vi var begge tavse. Jeff havde helt bestemt givet mig meget 
at tænke over. Det vendte sig i min mave, når jeg tænkte på, at hele 
Israel skulle have taget fejl, og at jeg indtil nu havde levet hele mit liv i 
vildfarelse. Var det virkelig muligt, at alle vore rabbinere og vismænd tog 
fejl, og at kun Jeff – denne ikke-jøde – kendte sandheden? Bare tanken 
gjorde mig nervøs. 
 Det stod helt klart for mig, at hvis Gud var sandheden – hvilket 
jeg aldrig et øjeblik havde tvivlet på – da måtte der også være én absolut 
sandhed, som ikke var afhængig af nogen bestemt religion eller måde 
at tænke på. For mig virkede det dog umuligt, at både det jødiske folk 
og den “kristne” Jeff (eller den “messianske” Jeff, som han foretrak 
at blive kaldt) sagde den samme absolutte sandhed; der var for mange 
modsigelser. Og som jøde kunne jeg ikke acceptere idéen om, at mit folk 
var på gale veje og fulgte en falsk lære, mens de skånselsløse, blodtørstige 
kristne havde ret.
 Jeff fornemmede mit indre oprør. Han indså, at ord ikke kunne 
gøre mere i denne situation, men kun Guds Ånd. Der kommer et tidspunkt, 
hvor et menneske selv må stå ansigt til ansigt med sandheden og kæmpe 
med Guds engel ved sit ”Jabboks fort” ligesom Jakob, og komme sejrrigt 
derfra igen ved sit eget Penuel1. 
 Jeff må have fornemmet, at jeg var nået til det punkt. Han bøjede 
sit hoved i stille bøn. Derefter sagde han blidt: ”Hvis du har fundet ud 
af, at alt det, jeg har fortalt dig indtil nu, er sandt, vil du da være villig 
til at overgive dig selv til sandheden? Hvis du nogensinde skulle blive 
overbevist om, at Yeshua virkelig er Israels lovede Messias, vil du da 
tage imod Ham som din Herre og Frelser?”
 Jeg veg tilbage i rædsel, som var jeg blevet bidt af en slange. 
Hvordan i alverden kunne han dog vide, hvad der foregik inde i hovedet 
på mig og i mit hjertes inderste? Jeg så på ham uden at sige et ord.
 Jeff så medlidende på mig og sagde: “Jeg vil bede for dig om, 
at Israels Gud må åbne dine åndelige øjne og vise dig sandheden. Det er 
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ikke nok, at du forstår mine ord og accepterer dem som værende sandhed 
i overensstemmelse med din forstand. Du må også tage imod dem i dit 
hjerte. Jeg vil også bede om, at Gud ikke må give dig ro, før du tager 
imod Ham! Må jeg have lov til at bede sammen med dig?” 
 Jeg havde af en eller anden grund forventet, at Jeff ville tage en 
bønnebog op af lommen og læse en bøn, men der skete intet i den retning. 
Han satte sig blot ned ved siden af mig, holdt begge mine hænder i sine, 
lukkede sine øjne og bøjede sit hoved. Jeg så forvirret på ham og vidste 
ikke, hvad jeg nu skulle gøre. Da talte Jeff til Gud, som man taler til sin 
bedste ven, der står over for en. Hans bøn kom lige fra hjertet og berørte 
mit inderste:

“Far i Himlen, 
Vil du ikke nok se ned til Jacob og åbne hans åndelige øjne, så 
at han må se den sandhed, han allerede er begyndt at opfange 
med sin forstand. Lad din Helligånd tale til hans hjerte og vise 
ham hans desperate behov for at få tilgivelse for hans synder, 
som du så nådigt har stillet til rådighed for ham igennem Yeshua 
Messias. Herre, væk længslen i hans hjerte efter at få et nyt hjerte 
og en ny ånd fra dig. Jeg lægger ham nu over i dine hænder. Gør 
med ham, som du ønsker! Jeg beder i Yeshua HaMashiachs navn. 
Amen”

 Jeff så kærligt på mig, som en far ser på sin søn, og spurgte så: 
”Ville du have noget imod at bede sammen med mig? Jeg vil lede dig i 
en kort bøn, og hvis den taler til dit hjerte, så gentag efter mig”.  
 Før jeg nåede at protestere, bøjede han sit hoved, lukkede sine 
øjne og bad endnu engang:

”Abraham, Isak og Jakobs Gud, 
Jeg tror, at du har sendt Yeshua, din Søn, som soning for mine 
synder. Tak, Yeshua, at du er kommet for at vække mig til et helt 
nyt og helligt liv til Guds ære. Amen”

 Jeg har indtil den dag i dag ingen anelse om, hvorfor jeg bad 
denne bøn efter ham. Jeg troede ikke på de ord, der kom ud af min mund. 
De gav på ingen måde ekko i mit hjerte. Men Jeff var meget glad for, 
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at jeg bad denne bøn sammen med ham, og spurgte: ”Må jeg have lov 
til at forære dig dette Brit Chadasha på hebraisk? Læs det og bed Gud 
åbenbare sandheden for dig imens. Jeg er sikker på, at du vil finde svar 
på mange af dine spørgsmål, både dem du allerede har stillet, og dem du 
endnu ikke har”. 
 Jeff sagde farvel og forlod butikken. Det var blevet mørkt, og det 
var på tide at lukke og slukke. Da jeg kom udenfor, blev jeg overvældet 
af en underlig tung fornemmelse blandet med en dyb forventning til 
noget fantastisk og skønt, der ville ske – noget altafgørende, der ville 
ændre hele mit liv. Jeg havde også den mærkværdige følelse af, at denne 
vidunderlige ting havde noget at gøre med Yeshua, og at Jeffs gave var 
nøglen til mysteriet. Hvad lå der mon skjult i denne bog?  

Betegnelsesforklaring
1  Henvisning til Jakobs kamp ved Jabbok, hvor han blev slået 
af en mand på hoften og fik sit nye navn, ”Israel” (Se 1. Mosebog 
32:22-30). ”Jakob kaldte stedet Penuel, »for jeg har set Gud ansigt til 
ansigt og har reddet livet«” (1. Mosebog 32:31).
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Kapitel 11
Hvad ligger skjult i denne bog?

 Da jeg kom hjem, tog jeg den lille blå bog op af frakkelommen, 
tændte lyset og åbnede den. Til min store overraskelse fandt jeg denne 
bøn på første side: 

”Abraham, Isak og Jakobs Gud, 
Vis mig sandheden, når jeg læser denne bog, og hjælp mig til at 
følge lyset, som du viser. Amen”

 Jeg læste denne korte bøn og fortsatte videre til første kapitel. 
Det første vers ramte mig som et elektrisk stød. 

v1 Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn 
(Matt. 1:1).

 
Jeff havde altså ret i det, at Yeshua virkelig var jøde! Jeff havde 

også ret i, at dem, jeg tidligere havde defineret som kristne, slet ikke 
kendte Kristus (Messias). Hvordan kunne disse ”kristne” da hævde, at 
de elskede Yeshua, når de samtidig hadede jøderne, Yeshuas eget kød og 
blod? 
 Jeg fortsatte med at læse. Lige efter denne forbløffende erklæring 
fulgte en lang liste med mange af de bibelske helte, som jeg kendte så 
godt fra min skoletid: Abraham, Isak og Jakob, Juda og hans brødre, Kong 
David og de konger af Juda, der fulgte efter ham, og som alle var gode, 
kosher jøder! Forstår de ”kristne”, der læser denne bog, overhovedet, 
hvad de læser? Hvad kan være mere jødisk end dette? 
 Jeg fik pludselig en stærk mistanke i mit hjerte: Hvor mange af 
disse “kristne” læser overhovedet i Bibelen? Hvis antallet skulle være 
nogenlunde det samme som det antal jøder, der læser i deres Tanach, vil 
det sige, at både jøder og kristne faktisk er vokset op med menneskeskabte 
traditioner, der forfalsker og fordrejer sandheden til uigenkendelighed. 
 Da jeg fortsatte læsningen, følte jeg det, som var jeg selv trådt 
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ind i bogen og var tilbage i mit elskede Eretz Israel igen. Sammen med 
Johannes Døberen strejfede jeg omkring i de mørke huler i den Judæiske 
Ørken og på Jordanflodens bredder. Jeg fulgtes med Yeshua og Hans 
disciple, når de vandrede på bredden af Genesaret Sø og i Galilæas 
bjerge. Sammen gik vi i Jerusalems smalle gyder. Alting var lige foran 
mig: Templet og synagogen, farisæerne og saddukæerne, de retskafne 
og de selvretfærdige. Jeg så hyrderne vogte får på Betlehems marker 
og betragtede de gamle Torah-lærte bøjede over de hellige ruller på den 
rabbinske skole. Jeg så de gyldne hvedemarker, der allerede var hvide til 
høsten, og de vilde blomster og fuglene, der blev solgt to for en skilling og 
fem for to. Jeg tilbragte nogen tid sammen med de hårdtarbejdende fiskere 
på kysten og kunne endda dufte den berusende duft fra frugtplantagerne 
og den rene olivenolie. Det var, som var jeg fysisk tilstede der. 
 Men hvad havde alt dette dog at gøre med, hvad jeg havde regnet 
for kristendom? Jeg hørte ingen kirkeklokker ringe og så heller ingen 
munke iført brune kutter, der gjorde korsets tegn for brystet og kyssede 
ikoner. Der var ingen, der tilbad kors lavet af guld og sølv i prægtige 
katedraler med orgelmusik. 
 Alt var så israelsk, at det bragte tårer frem i mine øjne. Jeg havde 
aldrig før haft så meget hjemve! USA med dets glitrende neonlys, brede 
supermotorveje og skræmmende skyskrabere lå pludselig langt væk fra 
mig. Jeg var tilbage i det velkendte, landlige Israel igen, som stod lyst og 
klart for mit indre øje.  
 Jeg kom pludselig til at spekulere på, hvordan det overhovedet 
var muligt at bede til Yeshua på engelsk, ja på noget andet sprog end 
hebraisk. Yeshua var ”en af os”. Dette var en gevaldig åbenbaring for 
mig! 
 Jeg fortsatte læsningen og kunne ikke tro mine egne øjne: ”Jeg 
er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus” (Matt. 15:24). 
Sagde Yeshua virkelig disse ord? Hvad tænkte ikke-jøderne mon, når 
de læste dem? Hvad havde de overhovedet at gøre med Ham? Og på 
den anden side, hvorfor følger jøderne Ham dog ikke? Er den syndige 
menneskeheds blindhed virkelig så stor? 
 Jeg forstod da, hvorfor Jeff havde prøvet så ihærdigt at trænge 
igennem til mig uden den store succes: Forskellen mellem menneskeskabt 
religion og Gudgiven tro, mellem antisemitisk “kirkelighed” og sand 
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messiansk tro. Jeg indså, at alle disse jødehadere, der op igennem 
historien havde forfulgt vort folk, havde misbrugt Yeshuas navn og 
dræbt Hans eget folk, jøderne. De kendte ikke det Nye Testamente, som 
jeg holdt i mine hænder, og hørte og adlød heller ikke deres Herre og 
Mester. Yeshuas advarende ord dukkede pludselig op i mine tanker som 
et mægtigt lyn, der gennemtrængte min forståelse:

v21 Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind 
i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. 
v22 Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke 
profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, 
og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? 
v23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. 
Bort fra mig, I som begår lovbrud! (Mattæusevangeliet 7:21-23)

 Idet jeg fortsatte med at læse, forstod jeg til sidst, hvorfor 
rabbinerne på det tidspunkt havde forkastet Yeshua og hadet ham med en 
sådan lidenskab. De ord, der kom ud af Hans mund, og som var skarpere 
end noget tveægget sværd, gennemborede deres forvrængede religiøse 
partiskhed og nationalistiske stolthed. Han irettesatte dem voldsomt på 
grund af deres moralske hykleri og korruption, skønt Han aldrig satte 
spørgsmål ved deres åndelige autoritet. Han svarede dem med visdom og 
gjorde deres selvretfærdige foregivender offentligt til skamme. 
 Hvis den samme Yeshua, som er beskrevet i det Nye Testamente 
ville besøge en jødisk synagoge i dag - eller måske endda en kristen 
kirke – ville Han mon blive genkendt og modtaget der? Jeg tænkte på de 
religiøse symboler, jeg havde set på så mange katolske altre, billeder af 
Jesusbarnet i sin mors - Jomfru Marias – arme, såvel som skulpturerne, 
der forestillede Jesus på korset, og forstod, at det var en fuldstændig 
anderledes “Jesus”, de europæiske kunstnere havde forestillet sig, idet de 
havde skabt Ham i deres eget billede og lighed som en blåøjet svækling. 
Dette var ikke den ydmyge tømrers søn, der var født i Betlehem og 
opvokset i Nazaret, og som på sine vandringer over hele landet helbredte 
syge, rensede spedalske, åbnede blindes øjne og døves ører og oprejste 
døde fra deres grave! De forestillede helt klart ikke den ydmyge jødiske 
lærer, der underviste om det vigtigste bud af alle: 

Hvad ligger skjult i denne bog?
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v37 Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele 
dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ 
v38 Det er det største og det første bud. 
v39 Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske 
din næste som dig selv.‹ 
v40 På de to bud hviler hele loven og profeterne.«
(Matt. 22:37-40)

 Jeg var nu virkelig flov over, at det indtil nu ikke var lykkedes 
Jeff at få mig til at kalde Yeshua ved Hans rette navn. Han havde forklaret 
mig betydningen af Hans navn, der kommer af samme rod som ordet 
”Yeshu’ah”, der betyder ”redning”. Yeshu, derimod, er et nedsættende 
skældsord, der er sammensat af initialerne af den hebraiske sætning: 
”Må hans navn og minde blive udslettet!”  
 “Hvilket andet menneske kunne have udført alt det, Yeshua gjorde 
uden at begå en eneste fejl?” tænkte jeg forundret. Var der mon noget 
andet menneske i hele verden, der udover Ham opfyldte alle de Ord i 
Skriften, der peger på Messias, så fuldstændigt? Det Nye Testamente var 
fyldt med citater fra Tanach’en, der afslørede, at profeternes forudsigelser 
var blevet opfyldt igennem Yeshua.  
 Yeshua var helt klart mere end et almindeligt menneske. Visdom 
og godhed, der ikke var af denne verden, udgik fra Ham. Alle mine 
barndoms helte – Moses, Kong David, Esajas og alle de andre – syndede 
på et eller andet tidspunkt. Bibelen gør ikke noget forsøg på at skjule 
deres synder og fejltagelser. Yeshua var det eneste, der aldrig faldt 
i nogen synd, og kun Gud kunne tale med en sådan autoritet. Det er 
ikke mærkeligt, at farisæerne – den tids Torah-lærte – anså Ham som en 
konstant trussel mod deres selvskabte retfærdighed! 
 På trods af min indre modstand følte jeg pludselig en stærk trang 
til at henvende mig til Gud i bøn. Jeg huskede noget, Jeff havde sagt 
ved et af vore tidligere møder: ”Gud er en levende Gud, og på samme 
måde som Han åbenbarede sig for forskellige mennesker i Tanach’en, 
kan Han også åbenbare sig for dig. Han gør det ikke altid rent fysisk med 
en hørbar stemme eller igennem en vision. Men jeg kan forsikre dig om, 
at når Gud endelig åbner dine åndelige øjne, vil du se Ham. Det er jeg 
ikke i tvivl om!” 
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 Da Jeff engang fortalte mig, at Gud havde åbenbaret sig for ham 
ved forskellige anledninger, så jeg på ham, som var han gået fra forstanden. 
Jeg kunne forstå, at Gud kunne åbenbare sig selv for retskafne jøder som 
Abraham og Moses; men hvorfor ville Israels Gud dog overhovedet være 
interesseret i at kommunikere med en goy som Jeff? Jeg må indrømme, at 
skønt jeg beundrede Jeff for hans kærlighed til Bibelen og hengivenhed 
til Gud, var jeg nogle gange overbevist om, at han burde henvises til en 
anstalt!
 Men nu, da jeg for første gang læste i det Nye Testamente, vidste 
jeg, at jeg ikke ville miste noget, hvis jeg henvendte mig til Gud og bad 
Ham åbenbare sig for mig på samme måde - i det mindste - som Han 
havde gjort for Jeff. Derfor bad jeg: 

”Israels Gud, Abraham, Isak og Jakobs Gud,
Hvis du virkelig er Gud, og Yeshua virkelig er Messias, vil jeg 
vide det med sikkerhed. Hvis alt, hvad Jeff har fortalt mig om 
dig, er sandt, ønsker jeg at tage imod det, om så hele verden tager 
fejl. Jeg lover at følge dig og være din trofaste tjener. Du kender 
mig ud og ind, og du ved, hvordan jeg er opdraget, og at jeg 
helt fra barndommen har lært at afvise Yeshua af hele mit hjerte. 
Men hvis Han virkelig er ‘vejen og sandheden og livet’, som Jeff 
har læst op for mig fra Bibelen, da er jeg villig til at opgive al 
min modstand og følge i dine fodspor, om jeg så skulle være den 
eneste jøde i hele verden, der gjorde det!” 

 Jeg tøvede lidt og afsluttede så bønnen med “Amen!” Jeg følte 
det, som havde jeg indgået en evig pagt med Israels Gud, ligesom mine 
forfædre havde gjort. Det var virkelig et helligt øjeblik. 
 Derefter læste jeg hver dag, når jeg var kommet hjem fra arbejde, 
nogle kapitler i det Nye Testamente og beundrede Yeshuas kærlighed og 
visdom. Jeg knælede så og bad Gud om at åbenbare sig for mig. Der gik 
to uger, uden at den forventede åbenbaring indtraf. Alligevel fortsatte 
jeg dog udholdende min daglige læsning i Skrifterne og min bøn. Jeg 
forelskede mig virkelig i Yeshua og læste Hans ord, som var de personlige 
kærlighedsbreve til mig. Jeg var dog stadig ikke helt sikker på, hvorvidt 
jeg skulle overgive mig selv til Ham og give Ham mit liv fuldstændigt. Det 
Nye Testamente var blevet til min yndlingsbog, men ikke mere end det.  

Hvad ligger skjult i denne bog?
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 En nat ved 3-tiden vågnede jeg pludselig af min dybe søvn med 
fornemmelsen af, at der var et underligt nærvær i værelset. Jeg var hverken 
bange eller anspændt. Det var tværtimod en ret behagelig følelse. Jeg 
følte det, som havde jeg et kildespring med klart, levende vand indeni, der 
flød igennem mig, rensede mig fuldt ud og gennemstrømmede mit hjerte 
og min sjæl. Det oversvømmede hele verden for derefter at vende tilbage 
og fylde mig til randen igen. Jeg vidste ikke, hvordan denne oplevelse 
skulle kunne forklares med ord. En stærk, men behagelig kuldegysning 
løb mig ned ad ryggen og igennem hele min krop. Jeg tænkte, at hvis dette 
nærvær havde været synligt, ville jeg nok ikke have kunnet holde det ud, 
men være faldet død om i stedet. Denne strøm rensede og rengjorde mig 
indefra og udefra på samme tid.
 Jeg satte mig op i sengen og sagde, som Jeff havde lært mig: 
”Herre, tal til mig. Her er jeg!” Jeg hverken så eller hørte noget, men en 
overvældende behagelig følelse fyldte mit hjerte og vaskede mig med 
fornemmelsen af vand, der flød ind og ud af mig og oversvømmede mit 
hele menneske med sin kraft. Skønt denne oplevelse kun varede et par 
minutter, syntes den for mig som en evighed. Derefter aftog det hele 
gradvist, og jeg var alene tilbage igen. Jeg vidste, at der var sket noget 
vidunderligt med mig, uden at jeg dog kunne beskrive det eller fortælle 
præcis, hvad det var. Jeg lå vågen, forbløffet over denne forunderlige 
oplevelse, indtil jeg til sidst faldt i søvn igen. 
 Da jeg vågnede om morgenen, rakte jeg automatisk min hånd 
over mod højre hjørne af vindueskarmen. Hver aften, inden jeg gik i 
seng, lagde jeg mit Nye Testamente dér med ryggen opad, åbent på det 
sted, jeg var i gang med at læse. Den morgen famlede jeg dog efter det, 
til jeg fandt det i venstre hjørne af vindueskarmen, hvor det lå åbent på 
et helt andet sted meget nærmere slutningen af bogen. Nysgerrigt så jeg, 
at stedet var mellem fjerde og femte kapitel af 1. Johannes Brev, og jeg 
begyndte at læse med ægte tørst. Ordene borede sig ind i mit hjerte som 
et skarpt sværd. Jeg følte det, som om Gud den Almægtige selv sagde 
disse ord til mig lige fra Himlen. Gud, som kendte mig så godt, vidste 
også netop, hvad jeg skulle læse den pågældende morgen. Jeg brød ud i 
gråd, da Guds lys skinnede ind i mit hjerte. Jeg græd og græd og græd, 
til hele den byrde af synd, som tyngede mig så dybt (skønt jeg indtil da 
ikke havde været klar over dens eksistens), blev løftet bort!  
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 Jeg følte mig som en nyfødt baby, let som en fjer, der svævede 
i vinden. Bibelen, som indtil den dag havde været en vidunderlig, men 
lukket bog for mig, blev nu pludselig så klar som middagssolen. Jeg 
forstod nu, hvorfor Israel var blevet udvalgt af Gud blandt alle nationerne, 
og hvorfor Yeshua kom ned til denne syndige jord. Herren, Israels Guds 
evige, perfekte sandhed løftede mig fra slaveriet over i friheden, fra 
syndens mørke til Guds tilgivelses store lys. Jeg fortrød pludselig den 
måde, hvorpå jeg havde forspildt de bedste 25 år af mit liv på tomme 
fornøjelser. Jeg havde jaget verdens bedrag, mens Himmelens skatte 
havde været til rådighed for mig hele tiden. 
 Det gik op for mig, at Gud havde overholdt sin del af pagten, idet 
Han havde bevist sin eksistens og autoritet for mig på en så håndgribelig 
måde. Nu var det op til mig at overholde min del. Det var først nogen 
tid senere, jeg forstod, at den oplevelse, jeg havde haft, var ”den nye 
fødsel”, som Yeshua så eftertrykkeligt talte om:

v5 Jesus svarede: »Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der 
ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. 
(Johannesevangeliget 3:5) 

 Jeg havde for første gang i mit liv oplevet at få bønnesvar. Nu 
forstod jeg endelig, hvad Jeff havde forsøgt at forklare mig om det nye 
hjerte og den nye ånd og om den lovede nye pagt. Jeg var for første 
gang nogensinde fyldt med en glæde, der var helt uafhængig af de ydre 
omstændigheder. Jeg følte mig som en, der havde modtaget en arv på 
en million dollars fra en ukendt slægtning. Jeg forstod på én gang, hvor 
rigtigt billedet med den nye fødsel var. Det var en uforklarlig lykke. Det 
var måske netop det, Israels blide musiker, Kong David, hentydede til, 
når han skrev: 

V1 Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er 
blevet skjult;
v2 lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i 
hvis sind der ikke er svig. (Sl. 32:1-2)

 Glædestårerne, der flød fra mine øjne, vaskede al snavs og alle 
urenheder ud af mit liv. Jeg græd ukontrolleret. Jeg blev derefter klar 
over, at Gud virkelig taler. Trods jeg ingen stemme hørte med mine 

Hvad ligger skjult i denne bog?
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fysiske ører, vidste jeg i min sjæl, at jeg havde hørt Hans stemme kalde 
mig hjem – til mit hjemland og Hans – og mere end noget andet til mit 
eget folk. Jeg genkaldte min sidste ed om aldrig at sætte min fod på 
israelsk jord igen, men jeg var kun lykkelig ved tanken om at bryde den. 
Gud kaldte mig, og jeg måtte gå for at bringe Hans gode nyheder ”til de 
fortabte får af Israels hus” (Matt. 10:6). Jøderne må se forskellen mellem 
den forvrængede Yeshu og den sande Yeshua, mellem menneskeskabt 
religion og Gudgiven tro. 
 På det tidspunkt tænkte jeg, at jeg var den eneste jøde i hele 
verden, der troede på, at Yeshua var Israels Messias. Jeg kunne ikke 
forestille mig, at der fandtes endnu en messiansk jøde, hvis hjerte længtes 
efter at se Israels frelse. Jeg var stærkt overbevist om, at det at udbrede 
Guds gode nyheder var selve grunden til, at jeg var blevet skabt. 
 Den morgen tog jeg på arbejde bevæbnet med en stærk, ædel 
beslutsomhed om at tjene Herren, koste hvad det ville. 
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Kapitel 12
Vokseværk 

I løbet af de første lykkelige dage med blind forelskelse var jeg ikke 
opmærksom på, at kampen først var begyndt. Jeg var sikker på, at jeg fra 
den dag af ikke længere ville falde i synd, at Herren, som boede i mig, 
ville dække alle mine behov, og at jeg ikke længere ville have problemer 
med fristelser. Jeg levede på en måde sammen med min Forløser i det 
Himmelske højt oppe over skyerne. Hele verden med al dens tomhed 
kunne for min skyld godt gå lige til Helvede. Det var først senere, jeg 
forstod, hvor meget jeg havde taget fejl. 
 Jeg forstod øjeblikkelig, hvad det betød for mig at være jøde, og 
hvad dette liv handlede om. Før jeg blev født igen, havde jeg været villig 
til at tage enhver risiko for at finde frem til dets mening. Jeg havde den 
gang troet, at hvis jeg bare kunne få skrabet så mange penge sammen, at de 
kunne række resten af livet, ville jeg endelig begynde at leve. Romantiske 
affærer og andre eventyr gav mig ingen tilfredsstillelse. På trods af alt 
havde jeg dog sat mig for at nå alle mine mål, trods chancen derfor var 
meget lille. Alt det, jeg havde drømt om i mine sødeste drømme, fandt 
jeg derimod i Yeshua. Jeg fandt den fulde mening med livet.
 Teologiske spørgsmål som for eksempel Satans eksistens, synd 
og syndens konsekvenser stod ikke helt klare for mig, og jeg foretrak 
at se helt bort fra dem. Syndens tag i mit liv var blevet lidt svækket på 
grund af mit nære forhold til Yeshua. Den sad dog ganske vist stadig fast 
i mit kød og ventede blot på den rette lejlighed til at løfte sit grimme 
slangehoved igen.  
 I den efterfølgende tid var alt, jeg ønskede, at fortælle alle om den 
vidunderlige Messias, som jeg netop havde mødt, Yeshua HaMashiach. 
Jeg fortalte Michael og mine andre jødiske venner fra Brooklyn om 
Yeshua; men de reagerede, som var jeg gået fra forstanden. Jeg havde 
helt glemt alle de spørgsmål og argumenter, jeg selv var kommet med, 
før mine øjne endelig blev åbnet, så jeg kunne se sandheden. Jeg forstod 
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ikke, hvorfor mine venner ikke kunne se noget, der var så indlysende 
og klart. Jeg var som en blind mand, hvis øjne var blevet åbnet, så han 
kunne se verdens lys, og som nu forsøgte at forklare sine blinde venner, 
hvad han så. Jeg kunne simpelthen ikke forstå deres manglende evne til 
at se. 
 Selv mine ikke-jødiske bekendte, der var “kristne” af fødsel og 
gik i kirke ved lejlighed, var ikke så interesserede i at lytte, når jeg talte 
om Yeshua. De forstod ikke den vældige forandring, der var sket med 
mig og min måde at tænke på. Jeg kunne kun genkalde mig Jeffs ord om, 
at ikke enhver kirkegænger nødvendigvis også er messiansk troende, og 
at man kun bliver en sand troende ved personligt at vælge at blive født 
igen. 
 Der var en grund til, at Yeshua kaldte sig selv “det levende brød, 
som er kommet ned fra himlen” (Joh. 6:51). Siden jeg var blevet født 
igen, følte jeg en dybere og voksende sult efter Guds Ord. Jeg læste i 
Skrifterne og mediterede over dem dag og nat uden at kunne få nok. 
Ordet blev lige så langsomt en integreret del af mig, ligesom den fysiske 
mad bliver fordøjet og absorberet i vore kroppe, indtil den til sidst bliver 
en del af os. Skrifterne var ikke længere blot døde ord skrevet med sort 
blæk på hvidt papir. Bibelen var derimod blevet til den levende Guds 
Ord, der levede og var aktivt i mit liv.  
 Endnu en pragtfuld forandring fandt sted. Hver gang jeg havde 
brug for min Himmelske Fars kærlige omsorg eller Hans beskyttelse, 
begyndte jeg at råbe ud til Ham og søge Ham i bøn. Mine nye bønner var 
ikke som dem, jeg tidligere havde fremsagt i synagogen. Jeg forstod, at 
Gud ønskede at høre min sjæls kvaler og min ånds taknemmelighed hvert 
øjeblik, ikke kun tre gange om dagen. Jeg vidste også, at min kærlige Far 
ville lytte til mine bønner, selvom de måske var upolerede eller simple 
som et spædbarns første ord, der glæder og berører barnets mor.
 Et af de største problemer, jeg kom ud for som ny i troen, var 
at erkende og acceptere, at jeg, ligesom et nyfødt barn, var fuldstændig 
hjælpeløs og uduelig i egen kraft, og at jeg ikke kunne gøre noget som 
helst for hverken mig selv eller andre og endnu mindre for Gud. Jeg 
forstod senere, at dette ikke kun var min position som ny troende, men at 
det var og skulle være den troendes oplevelse igennem hele livet. Det er, 
som Yeshua har sagt: ”skilt fra mig kan I slet intet gøre” (Joh. 15:5). 
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 I det moderne samfund er synd så vidt accepteret, at det, at et 
menneske forsøger at leve et rent liv og undgå synd, ses som værende 
mærkeligt eller endda unaturligt. Siden jeg blev født igen, kom Guds 
Helligånd imidlertid og tog bolig i mig og gjorde min krop til et tempel 
for Ham. Ånden rensede mig og gav mig en skarpere følsomhed i forhold 
til synd. Selv de ting, der før havde syntes så normale, acceptable og 
uskyldige for mig, så pludselig ud som rådne, stinkende ådsler, som jeg 
forsøgte at slippe af med hurtigst muligt. 
 Hvis jeg før tiden havde vidst alt det, jeg så villigt ville give 
slip på, efter jeg var blevet født med Guds Ånd, tvivler jeg på, om jeg 
overhovedet ville have taget imod ”vejen og sandheden og livet” (Joh. 
14:6)! Men siden Sandheden, Yeshua, havde åbenbaret sig selv for mig i 
al sin herlighed, følte jeg en stærk trang til at opgive alle de ting, der før 
havde optaget hele mit liv. Jeg begyndte at opdage, hvor tomme de ting 
er, som verden kan tilbyde: Penge, ejendele, succes og det snavsede liv 
i synd, som jeg så begærligt havde væltet mig i, som en gris ruller sig i 
mudderet. Jeg rystede med ét alt det af mig, som indtil da havde været 
mit livs krydderi. 
 Jeg åbnede fortsat min butik hver morgen, mistede dog ret 
hurtigt interessen i den. At jage efter penge og kvinder virkede så dumt 
og smagløst. Jeg gav afkald på “Stone Pony” natklubben, fordi jeg ikke 
længere havde brug for den, da jeg havde fundet kilden til al glæde 
og lykke i Gud. Omtrent samtidig mistede jeg en stor sum penge på 
fondsmarkedet. Jeg blev forbavset over mig selv, idet jeg var fuldstændig 
ligeglad med tabet, mens jeg førhen nok ville have overvejet selvmord! 
Jeg kendte ikke længere mig selv. Yeshuas ord betød alt for mig: 

v19 Saml jer ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, og 
hvor tyve bryder ind og stjæler. v20 Men saml jer skatte i himlen, 
hvor hverken møl eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind 
og stjæler. 
v21 For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.
(Matt. 6:19-21)

 Jeg var faktisk glad for, at jeg ganske uventet havde mistet 
interessen i materielle ting og var fri for bekymring, for det var bevis for, 
at jeg var på rette vej nu. Penge havde mistet al deres betydning for mig. 

Vokseværk
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De havde tidligere været en ond herre, men var nu min tjener. Jeg havde 
kontrollen over dem og ikke omvendt. 
 Mit hjem og nabolag begyndte at trykke mig som fængselsmure. 
Det uregerlige liv, jeg havde levet indtil nu, mistede sin glans og 
charme. Den stolte gudløshed, jeg så hos mine tidligere venner og 
drikkekammerater med al deres dans og jagen efter kvinder, stod i absolut 
kontrast til min brændende kærlighed og nidkærhed for Gud, som havde 
åbenbaret sig for mig i sin nåde. Min utilfredshed og utilpashed fortalte 
mig, at jeg var nødt til at komme videre. 
 En skønne dag lukkede jeg så uden nogen fortrydelse min butik 
og efterlod alle værdier hos Michael. (Han var i mellemtiden flyttet fra 
Brooklyns asfaltjungle til det landlige New Jersey). Jeg pakkede alle 
mine personlige ejendele i en mellemstor kuffert, tog alle mine penge 
med og kørte vestpå i min bil. 
 Det føltes, som var det i går, jeg stod ved vejsiden med løftet 
tommelfinger og tog den på stop nordpå mod New York – eller der var 
måske gået en evighed siden da. Bøtten var i mellemtiden blevet vendt, 
og det var nu mig, der samlede blaffere op i bilen og fortalte dem om det 
vidunderligste, der nogensinde var sket for mig. 
 Hvilken overvældende forandring, der var sket med mig, siden 
jeg ankom til denne by! Jeg tog denne gang af sted med evangeliet om 
Yeshua Messias på mine læber, og det allerskønneste var, at jeg slet ikke 
var ansvarlig for denne store forandring. Al herlighed, pris og ære til 
Herren, Israels Gud! 
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Det var en varm sommerdag, da jeg vendte det store byområde ryggen 
og begav mig ud på min rejse. Jeg standsede ved en tankstation for at 
købe et detaljeret vejkort. Så kørte jeg over grænsen fra New Jersey til 
Pennsylvania. At køre på de amerikanske supermotorveje for første gang 
var en uforglemmelig oplevelse for en israeler som mig. Jeg tog motorvej 
95 og kom for første gang til en bom, hvor jeg måtte betale penge for at 
benytte vejen! Hvor fascinerende! 
 På min vej sydvestpå kørte jeg forbi bjerge dækkede med 
endeløs skov, milevide hvedemarker, grønne græsmarker og kvægfarme. 
Ved enhver udfletning var der broer, som snoede og viklede sig ind i 
hinanden. Når jeg tænkte på de dårligt asfalterede vej derhjemme i Israel 
og de aggressive utålmodige israelske chauffører, beundrede jeg virkelig 
de amerikanske veje. Det er muligt at køre på motorvejene i dagevis 
uden at standse, uden at blive træt og endda uden at blive anspændt. 
I sammenligning med israelerne var amerikanerne mere afslappede, 
tålmodige, hjælpsomme og venlige – eller var dette blot det første, 
misvisende indtryk for en naiv, ung israeler?
 Efter nogle timers kørsel ankom jeg til Washington D.C., hvor 
jeg opsøgte Rebecca, en pige jeg havde mødt et år tidligere. Hun var 
universitetsstuderende, og hun introducerede mig for sine venner og 
kolleger. Jeg følte mig ret utilpas i den lærde, højtravende atmosfære, der 
herskede der. Jeg vidste, at jeg var i besiddelse af en visdom, der var langt 
kostbarere end den samlede viden, der var til stede blandt studerende 
og professorer der. Deres tøjlesløse deltagelse i sexorgier og stoffester 
gjorde ikke indtryk på mig. Overalt så jeg umoral og sekulær perversion, 
materialisme og ateisme.
 Rebecca og jeg havde ikke talt sammen ret længe, før vi fandt ud 
af, at vi intet havde tilfælles. Vi havde intet at tale om, da jeg kun ønskede 
at tale om Yeshua, og hun havde ikke spor lyst til at høre om Ham. Efter 
en uge var jeg klar over, at det var på tide, jeg tog af sted igen. 
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 Jeg bliver her nødt til at nævne med skam, at det problem, der 
irriterede mig allermest i de dage, og som jeg stadig har sår efter i dag, er 
mine forhold til det modsatte køn. Helt siden teenageårene har jeg lært, 
at kvinder er legetøj, der er skabt med det fineste formål at blive gravide 
og føde børn. Ligesom alle andre drenge i det fattige kvarter pralede 
jeg gerne med mine erobringer, både i virkeligheden og i fantasien. Alle 
ønskede at være i nærheden af mig, når det handlede om at få fat på 
piger, fordi de troede, jeg vidste mere om det, end de selv. Jeg begyndte 
snart selv at tro på dette bedrag med det resultat, at jeg troede, at ”rigtige 
mænd” skulle opføre sig sådan i forhold til kvinder. Ligesom mit oprør 
imod det etablerede samfund og min trods mod loven, troede jeg, at dette 
bekræftede min maskulinitet. Det viste sig desværre at være et forvrænget 
billede af den virkelighed, jeg havde skabt for mig selv som et resultat af 
omstændighederne og den kultur, jeg var vokset op i. 
 Da jeg kom til tro på Yeshua, og mine øjne blev åbnet, så jeg 
kunne se tingenes sande karakter, skrev jeg et brev, hvori jeg bekendte 
min skyld og bad om tilgivelse fra en pige, som jeg havde såret meget 
dybt:  

Kære ———,
Du bliver nok overrasket over at høre fra mig igen efter så lang 
tid. Dette er måske ikke rette tid og sted til at gå i detaljer og 
fortælle alt, hvad der er sket for mig i løbet af de senere år; men 
jeg ønsker at fortælle dig om en meget usædvanlig oplevelse, som 
jeg har haft med Gud. Jeg håber, at jeg en dag vil få mulighed for 
at fortælle dig mere om den, måske endda ansigt til ansigt, når 
jeg vender hjem til landet igen. 
I lyset af alt det, der er sket med mig på det seneste, føler jeg, at 
jeg må bede dig om tilgivelse for den forfærdelige uretfærdighed, 
jeg begik imod dig, da jeg gjorde dig gravid, og du var nødsaget 
til at abortere barnet. Det var ikke blot det, at jeg brugte dig som 
et redskab til at tilfredsstille mit begær; men jeg gjorde forseelsen 
endnu værre, da jeg blev skyld i, at du myrdede dit barn, som i 
modsat fald ville have været i live i dag.  
Jeg kan se det hele i et nyt lys i dag, og jeg er helt og aldeles 
imod abort af nogen form og af nogen grund. På samme måde 
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som vi ikke giver liv til vore børn, har vi heller ikke ret til at 
fratage dem livet. Jeg beder fra mit hjertes dyb, at den abort, du 
måtte gennemgå på grund af mig, ikke vil skade din mulighed 
for at blive gravid i fremtiden, når du er blevet gift og ønsker at 
få børn.
Jeg ved, at dette måske lyder underligt for dig; men siden denne 
usædvanlige oplevelse, som jeg tidligere nævnte, er jeg blevet 
født på ny. Jeg er ikke længere den samme Jacob, som du har 
kendt. Jeg føler nu, at jeg må gøre alt det forkerte godt igen, så 
meget som jeg kan. Jeg beder dig tilgive mig for den forbrydelse, 
jeg begik imod dig. Ord er ikke nok til at beskrive, hvor ondt det 
gør for mig at vide, hvor meget jeg sårede dig
Jeg håber, at du vil få kraft og nåde til at kunne tilgive mig.
Hjertelig hilsen
Jacob Damkani

 Jeg forlod Washington D.C. og fortsatte sydpå mod Florida. Jeg 
kan ikke huske, hvor mange blaffere jeg samlede op på vejen, men ét er 
sikkert: Der var ikke én, der forlod min bil uden at have hørt om Yeshua 
Messias. De fleste, der kom op at køre med mig, var langhårede, pjaltet 
udseende hippier. Der strømmede uhumske lugte fra de fleste af dem, og 
nogle var høje af stoffer. Nogle arbejdede rundt omkring, hvor de kunne 
komme til det, og delte fortjenesten med deres venner. 
 Jeg kunne se, at mange af dem kom fra velhavende hjem, havde 
gjort oprør mod deres velbemidlede forældre og forladt deres magelige 
hjem i protest mod ”den materialistiske kapitalisme, der havde ødelagt 
samfundet”, sagt med deres egne ord. De ønskede at være anderledes, 
specielle, unikke individer og ville ikke lytte til de Gode Nyheder om 
Yeshua, fordi de havde været vant til at høre om Ham i søndagsskolen 
som børn. De var forbavsede over, at en ung mand på omkring deres egen 
alder, som endda var jøde, kunne være så snæversynet, at han troede på 
alt det religiøse sludder. 
 Flere af dem fortalte mig om deres involvering i det okkulte og 
i hindumysticisme, som netop havde fundet sin vej til USA, hvor den 
åbnede døren for det verdensomspændende New Age. De var fascinerede 
af forskellige guruer og fulgte deres esoteriske doktriner, praktiserede 

Videre vestpå



120

Hvorfor lige mig?

hekseri, yoga, transcendental meditation, voodoo og spiritisme, mens de 
studerede astrologi og horoskoper. 
 De troede i bund og grund, at kristendommens tidsalder, der 
symboliseres af stjernetegnet, fisken, var ved at være forbi, og at den 
nye okkulte tidsalder ”vandmandens tidsalder” var ved at tage over. 
De aflæste håndflader, tarotkort og kaffegrums. Ved deres spiritistiske 
samlinger fik de forbindelse med åndelige vejledere og afdødes ånder, 
som i virkeligheden blot var dæmoner i forklædning. Jeg var stadig for 
ung i troen til at vide, hvordan jeg skulle imødegå dem på den rette måde; 
men alene deres nærvær fik det til at løbe koldt ned af ryggen på mig af 
angst, og jeg var meget bekymret for deres evige skæbne.
 I det sydlige kørte jeg igennem spøgelsesbyer, der så ud, som 
var de taget lige ud af en sort-hvid film. Efter at have kørt nogle mil 
igennem ukendte landskaber, nåede jeg til New Orleans, bluesmusikkens 
hjemby – en musikstil, der efter min mening måtte være udsprunget af 
dyb hjertesorg. Her indåndede jeg igen den velkendte salte og friske duft 
fra havet.   
 Jeg fortsatte videre igen, idet jeg jublede over det vidunderlige 
mirakel, at jeg var blevet født på ny. Da jeg nåede Houston, Texas, besøgte 
jeg en israelsk bekendt ved navn Uri, som havde været ven med min bror, 
da han var i hæren og senere på det Hebraiske Universitet i Jerusalem. 
Hos Uri begyndte jeg at skrive mine oplevelser ned i en dagbog med 
et hemmeligt ønske om en dag at udgive det hele som bog, så at mine 
landsmænd, Israels børn, ville læse det og komme til at kende den 
Messias, som jeg elskede så højt. Jeg havde ingen anelse om, hvor længe 
der ville komme til at gå, før denne drøm ville blive til virkelighed.  
 Nogen tid senere kørte jeg nordpå til Dallas, Texas, hvor jeg var 
blevet inviteret til at besøge den berømte messianske bibelskole, Christ 
for the Nations (Kristus for Nationerne). Begejstringen over at møde en 
ung, messiansk jøde fra Israel var enorm. Det var ikke hver dag, de havde 
muligheden for at møde en så usædvanlig personlighed! Jeg blev bedt 
om at fortælle mit vidnesbyrd for en stor samling troende i en kæmpestor 
hal. Det var første gang, jeg stod foran et så stort publikum og offentligt 
fortalte min yndlingshistorie om den skønne Messias, der elskede mig så 
meget! 
 Jeg mødte der messianske ikke-jøder, der ligesom Jeff elskede 
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Israel af hele deres hjerte, og som dagligt bad for hendes sikkerhed, 
idet Skrifterne befaler dem at “bed[e] om Jerusalems fred” (Salme 
122:6). Disse mennesker fastede og bad, hver gang en fare truede Israels 
velbefindende. Jeg havde indtil da ikke vidst, at der var ikke-jøder, 
der elskede Israel og det jødiske folk så meget. Siden hen har jeg dog 
mødt mange flere ligesom disse skønne troende, for hvilke jeg er evigt 
taknemmelig. 
 På Christ for the Nations mødte jeg en ung mand fra Indien, der 
studerede i USA. Mens jeg var der, sluttede en af hans gamle bekendte 
sig til ham - én, der hele sit liv havde levet i en fjern landsby et sted i 
Indiens bjerge. De besluttede at køre til Oklahoma i forbindelse med 
julen og inviterede mig til at tage med. 
 Jeg glemmer aldrig denne kære gamle mand, der var målløs 
overfor Vestens tekniske præstationer. Han var forbløffet over de store 
byers vidundere. Da vi nåede Oklahoma City, og vor velstående vært 
inviterede os ind i hans palads, ville den fattige mands mund bare ikke 
lukke sig i. De ting, der blev styret ved hjælp af en fjernbetjening, gjorde 
særlig stort indtryk på ham. Her kan for eksempel nævnes Cadillac-
vinduerne, der gik op og ned “af sig selv”, eller garageporten, som det 
så ud til, blev åbnet af en usynlig tjener. Imens han måbende over det 
kæmpestore køleskab fyldte sit glas med isterninger, kunne jeg ikke lade 
være at smile, idet jeg tænkte på den unge dreng fra Kiryat Shmonah, der 
trådte ind i en to-et-halvt-værelses ”luksus” lejlighed i Holon og så et 
indendørs badeværelse for første gang!
 Her i Oklahoma City, havde jeg mulighed for at udtrykke min 
lydighed overfor Messias, idet jeg adlød Hans bud om at blive døbt 
med vand. I modsætning til den fremherskende jødiske tanke omkring 
neddyppelse i vand eller vanddåb, er det ikke en ikke-jødisk skik. 
Neddyppelse i vand er derimod meget almindelig blandt fromme, 
ortodokse jøder, idet det tjener som renselsesritual. Ingen from jødisk 
kvinde ville nogensinde genoptage det seksuelle forhold til sin mand 
efter endt menstruation, før hun havde renset sig selv ved neddyppelse 
i et kosher mikveh. Hver fredag aften går nogle ultraortodokse jødiske 
mænd hen til et mikveh for at rense deres kroppe ved neddyppelse, for 
til det formål var ikke engang det reneste og mest velduftende badevand 
godt nok. Disse skikke er udledt direkte af Skrifterne. 

Videre vestpå
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 Som årene gik, blev en ny dimension lagt til den jødiske 
dåbsskik: Det blev gjort til et nødvendigt skridt i proselyt-processen eller 
konverteringen til Jødedommen, hvor den konverterende, idet han steg 
op af vandet, blev (og stadig bliver) set som et “nyt” menneske, hvis 
gamle hedningeliv er blevet vasket bort. 
 For jøderne er vanddåb rent historisk symbol på sand omvendelse 
og renselse fra syndens snavs. Dette ser vi bevis på i den jødiske profet, 
Johannes Døberens tjeneste, idet han prædikede ”omvendelsesdåb til 
syndernes forladelse” (Markus 1:4) til det jødiske folk, ”og de blev døbt 
af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder” (Mattæus 3:6). 
 Efter Messias’ død og opstandelse blev en ny mening tilføjet: 
Identifikation med Forløserens død og opstandelse. En troende bekender 
igennem sin neddyppelse i vand, at han er død med Messias for synd og 
opstået med Ham igen til nyt liv. (Se Romerbrevet 6:3-7).  
 Det vil dermed sige, at neddyppelse i vand altid har været en 
jødisk skik og et jødisk symbol, selv i de mest udprægede messianske 
sammenhænge. 
 Da pastoren for Oklahoma City-menigheden spurgte mig ved et 
bedemøde i løbet af ugen, om jeg var blevet vanddøbt, måtte jeg svare 
nej. Han forklarede mig så, hvad dåben handlede om, og spurgte mig, om 
jeg ønskede at adlyde Herren ved at identificere mig med Hans død og 
opstandelse igennem dåb. Jeg svarede denne gang ja uden tøven.
 Det blev arrangeret, at jeg kunne blive døbt med vand den 
følgende søndag. Foran hele menigheden steg pastoren og jeg iklædt 
særlige dragter ned i et mikveh fyldt med vand, der var placeret lige 
midt på scenen. Efter at have hørt min bekendelse af troen på Yeshua, 
proklamerede han: ”Jeg døber dig dermed i Faderens, i Sønnens, Jesu 
Kristi og i Helligåndens navn. Amen”. Jeg blev bukket bagover og blev 
fuldstændig neddyppet i vandet. Jeg var så glad og opstemt, at jeg gentog 
handlingen tre gange! 
 Selve mødet var skønt. Koret, salmesangen, bønnerne, 
prædikenen og dåbstjenesten gjorde altsammen dybt indtryk på mig. 
Hvilken velsignet måde at tjene Herren på midt i blandt Hans hellige! 
Hvor dejligt det var at tilbede Gud sammen med brødre og søstre, der 
elsker Frelseren og hinanden! Men ligesom alle andre gode ting kom 
også dette møde til en ende.
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 Efter to uforglemmelige uger vendte mine indiske venner og jeg 
tilbage til Dallas. Jeg satte derfra kursen vestpå på supermotorvejen. Jeg 
kørte atter lange distancer og havde flere interessante oplevelser. Jeg 
takker Gud af hele mit hjerte for den vej, hvorpå Gud har ledt mig og 
fortsat vil lede mig helt indtil Hans genkomst. 
 På et af de indianske reservater mødte jeg en indianer, der lærte 
mig noget om den hvide mands holdning over for medlemmerne af hans 
stamme og race. Jeg mødte også Doris, en ældre messiansk troende fra 
Las Vegas, der ledede en bibelskole for nye troende, som hun lærte at 
følge i Messias’ fodspor. Disse skønne mennesker og flere andre berigede 
mine rejser, som varede i flere måneder. 
 Efter en tilsyneladende endeløs rejse i den brændende varme 
ørken nåede jeg endelig Los Angeles. Før jeg forlod New York, havde Jeff 
givet mig adressen på Gideon Miller, en messiansk troende, der boede 
der, og som jeg havde lovet at aflægge et besøg, hvis jeg nogensinde 
skulle komme til vestkysten. Jeg ringede til Gideon, der gav mig en 
detaljeret forklaring på, hvordan jeg skulle finde hen til, hvor han boede. 
Træt og udmattet parkede jeg endelig min støvede bil foran hans dør. 

Videre vestpå
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Kapitel 14
Green-fællesskabet i Californien

 Gideon modtog mig gladeligt og inviterede mig til at bo hos ham 
et par dage. Han var en mand i tresserne, der ligesom Jeff kunne lidt 
hebraisk, hvilket han havde tilegnet sig, mens han boede i Jerusalem i 
nogle år. Han foreslog, at jeg sluttede mig til en messiansk organisation, 
der hed Last Days Ministry (De Sidste Dages Tjeneste), og som blev 
ledet af en yderst usædvanlig person ved navn Keith Green. Jo mere 
Gideon fortalte mig om denne mand, jo mere nysgerrig blev jeg. To dage 
senere tog Gideon mig med hen til Green-kollektivet, der lå i en Los 
Angeles forstad. 
 Keith Green var begyndt en lovende musikalsk karriere på 
barerne i Los Angeles; men da han kom til tro på Yeshua, blev hans liv 
totalt forvandlet. Som nyfødt messiansk jøde strejfede han omkring i 
storbyens gader og fortalte enhver, han mødte, om sin nyfundne Frelser. 
Han henvendte sig til de udstødte, der levede på kanten af samfundet, 
idet han talte med stofmisbrugere, perverse, prostituerede, ja alle de 
mennesker, Yeshua selv havde henvendt sig til og elsket indtil døden. 
Keith inviterede disse mennesker med hjem, hvor de kunne spise og sove. 
Det hændte af og til, at værdigenstande, penge og andre ting forsvandt; 
men dette afskrækkede ham ikke. Hans hjem blev snart for lille for det 
stadigt stigende antal gæster, der boede der, og han var nødsaget til at 
leje et nærliggende hus. Da jeg mødte ham, havde han allerede lejet 
seks sådanne huse, hvor han rehabiliterede alle de mennesker, der viste 
interesse i Evangeliet.
 Keith var en høj, skægget mand med krøllet hår og blå øjne, der 
på én gang var både blide og strenge. Hans kone, Melody, støttede sin 
mands foretagende af hele hjertet. Hun styrede husholdningsøkonomien, 
foretog indkøbene, tilså rengøringen af lokaliteterne og fandt endda tid 
til at hjælpe sin mand med at komponere de sange, der gjorde ham så 
berømt. De havde adopteret en indianerpige, der var tolv år, da jeg første 
gang så hende. Senere fik de også flere egne børn. 
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 Keith modtog os i sin ydmyge bolig, og da Gideon havde 
præsenteret ham for mig, vendte han sig mod mig og spurgte: “Jacob, 
fortæl mig noget om dig selv. Hvem er du?”
 Jeg begyndte at fortælle ham min livshistorie og udelod med vilje 
alle de detaljer, jeg helst ville se bort fra. Der er jo ingen, der har lyst til 
at give et dårligt førstegangsindtryk!
 “Hvis du ønsker at være en del af vores fællesskab, skal du vide, 
at vi ikke dovner rundt her. Vi har en fast daglig rytme, og det er ikke alle, 
der kommer til os, der er i stand til eller er villige til at følge den, i det 
mindste ikke i begyndelsen. Er du villig til at forsøge?” spurgte Keith. 
 “Fortæl mig venligst, hvad I helt præcis laver her?” svarede jeg 
med et spørgsmål.
 “Vi står op kl. 6, hvorefter der er stille tid til personlig bøn 
og bibellæsning indtil kl. 7:00. Præcis kl. 7:00 spiser vi morgenmad i 
fællesskab, og kl. 8:00 går alle i gang med at arbejde. Kl. 13:00 spiser 
vi frokost, hvorefter vi går ud i gaderne for at forkynde Evangeliet om 
Messias og fortæller folk om Herren Jesus. Nogle gange går vi to og 
to fra dør til dør, eller vi går på stranden, i gaderne, i indkøbscentrene 
eller andre offentlige steder. Andre gange er der nogle, der går med mig 
i lydstudiet og beder for mig, mens jeg indspiller mine sange. Vi vender 
hjem til aftensmad kl. 18:30, hvorefter der er tid til fælles bibelstudium, 
sang og bøn. Sengetid er præcis kl. 23:00. Hvad siger du – vil du være i 
stand til at følge en sådan dagrytme?”   
 “Ikke noget problem”, sagde jeg, “Jeg har været vant til at arbejde 
hårdt helt fra barn. Da jeg var fjorten, hjalp jeg med at forsørge min 
familie hjemme i Israel.” 
 “Det lyder godt”, sagde Keith. ”Jeg plejer at overdrive, når 
jeg beskriver sværhederne, da nogle af de unge, der bor her, kommer 
fra velstående familier, hvor de blev forkælet, men har siden forladt 
deres familier og vendt sig til en stof-subkultur i protest. De har aldrig 
nogensinde arbejdet, og hvis de fik lov, ville de blot vende sig om i 
sengen og lave ingenting. De har slet ingen arbejdsvaner, og de eneste 
vaner, de har, er faktisk dem, vi ønsker at få dem gjort af med. Vi prøver 
at lære dem, hvad disciplin handler om, at uddanne dem og gøre dem til 
produktive borgere udover det evangeliske arbejde, der udgør en stor del 
af dagsrytmen”. 
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 “Hvor mange mennesker bor sammen på et værelse? Hvordan 
kommer de ud af det med hinanden?” spurgte jeg. “Det lyder for mig 
allermest som et liv i kloster”. 
 “Et kloster?” lo Keith hjerteligt. “Det er faktisk nærmest modsat! 
Vi må ud at prædike for præster og munke for at fortælle dem, at de må 
omvende sig og blive født igen! 
 “I hver lejlighed bor der seks mennesker, to på hvert værelse”, 
forklarede Keith. “Du kommer til at se, at de ikke er for ryddelige, men 
renhed og orden på dit værelse afhænger først og fremmest af dig selv. 
Vi vil hverken forvænne eller forkæle dig eller gøre noget for dig, som 
du kan klare selv. 
 “Vi lærer hver enkelt at leve et messiansk liv i henhold til 
Skrifterne; men det afhænger af den enkelte at gøre brug af, hvad han har 
lært, i sit eget liv. Hvis du har problemer af nogen art med dine troende 
brødre, må du først gå hen og tale med dem om det”. 
 Jeg tænkte ved mig selv: “Hvorfor skulle jeg da ikke prøve det i 
et par dage og se, om det passer mig?” Højt sagde jeg til Keith: “Som du 
ved, har jeg været troende i mindre end et år. Jeg søger et sted, hvor jeg 
kan lære Skrifterne at kende på en ordentlig måde og leve et liv i troen 
sammen med andre brødre, der er i samme situation. Jeg tror, dette kan 
være et godt sted for mig på dette tidspunkt, og jeg vil gerne prøve at 
være en del af det helt uforpligtende”. 
 “Nej! Jeg insisterer på, at du forpligter dig! Hvis du ikke er parat 
til at være hos os i mindst tre måneder, er det bedre, du slet ikke begynder. 
Sand åndelig vækst tager tid og kræver forpligtelse”. 
 “OK, jeg kan se, at det er alvorligt”, sagde jeg. “Jeg er villig til at 
prøve det i tre måneder, og så må vi se”. 
 For at være ærlig skræmte det mig lidt, skønt jeg var bange for 
at sætte ord på min ængstelse. Jeg vidste, hvordan det var at leve i en 
kibbutz, og jeg vidste også, at ikke alle var i stand til at indstille sig på 
kibbutz-livet. Det er rigtigt, at jeg, da jeg som teenager boede på stranden 
i Eilat, lærte noget om et liv i kollektiv, men på det sted herskede det 
absolutte anarki, hvor “enhver gjorde, hvad han fandt for godt” 
(Dommerbogen 21:25). I modsætning til dette måtte vi her underlægge 
os en fast dagsrytme og adlyde reglerne. Jeg havde ikke adlydt ordrer og 
holdt trit med andre mennesker, siden jeg gjorde oprør og forlod mine 
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forældres hus. Dette var en alvorlig udfordring for mig. 
 De andre var dog med til at afslibe mig. De konstante gnidninger 
med brødre og søstre, det dybdegående åndelige fællesskab, bibelstudierne 
og den fælles bøn, arbejdet og den udadvendte evangelisation udviklede 
altsammen min disciplin og en forpligtelse over for Herren og andre 
mennesker, som hjalp mig til at vokse i troen på en måde, jeg ellers ville 
have haft svært ved at forestille mig. Det hændte, at vi redte hinandens 
senge og gjorde værelserne rene på skift om morgenen. Vi lærte på 
den måde at samarbejde og hjælpe hinanden. Yeshua var vort levende 
eksempel. 
 Hver aften var vi omkring tredive samlede - mange sad på gulvet 
- for at studere Guds Ord. Jeg holdt meget af disse lektioner, fordi de 
gav mig mulighed for at udtrykke min egen mening i forhold til mange 
forskellige emner. Da jeg allerede var kendt med Tanach’en, var det ikke 
så svært for mig at forstå det Nye Testamente i lyset af den. Jeg voksede 
hver dag i hellighed og kærlighed, og Gud formede mig langsomt til at 
ligne Ham mere og mere. 
 De timer, Keith holdt, hjalp mig til for første gang at forstå korsets 
sande mening. Jeg havde altid troet, at dette kristne symbol havde været 
årsag til de mange vanskeligheder og forfølgelser, som mit folk havde 
lidt under i de forgangne år. Jeg vidste nu, at korset ikke blot var to 
stykker træ, der var tømret sammen, og som blev fremstillet i kirkerne 
for at blive tilbedt og kysset af “kristne”, og korset var heller ikke blot et 
smykke, som kristne ind imellem bar. Jeg var nu klar over, at korset var 
en livsstil. 
 I form af sit eget liv gav Yeshua os et eksempel på selvfornægtelse 
og korsfæstelse af kødet med al dets begær og alle dets lyster. Han 
udfordrede også alle sande troende til at “tage [deres] kors op og følge 
[ham]” (Mattæus 16:24). Den syndfulde natur står imod Guds vilje; men 
den, der er født påny, ønsker virkelig at leve og handle i overensstemmelse 
med Guds vilje. For at kunne leve i overensstemmelse med Guds vilje, må 
den enkelte dog “korsfæste” sit eget kød, hvilket betyder at give afkald 
på sin egen vilje, sit eget begær og sine egne ønsker og undgå deres 
påvirkning til at handle imod Guds standard og ønsker. Denne proces 
kan kun finde sted i den persons liv, hvis tankemønster Gud har fået lov 
at ændre: 
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De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen 
med lidenskaberne og begæringerne. (Galaterbrevet 5:24)

Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men 
Kristus lever i mig. (Galaterbrevet 2:19b-20a)

  Jeg var så glad for, at Yeshua, der nu boede i mig, havde forandret 
min selviske holdning over for kvinder og hjulpet mig til at ære dem som 
mennesker med egne rettigheder. Jeg begyndte nu at se dem som søstre 
og pragtfulde Guds skabninger. Dette var for mig en sand præstation, som 
jeg er taknemmelig for af hele hjertet. Jeg var endnu engang overbevist 
om, at det ikke længere var mig, der levede, men Yeshua, der levede sit 
liv igennem mig. 
 Jeg holdt allermest af Shabbat-aftenerne. Vi holdt fælles, 
udendørs Shabbat-måltider i forgården og inviterede de folk, vi havde 
forkyndt Evangeliet for i løbet af ugen, til at være med. Der kom også 
andre troende fra de nærliggende områder, for rygtet om os gik som en 
løbeild. Ved disse lejligheder medbragte alle gæsterne lækkerbiskener, 
hvilket gjorde måltiderne meget varierede og interessante. Dette var 
ugens særlige traktement. Vi spiste mere end sædvanlig, vi bad og sang, 
og Keith akkompagnerede på sin guitar. Skønt han blev verdensberømt 
som pianist, undgik han altid at drage al for meget opmærksomhed til 
sin egen personlighed. Efter måltidet holdt han en prædiken og ledte 
derigennem interesserede ikke-troende til Messias.
 På en af disse Shabbat-aftener kom der en mand, der hed Martin, 
til os. Som søn af en velstående pilot havde hans liv været en dans på 
roser. Men han afbrød sine universitetsstudier, da det gik op for ham, at 
han en dag skulle stå foran Guds trone og aflægge regnskab for sit liv 
i denne verden. Han sagde: “Det er vigtigt, at vi gør alt, hvad vi gør, i 
tro, for ’alt hvad der ikke er af tro, er synd” (Romerbrevet 14:23), og jeg 
tror ikke, at Gud ønsker mig på dette universitet!” Martin var allerede 
messiansk troende, da han kom til os, og jeg opsporede sand ydmyghed 
og en særlig mængde af Guds kærlighed i ham. Helligånden arbejdede 
i ham og viste ham, at livet handler om meget mere end at tjene mange 
penge og at have høj social status.
 Den aften sad jeg ved siden af ham til aftensmad og rakte ham et 
stykke vandmelon efter at have fjernet skrællen, som det er skik i Israel. 

?
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Han fortalte mig senere, at det var denne simple handling, der havde talt 
til hans hjerte og overbevist ham om at slutte sig til vores fællesskab. 
Dette var af en eller anden grund meget meningsfuldt for ham.
 Fra det øjeblik blev Martin min bedste ven. Vi startede en særlig 
bedegruppe. Gud åbenbarede for ham, at der er behov for at bede for 
Israels frelse, og vi bar denne byrde sammen i enhed. Vi udgød floder 
af tårer for Israels velfærd og sikkerhed og selvfølgelig også for hendes 
frelse. Jeg kunne i løbet af disse dage mærke Guds nærvær på helt 
ubeskrivelig vis. 
 Inden i mig voksede ønsket om at etablere en messiansk-jødisk 
kibbutz i Israel, hvor vi kunne arbejde i landbruget om morgenen og 
om aftenen gå ind i byerne for at fortælle mennesker om Guds kraft til 
at forvandle menneskeliv. “Det er på høje tid, at Gud omskærer sit folk 
Israels hjerter”, sagde jeg, og jeg ønskede af hele mit hjerte at kunne tage 
del i dette. 
 Jeg talte med Keith om det mere end én gang. Han syntes godt 
om idéen, men sagde til mig gang på gang: “Tålmodighed, Jacob. Du må 
være tålmodig. Bibelen siger, at israelernes hjerter vil blive forvandlede; 
men du må give Gud lov til at gøre det i Hans tid!” 
 En dag inviterede Martin mig med hjem efter bøn. På værelset 
havde han en stor samling på omkring trehundrede rock & roll-, blues- 
og popplader, som han havde samlet i løbet af årene. Denne samling 
havde været det dyrebareste, han ejede. Nu kunne han imidlertid ikke 
vente med at skille sig af med den, idét det var gået op for ham, at det 
ikke var Guds Ånd, der havde inspireret de pågældende sangforfattere 
og musikudøvere; men at deres inspiration kom fra satanske kilder. Han 
vidste, at han ikke kunne bygge et ægte, solidt åndeligt liv med denne 
musik som en del af fundamentet. Han følte, at han ikke længere kunne 
tjene Gud af hele sit hjerte, hvis han havde den slags musik i baggrunden. 
Han havde indtil da været afhængig af verdslig musik; men der var nu 
kun én længsel i hans hjerte – at tjene én Herre alene, Herren Yeshua og 
Ham alene. Hans yngre bror havde tigget og plaget om, at han ville lade 
ham få hele denne pragtfulde samling; men Martin ville ikke engang 
lytte til ham. Med en følelse af nødvendighed og beslutsomhed bar vi 
den dyre pladesamling hen til skraldespanden, hvor vi brækkede hver 
enkelt grammofonplade i småstykker. Efter hver knækket plade strålede 
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Martins ansigt mere og mere af en ubeskrivelig glæde, indtil hele byrden 
var kastet bort fra hans hjerte. Jeg kunne kun beundre ham for hans offer 
og var sikker på, at Yeshua smilede ad ham med tilfredsstillelse i dette 
øjeblik. 
 Efter et seks måneders ophold hos Keith og Melody vidste jeg, 
at jeg måtte videre. Keith mente, jeg havde brug for at blive hos dem 
længere; men jeg insisterede stædigt på at gøre tingene på min måde. 
Vi skiltes i uoverensstemmelse. Nogle måneder senere modtog jeg et 
brev fra ham, hvori han undskyldte, at han havde været vred på mig. 
Set i bakspejlet kan jeg godt forstå ham, for han var virkelig bekymret 
for min åndelige tilstand, trods jeg havde misforstået hans hensigter. Jeg 
beklager min arrogante holdning over for ham, men jeg kan desværre 
ikke rette op på det længere, da han døde i et flystyrt ikke lang tid efter.  
 Da jeg forlod fællesskabet, besluttede jeg at besøge min ven Bill 
i Topanga Canyon. Vi var mødtes ved en af Shabbat-samlingerne hos 
Green-fællesskabet. Bill var hyrde for omkring tredive geder, og stedet, 
hvor han boede, mindede mig om Karmelsbjerget i Israel. Området 
tilhørte en velkendt billedhugger, der havde opstillet underlige skulpturer 
overalt på det vidstrakte areal. På de åbne områder mellem metalformene 
vrimlede det med græs og ukrudt. 
 Havets skønhed, den rene luft, vingården med dens druer, 
gederne, der græssede på markerne, og den stjernefyldte himmel gav mig 
fornemmelsen af at være i Israel eller i Edens Have. Her på denne bjergtop 
forelskede jeg mig for alvor i det nye liv i Kristus. På en betonplade var 
der en lille hytte lavet af et gitterværk af vinranker, hvor vi ofte spiste 
vore måltider. Ikke langt fra den udendørs spisestue var malkeområdet. 
Jeg kunne godt lide at malke gederne tidligt om morgenen ved solopgang 
og derefter at lede dem ud på de åbne marker. 
 Mens jeg vogtede flokken, spillede jeg på min mundharmonika 
og komponerede lovsangsmusik til Herren. Idét jeg badede mig i Guds 
Ord og i lyset fra Hans Søn, forsøgte jeg at forestille mig Kong David 
som ung. I løbet af disse velsignede dage, takkede jeg Gud for, at der 
ikke var andre i området, for det er ikke alle, der nyder min sang, hvis de 
hører den. 
 Efter tre måneder følte jeg en nød efter at vende tilbage til 
Oklahoma City, hvor jeg var blevet døbt. Det var, som om en stemme 
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i det skjulte kaldte mig hjem. Jeg anså kirken der for mit “åndelige 
hjem”, skønt jeg kun var kommet der i meget kort tid. Uden yderligere 
overvejelser læssede jeg bilen og kørte østpå igen. 
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Kapitel 15
Østpå igen

 Arizona—omkring 50 grader celcius i skyggen. Jeg tog en 
snavset vej ind i bjergene for at besøge en gruppe messianske troende, 
der kaldte sig “Halleluja”. Jeg nåede frem efter at have kørt lang tid på 
en ørkenvej i den brændende varme vildmark. 
 Dette sted er for mit vedkommende forbundet med særlige 
minder. Kort tid efter min ankomst, gik der ild i en af træbygningerne, 
der tjente som børnenes sovesal. En af mændene sprang ind i flammerne 
og dukkede op igen få sekunder efter med tre af børnene, som han bragte 
i sikkerhed. Tre andre børn, hvoraf de to var brødre, var ladt tilbage 
indenfor. Ilden slugte hurtigt hele bygningen, som var den lavet af 
pindebrænde. 
 Rædslerne ved denne ulykke er ubeskrivelige. Mænd og kvinder 
råbte om hjælp; men der var ingen måde, hvorpå de tre små, der stadig 
befandt sig derinde, kunne blive reddet. Tragedien varede kun nogle 
minutter. Vi var alle som forstenede af chok og rædsel, ude af stand til at 
røre os eller handle. 
 Jeg var meget vred på mig selv for ikke at vove at hjælpe i et 
så afgørende øjeblik, for ikke at springe ind i ilden og forsøge at redde 
børnene, mens det stadig havde været muligt. I løbet af få sekunder tillod 
den flammende ild dog ingen længere at komme nær. Da flammerne 
stilnede af, var der intet andet tilbage end en ulmende bunke kul. Jeg 
skammede mig virkelig. Førhen havde jeg kunnet foretage vovede 
præstationer uden at blinke, men her, hvor jeg havde haft en engangs-
mulighed for at redde små børn fra døden, var alt, hvad jeg tænkte på, at 
redde mig selv. Det gik op for mig, at der ikke var ret meget helt i mig, 
når det kom til stykket. 
 Venner fra hele omegnen strømmede til for at dele sorgen med 
de familier, der havde mistet, og for at udtrykke deres medfølelse. Jeg 
vil aldrig nogensinde glemme denne begravelseshøjtidelighed. Ved den 
åbne grav sagde moderen til de to døde brødre følgende: 
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 “Vi ved alle, at det var Gud, der gav os dette liv. Jeg modtog disse 
to dyrebare børn i pant fra Gud, og Han ønskede nu, at jeg tilbagebetalte 
pantet til Ham. Yeshua sagde: ‘Lad de små børn være; I må ikke hindre 
dem i at komme til mig, for Himmeriget er deres’ (Mattæusevangeliet 
19:14).
 Jeg tror, at Gud, hvis kærlighed til os er stærkere end døden, og 
som villigt døde for vor frelse, ser døden på en anden måde, end vi gør. I 
Hans øjne er små børns død måske slet ikke så stor en tragedie. 
 Han, der på forhånd ved, hvordan denne onde verden fortsat bliver 
værre og værre, har i sin uendelige visdom og kærlighed valgt at frelse 
disse små, der troede på Ham af hele deres hjerte, fra de modbydelige 
strabadser, som Han vil sende til jorden, ved at føre dem direkte ind i 
Hans rige.
 Det gør ondt på mig. Jeg savner mine små børn så meget! Men 
jeg er hverken bitter eller vred på Gud for at tage disse kære fra mig. Jeg 
elsker Ham, og jeg vil fortsætte med at elske Ham til trods for alt og uden 
indflydelse af min sorg. Han ved, hvad der er bedst for dem og for os alle, 
og Han har valgt det allerbedste for dem. 
 Hvis der er nogen iblandt jer, der ikke kender Yeshua, som led 
den frygteligste død for os alle på korset, da håber jeg, at min tragedie vil 
kunne bringe jer tættere til Ham”. 

 Idét hun sluttede, vendte den sørgende mor sig og talte henvendt 
mod den friske, åbne grav: “Mine kære børn, vent tålmodigt på mig. 
Der vil komme en dag, hvor vi skal mødes igen, og da vil vi aldrig mere 
skilles – det lover jeg! Det har Yeshua fortalt mig, og Han har altid ret!” 
 Ved slutningen af begravelseshøjtideligheden stod hele den 
begejstrede, men bedrøvede forsamling og sang pris til Gud for Hans 
kærlighed og nåde. Jeg kunne ikke tro mine egne ører. Hvor kraftfuld må 
denne Messias være, der har overvundet døden og visket tårerne bort fra 
øjnene på de efterladte mødre, der står ved deres kæres åbne grav! 
 Jeg havde allerede deltaget i mange begravelser. Jeg har set 
Sefardi-jødernes meget følelsesladede begravelser med deres hyl af sorg 
og skrig af smerte, med deres bitre klagesange og med al deres kradsen 
i ansigtet og udrykning af hår. Jeg havde også deltaget i Ashkenazi-
jødernes stille, tilbageholdende begravelser, hvor al smerten blev gemt 
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indvendig. Jeg havde set mange militærbegravelser med hårde, robuste 
soldater, der brød sammen i gråd ved en vens grav, faldet i kamp. Men 
jeg havde aldrig nogensinde hørt en sørgende mor udtrykke sin sorg på 
en sådan måde over de børn, der ligger døde for hendes fødder. Verden 
kender intet til en sådan guddommelig fred! 
 Senere sang moderen til det andet barn, der var død i branden, en 
lovsang til Gud. Hendes klare stemme svævede opad som en lærke, højt 
over den blændende ørkensol og splintredes til et utal af diamanter ved 
foden af herlighedstronen. Den slags sang får man kun at høre én gang i 
livet! Hun udøste sit smertefulde hjerte foran Herren offentligt. 
 Da begravelsen var forbi, samledes alle deltagerne udenfor, hvor 
de talte frit og naturligt, som var de slet ikke kommet for at deltage i en 
begravelse, men blot for at sige farvel til nogle venner, der skulle rejse 
væk for en tid, velvidende, at de ville mødes snart igen ved fødderne af 
den elskede Forløser. 
 Efter at have tilbragt nogle flere dage på dette fantastiske sted med 
indtrykkene af denne usædvanlige oplevelse i frisk erindring, startede 
jeg bilen og satte kursen østpå igen mod Oklahoma. Turen til Oklahoma 
City gik glat, og jeg nåede sikkert frem. Jeg blev i Oklahoma City i tre 
år, hvor jeg boede i kirkekomplekset og deltog i møderne regelmæssigt. 
 Jeg levede tilsyneladende den slags liv, der så helligt ud udadtil, 
som det en sand troende skulle leve. Uden jeg havde lagt mærke til det, 
var min første kærlighed til Yeshua dog lige så langsomt kølet af. Jeg 
begik ingen grusomme eller skændige overtrædelser, men jeg var sunket 
ind i en behagelig rutine. Jeg var tilsyneladende ikke anderledes end de 
øvrige kirkemedlemmer, og jeg tænkte, at det var ved at være på tide at 
slå mig ned og blive økonomisk etableret. 
 Ved et af møderne i kirken mødte jeg Woody, der købte huse til 
nedsat pris med det formål at renovere dem for derefter at sælge dem 
igen med god fortjeneste. Han besluttede at ansætte mig, og sammen 
arbejdede vi døgnet rundt, renoverede og ombyggede gamle ruiner. 
  Woody introducerede mig senere for hans bror Keith, der ved 
siden af sit advokatfirma ejede en gård, der fremstillede græstørvstæpper 
til græsplæner. Keith tilbød mig at blive leder af gården. Jeg var meget 
glad for dette tilbud, da jeg elskede at arbejde hårdt. Fra solopgang til 
solnedgang slog jeg græs, skar tørvene i lange baner, rullede dem og 
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læssede dem op på en firmalastbil, hvorefter jeg kørte dem ud til kunderne, 
hvor jeg plantede dem. Som tiden gik, lykkedes det mig at købe eget hus 
og egen lastbil, og mit firma voksede og oplevede fremgang.   
 Jeg investerede snart mere og mere af min tid og energi i at arbejde, 
og mindre og mindre i Gud og Hans rige, i bøn og bibellæsning. Det 
intime forhold, jeg havde haft med Yeshua, var gradvist glemt. Udadtil 
holdt jeg stadig den hellige facade, ikke på grund af mit nære forhold til 
Herren, men nærmere fordi jeg ønskede at gøre, hvad der var ret i Guds 
øjne, i egen kraft og styrke. Dette motiv var totalt modsat af, hvad jeg 
vidste, var ret, i begyndelsen af mit liv med Herren. I begyndelsen havde 
det været Ham, der arbejdede i mig, og jeg fulgte Ham lydigt og glad. 
Nu var jeg derimod blevet til en from, religiøs “messiansk jøde”, der 
forsøgte at overvinde kødets gerninger ved hjælp af kødelige midler.
 Den nye ånd, Herren havde blæst ind i mig, forlod mig selvfølgelig 
ikke; men den var blevet lullet i søvn, fordi jeg havde forsømt min bøn 
og bibellæsning – ja endda selve Livets Brød. Derudover var det nye 
hjerte, Han havde givet mig, begyndt at ruste og rådne en smule. Jeg 
fortsatte med at synge til Herren, når jeg arbejdede; men det var helt klart 
ikke nok, og jeg var ikke klar over, at ulykken lurede lige om hjørnet. 
 En morgen vågnede jeg med stærke tandsmerter. Jeg havde ikke 
været ved tandlægen i lang tid, og jeg havde efterhånden flere hulrum 
end tænder. Mary, den søde klinikassistent, der behandlede mig, fik lidt 
for meget af min opmærksomhed. Ikke længe efter havde jeg indledt et 
flovt intimt forhold til hende. Fristelsen og synden fik fat på mig, da jeg 
var mindst parat!
 Jeg var i disse dage netop ved at renovere et hus, jeg havde købt til 
mig selv, hvilket gav mig en god undskyldning for at flytte ind hos Mary – 
midlertidigt selvfølgelig. Skønt jeg levede i synd, kunne jeg ikke drømme 
om at skjule min religiøse overbevisning for hende. Da jeg fortalte hende 
om Messias, ramte virkeligheden mig pludselig lige i ansigtet. Hvordan i 
alverden kunne jeg, der var så uren og snavset af min egen synd, prædike 
for andre og fortælle dem om Messias, der er kommet for at sætte dem fri 
fra synd? Jeg følte mig med ét så flov, så foragtelig og så beskidt efter at 
have grebet mig selv på fersk gerning. Det gik op for mig, at min længsel 
efter en kvinde havde fået mig til at sætte den vidunderlige kærlighed til 
min bedste ven, Yeshua HaMashiach, over styr. I mit fald mistede jeg 
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alting – sikkerheden om Hans evige kærlighed, den dybe indre fred, jeg 
havde nydt så meget, glæden over min frelse, tilliden til, at Han var med 
mig, og at jeg var i Ham. Jeg havde så at sige mistet Hans varige nærvær. 
For at være helt præcis havde Han ikke taget sin nåde fra mig på noget 
tidspunkt. Han holdt aldrig op med at elske mig. Han tilbageholdt kun 
følelsen af Hans kærlighed til mig. Han lod mig føle, hvordan min synd 
adskilte mig fra Ham. Jeg var knust, ensom, fortabt og elendig, og hele 
verden lå i ruiner foran mig. 
 Dér på stedet, med bitre fortrydelsestårer, sank jeg ned på mine 
knæ og bad Gud tilgive mig – og det gjorde Han! Efter at have omvendt 
mig fra mine synder kunne jeg tale ærligt og alvorligt med Mary og 
bekende min synd, som var resultatet af min kødelige skrøbelighed, og 
bede også hende om tilgivelse. Resultatet var slående. Få dage efter fandt 
jeg ud af, at Mary havde taget imod Herren som sin personlige Frelser. 
Jeg flyttede selvfølgelig med det samme tilbage til mit eget hus igen, 
hvor jeg boede under den sidste fase af renoveringen. Vi har bevaret 
vort venskab indtil denne dag. Jeg priser Gud for hendes hengivelse til 
Yeshua, idét hun fortsat tjener Ham på forskellig vis og leder andre ind i 
et personligt forhold til Herren.  
 Mit brudte forhold til Gud, manglen på Hans nærvær og fred og 
den sande bevidsthed om Hans kærlighed er altsammen blevet genoprettet 
i mit liv igen. Jeg har hele tiden forstået vigtigheden af at leve et helligt 
liv med en hellig Gud; men nu har jeg også oplevet oprørets pris. Det 
er gået op for mig, at intet i denne verden er noget værd uden for Guds 
vilje. 
 Huset, jeg havde bygget til mig selv i Oklahoma City på et lille 
stykke land, havde en vigtig plads i mit liv, mens resten af mit hjerte 
var optaget af lastbilen, personbilen og den voksende bankkonto. Mit liv 
gik sin fortsatte, stille gang, opfyldelsen af den Amerikanske Drøm! Jeg 
syntes, at barnet fra halvanden-værelseslejligheden i Kiryat Shmonah var 
nået langt – til luksuspaladserne i Oklahoma City. Denne gang havde jeg 
tilmed opnået det hele ved ærligt, hårdt arbejde! Jeg havde ingen planer 
om at opgive min lille formue og mine veltjente jordiske ejendele. 
 Eretz Yisrael (Israels Land) syntes så langt væk, som østen var 
fra vesten! Jeg blev ind imellem mindet om Guds kald til at vende tilbage 
til mit folk for at fortælle dem om Yeshua; men dette kald lå sammen 
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med de mange bønner og brændende tårer, jeg havde udgydt sammen 
med Martin for Israels frelse, langt væk i min hukommelse. Jeg fjernede 
dem blidt, idét jeg lovede mig selv, at jeg en dag ville vende tilbage 
til mit folk, men at jeg lige nu havde vigtigere opgaver i USA. Jeg var 
blevet en mand af verden og nød det hvert øjeblik. Min villighed til at 
adlyde Helligånden forsvandt lige så langsomt helt. 
 Pludselig en søndag morgen midt under gudstjenesten kom Guds 
Ånd voldsomt over mig, og jeg hørte Herrens stemme irrettesætte mig 
strengt og indtrængende: “Jacob, min søn, hvor er du? Har du fuldstændig 
glemt mit kald til dig om at gå ud og prædike frelse for mit folk Israel? 
Hvad er der sket med dig, siden du sidder ved Egyptens kødgryder i 
stedet for at gå op til det Forjættede Land? Rejs dig og gå nu!” 
 Jeg kan ikke huske alt, hvad præsten prædikede om den morgen, 
men jeg ved, at Guds Ord havde gennemboret mit hjerte som et skarpt 
tveægget sværd. Gud overvældede mig med Hans kærlighed på en så 
majestætisk måde, at mine øjne blev som to springvand. Hvordan kunne 
jeg dog leve et liv i magelighed og velfærd i et fremmed land, mens den 
guddommelige sandhed om Messias stadig var skjult for øjnene af mit 
eget folk? 
 Den efterfølgende morgen begyndte jeg at lave planer om at 
forlade alt og rejse hjem. Jeg afviklede virksomheden og udlejede huset, 
som netop var blevet færdigt. Gud må have en ganske særlig form for 
humor. Jeg havde i løbet af de sidste tre år arbejdet som en slave og 
investeret alle mine penge og min energi i at bygge mit drømmehus. 
Netop som tiden var kommet for, at jeg endelig kunne læne mig tilbage 
og nyde frugten af mit arbejde, krævede Han, at jeg forlod alting frivilligt, 
udlejede huset uden fortjeneste og fulgte efter Ham til vort hjemland. De, 
der kender til den glæde, der udelukkende findes i at være lydig mod 
Gud, vil kunne forstå, hvad jeg mener!
 Den samme uge rejste jeg østpå mod New York med planer om 
at flyve tilbage til Israel hurtigst muligt. Jeg kendte dog ikke alle Satans 
tricks og alle de listige kneb, han bruger til at fange den troende i en 
fælde af synd.
 “Nu, hvor jeg er østpå”, tænkte jeg, “hvorfor skulle jeg så ikke 
lige besøge Michael, Aryeh og Yisrael, mine gamle venner, som jeg ikke 
har set, siden jeg drog vestpå?” Som det gamle ordsprog siger: “Vejen til 
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Helvede er asfalteret med gode hensigter”. Uden ekstra omtanke lagde 
jeg min oprindelige plan om at vende tilbage til Israel med det samme 
på hylden for at kunne sige hej og farvel til nogle gamle venner, før jeg 
forlod USA. 
 På det tidspunkt kendte jeg ikke det bibelske princip om, at 
når Gud kalder en til en særlig opgave, må han straks gå i gang med 
at gøre, hvad han blev kaldet til, uden så meget som at hilse på nogen 
undervejs. Enhver forsinkelse, uanset hvilken slags, kan vise sig at være 
katrastofal. 

 Da jeg nåede New York City, præsenterede mine venner mig 
for nogle bekendte, der netop havde købt en sommerresidens i Catskill 
Bjergene i den nordlige del af staten New York. Da de havde hørt om 
mine evner, når det handlede om at renovere gamle bygninger, bad de 
mig komme for at hjælpe med at genopbygge lejrbygningerne, hvis 
fundament var sunket. Jeg sagde straks ja og udskød Guds kald til mig 
endnu engang. Da vi var blevet enige om min løn, begyndte jeg at arbejde 
omhyggeligt. “Hvad har jeg dog at miste?” tænkte jeg. Jeg vil tværtimod 
kunne vende tilbage til Israel med en pæn sum penge til at kunne bygge 
den kibbutz, jeg drømmer om, og at prædike Evangeliet”. 
 Mit arbejde bestod i at grave under bygningerne og uddybe 
fundamentet, så at det nåede til den solide klippegrund nedenunder. 
“Men,” sagde jeg til mig selv, “hvorfor skulle jeg dog hælde halvanden 
meter cement ned i jorden, når halvdelen ville kunne gøre det?” Det var 
en klog udregning, for på den måde ville jeg kunne spare på materialerne. 
Det eneste problem var, at jeg ikke tænkte på at dele denne snedige plan 
med mine arbejdsgivere. Endelig stod husene færdige med et snorelige 
fundament, der så så solidt ud, som det kunne være. Ingen ville kunne 
forestille sig, at fundamentet ikke var dybt nok.
 Jeg opdagede da for tusinde gang, at den gamle, uærlige Jacob, 
der stadig boede i mig, levede i bedste velgående. Han var ikke død med 
Yeshua på korset. Han slumrede blot under inflydelse af Guds Ånd og 
lå på lur for at få mig til at falde i synd igen. Mit arbejde så perfekt ud, 
og mine arbejdsgivere var tilfredse. Jeg modtog det fulde beløb, som vi 
havde aftalt, og jeg gik jublende min vej.  
 Denne gang, i modsætning til tidligere gav Guds Ånd mig ingen 

Østpå igen



140

Hvorfor lige mig?

hvile: “Forbandet den, der forsømmer at udføre Herrens gerning” 
(Jeremias 48:10). Min samvittighed, det nye hjerte og den nye ånd, 
Herren Yeshua havde givet mig, da jeg blev født igen, nagede mig så 
meget på grund af den bedrageriske handling, jeg netop havde udført 
imod mine arbejdsgiveres tillid. Den skam, jeg som konsekvens af dette 
bragte over Messias’ navn, gav mig en så rådden fornemmelse, at jeg 
vendte bilen, kørte tilbage til dem med skam, tilbagebetalte hele beløbet, 
undskyldte for bedraget, bad dem indtrængende om tilgivelse og nægtede 
at tage imod nogen form for betaling for mit lange slidsomme arbejde 
hos dem.
 Hvad fik jeg ud af alt dette? Min formue blev ikke forøget, og 
min afgang mod Israel var forsinket i forhold til Guds plan. Så megen 
tid var blevet spildt til ingen verdens nytte. Jeg vidste dog stadig, at jeg 
havde gjort det rette ved at tilbagebetale pengene. Nedtryktheden, der 
havde ligget som en tung byrde på mit hjerte, var lettet, og jeg var igen 
fri til at kunne gøre Guds vilje. Jeg spekulerer på, om profeten Jonas mon 
havde følt det på samme måde, da den store fisk spyttede ham op på tørt 
land (Jonas 2:10).
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Kapitel 16
Ved min brors åbne grav

 Trods tiden gik, og jeg mere end én gang havde oplevet Guds 
stille stemme give mig besked om at vende tilbage til Israel, havde jeg 
stadigvæk ikke købt en flybillet. Det gik dog op for mig, at Gud ikke vil 
spottes.
 Jeg kommer sikkert aldrig i tanke om, hvordan jeg fik at vide, 
at min ældre bror, der døde under sørgelige omstændigheder, skulle 
begraves den 16. august i Holon. Shmuel, der havde boet i København 
i mange år, havde længe ønsket at vende tilbage til Israel. At han ikke 
kunne vende tilbage til sit fædreland, knuste hans hjerte. 
 Nu havde jeg intet valg. Det var, som om Gud tog fat i mig 
med voldsom kraft og satte mig på flyet. Jeg var mere end noget andet 
bestyrtet over, at min bror var gået bort, før vi havde haft mulighed for 
at rette op på tingene imellem os, og nu var vi skiltes for altid, uden jeg 
vidste, om han nogensinde havde ændret sin fjendtlige holdning over 
for Yeshua. Jeg huskede de hårde breve, han havde skrevet til mig som 
svar på nyheden om min frelse. “Du har forrådt jødedommen, fordi du 
er gået over til kristendommen”, skrev han vredt. “Har du glemt alt om 
inkvisitionen, korstogene og alt det, de kristne har gjort mod jøderne i 
Jesu navn? Hvor vover du at konvertere ligesom alle de, der ødelagde 
deres egne sjæle!” 
 Skønt hans svar sårede mig dybt, kunne jeg godt forstå det. 
Hvordan kan nogen i det hele taget bede en blind mand beskrive regnbuens 
forskellige farver? Alle de øvrige familiemedlemmer reagerede på trods 
af deres smerte og afsky over for mit “frafald” knap så voldsomt. Skyldtes 
det de mange år, Shmuel havde tilbragt i udlandet, at spørgsmålet om vor 
jødiske identitet var så fremtrædende hos ham? Hvad var det, der gjorde, 
at hans holdning imod de hedningekristne var nået til et så ekstremt 
niveau? 
 Efter at have modtaget Yeshua HaMashiach som min frelser, 
skrev jeg mange, lange breve til familie og venner, fulde af citater fra 
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Tanach’en og detaljerede beskrivelser. Jeg sendte disse breve med megen 
kærlighed og bøn, idét jeg forsøgte at gøre det så klart som muligt, at 
Gud ønsker, at alle mennesker skal tro på den Messias, Han har sendt. 
Desværre faldt mine ord dog for uomskårne ører og hjerter, der ikke 
kender forskel på menneskeskabt religion og Gud-given tro. 
 I mine breve beskrev jeg den revolutionære omvæltning, der 
havde fundet sted i mit liv. Jeg udtrykte dyb anger og beklagelse over 
de synder, jeg havde begået, først og fremmest imod mine forældre og 
særligt imod min mor. Fra hjertets dyb bad jeg hende om tilgivelse for 
den hjertesorg, jeg havde været årsag til, da jeg løb væk og gemte mig i 
Eilat. Jeg bad også min bror om tilgivelse. Han var meget bekymret for 
min fremtid; men jeg viste ham aldrig nok respekt. Set i bakspejlet er jeg 
ked af den forkerte holdning, jeg havde over for ham, og særligt for den 
uærlige del af mig, der lo ad hans konventionalisme, fordi han anså sine 
studier som værende målet med hans liv, mens jeg mente, jeg vidste, hvad 
det virkelige liv var, fordi jeg ikke underlagde mig autoriteter. Hvilken 
grim fordrejelse af sandheden, der havde ligget i mig!
 Når jeg nu ser tilbage, er jeg slet ikke i tvivl om, at Gud har 
ladet alle disse forgangne oplevelser ske for at få mig til at nå til dette 
punkt. Jeg modtog Guds frelse alene på grund af Hans nåde, og jeg ville 
ikke bytte den for nogen titel eller social status. Alt, hvad jeg ønsker, er 
helhjertet at gøre min Skabers vilje. Dette er grunden til, at jeg blev født, 
og med dette fomål kom jeg til verden. Jeg har et fyldestgørende liv i 
denne verden, og i min ånd har jeg Helligåndens vidnesbyrd om, at jeg 
vil blive oprejst til evigt liv i den kommende verden.  
 Jeg skrev til min søster, der var to år ældre end jeg, og bad hende 
om tilgivelse for, at jeg brækkede hendes kæbe, da jeg ramte hende med 
en knytnæve. Og sidst men ikke mindst undskyldte jeg over for mine 
yngre søstre, Carmelah og Frieda, som jeg altid havde tvunget til at rede 
min seng, lægge mit tøj sammen, vaske op efter mig og pudse mine sko. 
Jeg betalte dem ind imellem en smule for deres tjeneste; men jeg havde 
gjort imod dem, hvad jeg ikke ønskede, andre skulle gøre imod mig. Jeg 
havde udnyttet dem på samme måde, som andre udnyttede mig. Jeg bad 
også om deres tilgivelse, da jeg kom til tro, og de tilgav mig, skønt de 
ikke helt forstod, hvad der var sket med mig. 
 Jeg var spændt på at vende hjem efter 9 år i selvpåtvunget eksil. 
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Jeg var på nippet til at kaste mig til jorden på cementet i Ben-Gurion 
Lufthavnen i mit ønske om at kysse den dyrebare jord i det land, hvor jeg 
var født og nu hørte hjemme. Jeg var nu parat, villig og forberedt til at 
følge min elskede Herre og Mester, at give mig selv fuldstændig til mit 
folk, så at de også måtte have det privilegium at se Guds frelse og finde 
deres vej hjem til den evige Fader
 Ingen forstod den sande betydning af de tårer, der strømmede fra 
mine øjne. De folk, der så mig, troede, at det måske var glædestårer af 
hjemve efter min familie og mit fædreland. Mine tanker bragte mig dog 
hele vejen tilbage til profeterne og apostlene. Med undtagelse af enkelte 
korte perioder i Josuas, Davids og Nehemias’ dage havde mit folks 
åndelige liv altid udartet sig i megen afgudsdyrkelse og umoral. Gud 
sendte sine retfærdige, berettigede domme, mens vi pegede anklagende 
fingre ad de ikke-jødiske folk omkring os og gav dem skylden for alt det 
onde, der havde ramt os, i stedet for at vende tilbage til Herren. Gud vidste 
altid, hvornår Han skulle sende Ammons, Moabs, Assyriens, Babylons, 
Grækenlands og Roms hære imod os. Jo længere vi bevægede os væk fra 
Ham, jo hårdere var krigene imod os. Og hvem ved, hvad fremtiden har 
i vente for Israel? 
 Jeg græd af både sorg og glæde – sorg over mit folks desperate 
åndelige tilstand og dybsindig glæde, der udsprang af troen på, at mit 
folk var nået til det punkt i historien, hvor de var parate til at tage imod 
Yeshua som Herre. Jeg havde en stor drøm – eller måske skulle jeg rettere 
kalde det en vision fra Gud – at etablere en messiansk kibbutz og at rejse 
en hær af evangelister. 
 Ind imellem disse højtragende tanker blev jeg ved at tænke på 
min døde bror. Jeg spurgte mig selv, om han ville have været død, hvis jeg 
ikke var blevet forsinket i USA. Jeg kom endelig hjem, men til hvilken 
pris! Denne gang vendte jeg ikke tilbage til et glædesfyldt bryllup, men 
derimod til en sørgelig begravelse og for at sidde shivah.
 Da vi nåede begravelsesforretningen, var en stor skare sørgende 
allerede forsamlet. Efter at legemet var blevet identificeret og ceremonielt 
renset, var det blevet tid for selve begravelsen. Da min afdøde brors 
navn blev udråbt over mikrofonen, hylede mor forfærdeligt. Alle 
fulgte efter hende med tårer og hyl. Kvinderne hulkede, og mændene 
havde svært ved at styre deres følelser. Shmuels legeme blev taget ud 
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af begravelsesforretningen, placeret på en særlig vogn, viklet ind i et 
linnedgravklæde og dækket med en tallit. Vi fulgte i sorgfuld procession 
hen til den åbne cementhytte, hvor rabbineren læste salme 91, som 
begynder med ordene: “Den, der sidder i den Højestes skjul, har sin bolig 
i den Almægtiges skygge.”
 Gravoptoget fortsatte hen mod den nyligt gravede grav. Fire 
mænd bar båren på skuldrene, og vi ledsagede legemet til dets sidste 
hvilested. Min mors pinefulde jamren, idet hun hev sig selv i håret, slog 
sig for brystet med knyttede næver og kradsede sig selv i det sorgramte 
ansigt, splintrede gravpladsens stilhed. Far prøvede forgæves at holde 
sin grufulde sorg for sig selv. Han var chokeret og ulykkelig og græd 
ukontrolleret. En af mine andre brødre, der var nogle år ældre end mig, 
stod så stærk som en støtte og trøstede alle og særligt vore forældre. Jeg 
gik ved siden af far og forsøgte at trøste ham, men til ingen nytte. Min 
mor råbte ud mod himlen; men himlene lå udstrakt som solid messing 
over hendes hoved. Hvorfra kunne hun modtage glædens olie i stedet 
for hendes sorg og en lovsangs klædning i stedet for det svigtende mod 
(Esajas 61:3). Ville min mor nogensinde kunne blive trøstet? Ville hun 
nogensinde være villig til at lytte?  

Og jeg så i højre hånd på ham, der sad på tronen, en bogrulle med 
skrift på indersiden og på ydersiden, forseglet med syv segl.
Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte: “Hvem er 
værdig til at åbne bogen og bryde dens segl?” 
Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunne åbne 
bogen og se i den. 
Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig 
til at åbne bogen og se i den. 
Men en af de ældste sagde til mig: “Græd ikke! For Løven af 
Judas stamme, Davids rodskud, har sejret, så han kan åbne 
bogen og dens syv segl.”
Og de sang en ny sang: Du er værdig til at få bogen og bryde dens 
segl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til 
Gud af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag
og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud, og 
de skal være konger på jorden. 
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De sagde med høj røst: Lammet, det slagtede, er værdigt til at 
få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris. 
(Johannes’ Åbenbaring 5:1–5, 9–10, 12)

 Jeg stod stille ved min ældste brors åbne grav og så mig omkring. 
Min ulykkelige mor udtrykte sin sorg igennem pinefulde skrig, min far 
var på nippet til at bryde sammen og falde om hvert øjeblik, mine søstre 
græd bitterligt, og vore slægtninge, der var samlede for at vise den afdøde 
deres sidste respekt, var opløste i gråd. 
 Forfærdelige spørgsmål plagede mit sind: Hvordan kan jeg 
fortælle disse kære mennesker, der beder for, at den afdødes sjæl må 
finde hvile i Himlen, at der ingen chance er for, at deres bøn bliver hørt? 
Hvordan kan jeg forklare dem, at et menneske, der ikke har modtaget 
Guds tilgivelse af synd igennem Yeshuas offer, dør i sin synd og vil blive 
fundet skyldig på Dommedag? 
 Blasfemiske tanker blandede sig da med spørgsmålene i mit sind: 
Hvilken Gud er Han overhovedet, hvis Han kan sende et godt, ærligt 
menneske til Helvede, blot fordi han ikke kom til tro på Yeshua? Hvad 
med hele den store mængde mennesker, der aldrig har haft mulighed for 
at høre Evangeliet om frelse og at blive frelst? Ville en retfærdig Gud 
virkelig dømme alle disse mennesker til evig elendighed? 
 Sandheden ramte mig pludselig som et lyn direkte fra Guds 
trone. Netop fordi Gud er hellig og retfærdig kan Han ikke tåle, at nogen 
synder kommer ind i Hans nærvær og tilsmudser det! Guds øjne er for 
rene til at kunne se på ondskab. Dette var grunden til, at Han smed Adam 
og Eva ud af Edens Have, efter at de var faldet i synd. Enhver, der af den 
ene eller anden grund ikke tager imod Guds frelse, må selv betale for sin 
synd, og syndens løn er døden og evig adskillelse fra Gud.
 “Hvis dette virkelig er tilfældet”, tænkte jeg, “så er enhver, der 
er død uden at have taget imod Guds frelse for evig fortabt”. Gud har 
tilbudt os sin frelse ganske gratis, og det står skrevet ganske uvetydigt: 
“For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at 
enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv” (Johannes 
3:16).
 Gud gav hver eneste af os en fri vilje til at tage imod Hans frelse 
eller forkaste den. Vi kan sammenlignes med et menneske, der er ved at 
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drukne i en mose. Han kan intet gøre for at hive sig selv op af sumpen. 
Hvert forsøg, han gør, vil i virkeligheden kun få ham til at synke dybere 
og hurtigere. Der er imidlertid et andet menneske, der står på en solid 
klippe ikke ret langt væk, som kaster en livline ud til ham og råber: 
“Grib!” Det er nu op til det synkende menneske at beslutte, om han vil 
gribe fat i livlinen, holde godt fast og blive reddet, eller forkaste den 
tilbudte frelse og synke ned i sumpen. Det gør ikke megen forskel, om 
han så livlinen og forkastede den, eller om han ikke lagde mærke til den. 
Under alle omstændigheder vil han drukne i dyndet. Et menneske, der 
gang på gang forkaster Guds frelse, begår faktisk åndeligt selvmord: 

Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og 
ulykken.
Jeg tager i dag himlen og jorden til vidne imod jer: Jeg har stillet 
dig over for livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg 
da livet, for at du og dine efterkommere må leve. 
(5. Mosebog 30:15, 19)

 Jeg løftede mine øjne, der var fulde af tårer. Himlen var klar og 
blå, og mine tanker bar mig langt, langt væk. Jeg tænkte på Gud selv, der 
klagede over sit elskede folk, som var vandret væk fra Ham og havnet i 
mængder af tom overtro og menneskegjorte traditioner. Jeg forestillede 
mig Herren Israels Gud siddende i al sin majestæt på tronen, mens han 
betragtede sit folk, der omformede Hans hellige Ord til en endeløs række 
love og forskrifter, som de på trods af de allerbedste hensigter aldrig 
nogensinde ville være i stand til at overholde – og alt dette i religionens 
navn! 
 Det var blevet tid til at fremsige kaddish’en enstemmigt. Denne 
bøn, som var skrevet på aramæisk, nævner hverken den døde eller døden. 
Det er en lovsangs- og tilbedelsesbøn til den Almægtige Gud:

Må Hans store navn være ophøjet og helliget i universet, som 
Han har skabt efter sin vilje, og i hvilken Han har oprejst sin 
frelse. Må Han fremskynde Hans Messias’ komme i vor livstid, 
og i hele Israels livstid, og lad os alle sige: “Amen!” 
Må Hans store navn være velsignet for evigt og altid! Må den 
Helliges navn, velsignet være Han, være velsignet og lovprist 
og herliggjort og ophøjet og opløftet og hævet og hædret og æret 
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over alle velsignelser og sange og al pris og trøst, der bliver udtalt 
i denne verden, og lad os alle sige: “Amen!” 
Må der være stor fred fra Himlen og liv for hele Israel, og lad os 
alle sige: “Amen!” 
Han, som skaber fred i det himmelske, må Han i sin nåde give os 
og hele Israel fred, og lad os alle sige: “Amen!”

 Mine øjne vandrede, mens jeg iagttog de elendige mennesker, 
der troede på en Gud, de selv havde skabt. Jeg forstod dem så godt. De 
var så ynkværdige, så håbløse og fortvivlede, at jeg havde den dybeste 
medfølelse med dem. I min ånd omfavnede jeg hver enkelt af dem og 
forsøgte at bære dem ind i Guds nærvær for at bevise sandheden om 
Messias for dem. “Hvad tænker disse mennesker egentlig?” spekulerede 
jeg. “Tror de virkelig, at hvis de gentager kaddish’en et stort nok antal 
gange, eller hvis de læser de rette vers af Salme 119 i forhold til den 
alfabetiske orden af den afdødes navn1, vil denne opnå det privilegium at 
arve Edens Have? Tror de virkelig, at når det en dag bliver deres tur, vil 
de få samme privilegium?”
 Jeg aner ikke, hvad min far og mine brødre tænkte dybt i deres 
hjerter, da de løftede deres stemmer for at fremsige kaddish’en. Troede 
de virkelig, at Shmuels sjæls frelse afhang af, hvor flittigt de fremsagde 
kaddish’en hver dag, hver måned og senere hvert år på årsdagen for hans 
død? Hvor gik jødernes tro galt? Hvad troede jøden virkelig på? 
 Det var for mig meget svært at lade som ingenting og holde 
min mund lukket. Jeg ønskede at råbe ud i smerte og at formane denne 
ynkelige skare til at omvende sig med et ærligt hjerte til deres fædres 
Gud og ikke til Israels selvskabte religion; men hvordan ville de mon 
reagere? Hvad ville min familie og alle disse religiøse mennesker, der var 
forsamlet der, tænke og sige? Her var de, der skulle repræsentere Gud! 
Mine øjne syntes at gennembore deres udvendige fremståen, og jeg så 
deres elendige, syndige hjerter igennem de sorte, religiøse klædedragter, 
de bar. Jeg vidste, at det var på den måde, Gud så på dem fra sin høje 
trone; men de nægtede stadig at tage imod Hans frelse. Mit hjerte var ved 
at knuses af medynk og medlidenhed med dem. Hvis Gud i sin uendelige 
nåde ikke havde sendt Jeff til mig, ville jeg selv have stået her lige så blind 
som dem for enhver åndelig sandhed, fortabt i mit eget selvbedrag! 

Ved min brors åbne grav



148

Hvorfor lige mig?

 Jeg blev pludselig mindet om en anden begravelse, den storartede 
og fantastiske begravelseshøjtidelighed i Arizona-ørkenen. Der havde to 
mødre, der havde mistet, stået ved deres børns åbne grave – men hvilken 
forskel! Hvor anderledes er sorgen hos et menneske, der ved, at der er 
håb for hans fremtid, og at Gud i sin uendelige visdom og kærlighed 
tager imod dem, Han elsker! Hvor bitter er sorgen hos dem, der ikke har 
dette velsignede håb, og hvor vejen er skjult for deres ansigt!
 Jeg kunne ikke lade være at sammenligne mødrene. Min mor 
var helt fortabt i sin sorg, kradsede og slog sig selv, ude af stand til at 
give slip på sin søn og lade ham blive sænket ned i graven. De to mødre 
i Arizona, hvis tragedie ikke var mindre alvorlig end min mors, sang 
derimod lovsange til deres elskede Herre, idét de med fuld tillid var klar 
over, at deres kære levede sammen med Messias, og at det kun handlede 
om tid, hvornår de ville blive forenet igen for altid. 
 Da begravelsen var forbi, gik vi alle hjem for a sidde shivah 
på gulvet. Alle spejlene, alle glasvinduerne og endda fjernsynet var 
overdækkede med lagner, fordi genspejlinger ifølge jødisk kabbalistisk 
tradition ville kunne forstyrre den døde mands sjæl, som stadig vandrede 
frem og tilbage i huset ude af stand til at finde hvile. Naboer og venner 
gik ind og ud uden at banke på for at aflevere alle mulige slags mad og 
drikke. 
 Rabbineren, der havde ledet begravelsen og udtalt rosende ord 
om min bror, som han læste op fra et stykke papir, sad lige over for 
mig. Vi læste Salmerne igen og igen for at lede sjælen op til Himlen. 
Rabbineren sørgede for, at alle bønnerne blev sagt på rette tidspunkt, 
og at kaddish’en blev sagt et stort nok antal gange for at sikre, at den 
døde mands sjæl fandt vejen til Paradis. Han forsøgte endda at trøste den 
grædende skare med sine egne Torah-udlægninger. 
 Jeg spildte ikke min tid. Da jeg er stridslysten af natur, var 
jeg nødt til at give et passende svar på alle rabbinerens kommentarer. 
Inden længe var en hed debat i gang imellem os, og der var ikke mange 
emner, vi ikke diskuterede. Vi kom omkring frelsesvejen, liv efter døden, 
enheden og Treenigheden, Messias’ jomfrufødsel, den Levende Guds Ord 
i modsætning til menneskeskabte traditioner, og den jødisk-ortodokse 
livsstil i modsætning til den messiansk-jødiske.  
 Der var et faktum, jeg ikke kunne ignorere. Hver gang jeg kom 
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med et argument fra Bibelen, svarede rabbineren med citater fra “de 
vise” og fra Talmud’en. Min familie kunne ikke tro deres egne ører 
og var praktisk talt målløse. Det var ikke længere den samme gamle 
Jacob, som de kendte, slynglen, der engang var løbet hjemmefra, og som 
overraskede alle, da han pludselig dukkede op ved sin søsters bryllup, 
men som ikke kunne vente på at tage flyet tilbage til USA igen.
 Det var nu et helt andet menneske, der sad foran dem og talte 
med ærlig overbevisning og med en autoritet, der kom direkte fra Guds 
Ord, og som modbeviste en israelsk rabbiners påstande én efter én. De 
forsøgte selvfølgelig at bringe mig til tavshed ind imellem af respekt for 
rabbinerens ære; men jeg ville ikke tie stille. Jeg var som et vandfald, der 
citerede Skrifterne “i tide og utide” (2 Timotheus 4:2), indtil rabbineren 
til sidst advarede min familie om ikke at læse det Nye Testamente, aldrig 
at bringe disse emner på bane derhjemme og at indgå færrest mulige 
diskussioner med mig om teologiske emner. 

Betegnelsesforklaring
1 I den hebraiske Bibel begynder afsnittene i Salme 119 i 
alfabetisk rækkefølge.

Ved min brors åbne grav
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Kapitel 17
De første skridt i hjemlandet

Som følge af konfrontationen med rabbineren følte jeg et stærkt behov 
for at lære mere om den ultraortodokse jødiske tankegang og livsstil. 
Jeg ville aldrig kunne stå fast, når jeg mødte modstand, hvis jeg ikke 
kendte mere til den. Jeg lod skægget vokse og begyndte at komme i en 
berømt yeshiva i Jerusalem. I nogle måneder sad jeg sammen med resten 
af mændene og lyttede til deres endeløse diskussioner og komplicerede 
pilpul om ældgamle, uigennemskuelige og uvæsentlige talmudiske 
emner. Selv for de rabbinske studerende var det materiale, de studerede, 
uden relevans til deres liv. De var kommet til yeshiva’en for at studere 
Torah’en og Talmud’en udelukkende med det formål at studere dem. 
 Jeg bemærkede også, at disse religiøse mennesker værdsatte 
rabbinernes og de vises ord meget mere end Skrifterne selv. Det mest 
bemærkelsesværdige her var, at alt, hvad der var vigtigt, blev udeladt. 
Disse mænd var i virkeligheden sultne og tørstige efter sandheden og 
søgte ihærdigt efter den dag og nat; men deres tørst blev værre og værre, 
fordi de ikke havde Livets Vand til at slukke den. De lignede mest af alt 
ørkenvandrere på en varm sommerdag, bedragede af et fata morgana, 
som de spildte deres sparsomme energi på at jage efter, til de til sidst var 
så udmattede, skuffede og tørstige som nogensinde. Jeg så, hvordan deres 
liv var bundne af indviklede halachot, der dikterede alle enkeltheder af 
livet. Hvor var disse halachot dog anderledes end Bibelens Ånd! Hvor 
var disse halachots tunge, uudholdelige åg dog anderledes end Messias’ 
lette åg - den sande Gud, der sætter fanger fri! 
 Enhver religion i modsætning til sand tro er fyldt med ritualer og 
skikke. De religiøse autoriteter tilslører den guddommelige sandhed, idét 
de iklæder den en religiøs klædning. De fremstår som mestre i udvendige 
bud, mens de helt ignorerer Guds opfyldte løfter om sonofferet, den 
eneste måde, hvorpå mennesker kan komme til Gud og blive frelst.  
 Hvor er et liv i tro og sand nærhed til Skaberen dog anderledes 
end at være bundet i religiøse lænker! Jeg glemmer aldrig den “Jahrzeit” 
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(årsdag for en kendt rabbi’s død). Hans disciple gik op til Oliebjerget i 
flokkevis for at bede ved hans grav. Jeg har altid været forfærdet over det 
ritual; men siden jeg kom til tro på Yeshua, lignede det for mig allermest 
afgudsdyrkelse. Det moderne jødiske koncept om, at den døde er hellig, 
står i kontrast til Torah’ens ord, hvor den døde og graven anses som den 
største urenhed, som tilsmudser alle, der kommer i kontakt med den. 
Torah’en siger klart: 

Den, der rører ved liget af et menneske, er uren i syv dage. 
Dette er loven: Når et menneske dør i et telt, er enhver, der 
kommer ind i teltet, og enhver, der er i teltet, uren i syv dage.
Enhver, der på åben mark rører ved én, der er dræbt af sværdet 
eller er død på anden vis, eller ved knogler af et menneske eller 
ved en grav, er uren i syv dage. (Fjerde Mosebog 19:11,14,16)

 I modsætning til disse vers, tilskriver Chassidim suveræn 
hellighed til de retfærdiges grave og er villig til at gøre næsten alt for 
at overholde dette allervigtigste mitzvah: At foretage pilgrimsrejser til 
disse grave. Vi messianske jøder er måske endnu mere følsomme på det 
område, fordi vi tilbeder en Herre, der har oprejst Messias sejrrigt fra de 
døde og ladet Hans tomme grav blive tilbage. 
 Da tiden var kommet for mig at forlade yeshiva’en, var alle 
forbløffede over det uventede og mærkelige skridt, jeg tog. Rabbinske 
studerende nyder som regel godt af mange privilegier, retfærdige eller 
ej, som de ikke så let giver afkald på. Her var der en nyankommen 
studerende, som ikke engang havde tid til at nyde Torah’ens søde duft, 
før han besluttede at forlade stedet. 
 Da de begyndte at stille spørgsmål, kunne jeg ikke længere 
holde på min hemmelighed, men fortalte dem: “I studerer og mediterer 
over Talmud’ens sider, som folk, der søger efter den skjulte, hemmelige 
sandhed. Sandheden kan dog ikke findes i Talmud’en, men kun i Bibelen, 
som taler om den inkarnerede Sandhed, om Yeshua HaMashiach!”
 Det eneste svar, jeg modtog, var et hav af spytklatter.
 Kort tid efter vendte jeg tilbage til den israelske hærs 
rekrutteringskontor, denne gang med det modsatte formål end sidste 
gang for omkring tolv år siden. Siden jeg var kommet til tro på Yeshua, 
havde jeg inderligt fortrudt alle min gale streger, mens jeg var i hæren, 
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og jeg ønskede at få rettet op på tingene. Jeg vendte dermed tilbage 
til rekrutteringskontoret, hvor jeg bad om at blive genvurderet af et 
lægeudvalg for at få en bekræftelse af, at jeg var egnet til aktiv tjeneste. 
Udvalgsmedlemmerne spurgte mig ud, forbløffede over, hvorfor en 
trediveårig mand ville gå ind i almindelig væbnet tjeneste. “Ifølge 
kartoteket blev du indkaldt til tjeneste i 1970, men blev et halvt år senere 
fritstillet på grund af tilpasningsproblemer. Hvad får dig dog til at tro, at 
du ville klare dig bedre i dag?” 
 “Da jeg var seksten år gammel, skulle jeg tage den første 
psykometritest”, svarede jeg. “Dengang var jeg stadig en sand patriot, og 
jeg ønskede at være frivillig i faldskærms- og kommandoenheden, som 
du kan se i mine papirer. Ikke længe efter løb jeg dog hjemmefra og stak 
af til Eilat. Min livsstil dér forandrede mit syn på tingene fuldstændigt, 
og jeg begyndte at overveje, hvordan jeg kunne unddrage mig 
militærtjeneste. Da jeg blev indkaldt til medicinsk undersøgelse første 
gang og blev tilkendt den højeste klassificering, var jeg glad. Senere 
lærte jeg imidlertid nogle tips af nabodrengene til, hvordan jeg kunne 
snyde hæren. Det var på den måde, det til sidst lykkedes mig at blive 
fritstillet efter kun seks måneders tjeneste. Senere rejste jeg udenlands”.  
 “Hvor har du været?” spurgte et af udvalgsmedlemmerne.
 “I USA”, svarede jeg. 
 “Og hvad fik dig til at ændre mening igen?”
 “Mens jeg var i USA, kom jeg til tro på Yeshua, Israels Messias, 
som gjorde mig til en fuldendt jøde. Han fyldte mig med en kærlighed 
og en forståelse af alt, hvad der angår Israels endelige skæbne, og derfor 
vendte jeg hjem. Jeg ønsker at give alt det til mit land, som jeg ikke har 
givet hende indtil den dag i dag og at tjene i en enhed, hvor jeg kan være 
til størst nytte for hæren!”
 Et af udvalgsmedlemmerne, der bar en kippa, tog mine papirer 
og grundede over dem. Så løftede han blikket, granskede mig fra top til 
tå og spurgte: “Hvordan gik det til... hele denne historie om Yeshu?”
 “Det er en lang historie, og jeg ønsker ikke at gå i detaljer. Kort 
sagt, mens jeg læste i Skrifterne, stødte jeg på passager, som jeg ikke 
kunne finde anden forklaring på, end at de relaterede til Yeshua. Til at 
begynde med troede jeg, at det blot var tilfældigt; men jeg fik da øje på 
flere og flere lignende passager, som alle i fællesskab udgør en del af et 
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stort puslespil. Jeg grundede også over den smertelige historie, vi som 
det udvalgte folk har været igennem, og jeg kunne ikke længere lukke 
øjnene, for kendsgerningerne talte for sig selv og det højere end alle 
mine argumenter”. 
 “Så du syner?” spurgte psykiateren, der var en del af udvalget, 
interesseret. 
 “Jeg oplevede faktisk flere overnaturlige ting, som jeg anser for 
at være mirakler”, sagde jeg.  “Bibelens Gud har aldrig forandret sig. 
Han lever i bedste velgående og arbejder på nøjagtig samme måde i vor 
tid, som Han gjorde førhen”. 
 “Har du nogensinde overvejet, at du måske er lidt ustabil?” 
spurgte den religiøse inkvisitor. “Du fortæller, at du først var patriot. 
Derefter ændrede du tankemønster og blev radikal. Nu har du omvendt 
dig til kristendommen, hvilket er en anden ændring. Hvordan kan vi være 
sikre på, at du ikke vil ændre mening endnu engang og for eksempel gå 
over på fjendens side?”
 “Den første gang var en grille i hovedet på en umoden og ikke 
alt for klog, ung mand, der lå under for negativt gruppepres i samfundet, 
hvor han boede. Før jeg kom til tro på Yeshua, havde jeg svære, indre 
kampe. Som opvokset i et sefardisk hjem var jeg fuldstændig klar over 
min jødiske identitet. Jeg gik som barn ofte med min far i synagogen og 
studerede Tanach’en som ethvert jødisk barn i dette land. Det vendte 
sig i min mave, når jeg tænkte på, at Yeshua måske havde været Israels 
sande Messias. Jeg var klar over, at Israel som helhed havde afvist 
Ham, og at de stadig afviser Ham den dag i dag. Jeg var også godt 
bekendt med alt, hvad vi jøder havde været igennem i løbet af de sidste 
totusinde års blodige historie. Når jeg læste vore jødiske Skrifter, som 
jeg troede på, dukkede nye spørgsmål op, som jeg måtte finde de rette 
svar på. Forskellige episoder i mit liv har gjort det klart, at sandheden er 
uundgåelig. Gud selv har givet mig valget, og jeg har valgt livet. 
 “Tro mig”, fortsatte jeg, “det var ikke en let kamp; men det, jeg 
gennemgik var ikke en konversion fra en religion til en anden. Det var 
ikke engang en overgang fra et sæt dogmer til et andet. Jeg modtog det 
nye liv, som vor hebraiske Bibel lover hver enkelt, der tror, og som er en 
uadskillelig del af, hvad Gud ønsker at give sit folk Israel”.
 “Rådførte du dig med vise mænd og rabbinere, før du valgte at 
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tro på Yeshu?” spurgte den religiøse. 
  “For at være helt ærlig - nej, det gjorde jeg ikke. Jeg rådførte mig 
ikke med nogen som helst, fordi jeg ikke følte noget behov for det. Jeg 
rådførte mig ikke med rabbinere, fordi jeg allerede forinden var blevet 
klar over, at de ikke kunne give mig noget fyldestgørende, tilfredsstillende 
svar på mine spørgsmål. Jeg har sidenhen haft mulighed for at tale med 
mange ortodokse jøder, som alle har forsøgt at overtale mig til at skifte 
mening og vende tilbage til hovedstrømningen af jødedommen. Ja, det 
forsøger de faktisk stadig på.
 “Efter at have undersøgt deres argumenter grundigt blev jeg dog 
klar over, hvor irrelevante de var. De tog alle udgangspunkt det samme 
sted: At ‘Yeshu’ var ‘en forbryder i Israel’ eller ‘en uren bastard’ (et barn 
født uden for ægteskabet), at ‘han praktiserede hekseri for at forlede hele 
Israel med magiske formularer (eller med Guds hellige navn), som han 
havde indsat under huden’, at ‘han blev hængt i Jerusalem på Pesach-
aftenen og blev dømt til at druknes i kogende ekskrementer’. Alle disse 
modbydelige, syge historier var opfundet af religiøse mennesker, der 
ganske enkelt ønskede at få den almindelige, uvidende jøde til at hade 
Yeshuas navn.  
 “Men når en jøde bliver bedt om at nærlæse det Nye Testamente, 
som er den eneste troværdige historiske kilde, der fortæller om Yeshuas 
liv og tjeneste, da farer han sammen, som var det en giftig slange. Jøden 
forbyder sig selv og sine medjøder at læse i det Nye Testamente og at 
forholde sig til Yeshua på nogen måde, god såvel som dårlig. 
 “En from jøde undgår endda at bruge Hans sande navn. Han 
udtaler med vilje Hans navn forkert, idét Han bruger forkortelsen 
‘Yeshu’, som betyder: ‘Må hans navn og minde blive udslettet!’ Yeshua 
betyder i virkeligheden ‘frelse’ på hebraisk. Men tro mig, dette generer 
mig ikke mere, fordi mange jøder bevidst udtaler Guds hellige navn 
forkert og siger ‘Elokim’ i stedet for ‘Elohim’ eller ‘Adoshem’ i stedet 
for ‘Adonai’ for at undgå at misbruge Guds navn. Jeg anser derfor den 
forkerte udtale af Yeshuas navn som en hemmelig anerkendelse af Hans 
guddommelighed!
 “Jøderne er skræmte fra vid og sans, når de står ansigt til ansigt 
med sandheden, og jeg taler helt klart om Yeshua Messias nu. De 
forsøger at undertrykke den, at gå forbi den og at undgå meningsfulde 
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konfrontationer med den. Dette er grunden til, at jeg ikke kunne få noget 
meningsfuldt svar på mine spørgsmål fra det rabbinske samfund”. 
 Det religiøse udvalgsmedlem spurgte da: “Jeg har indtryk af, at 
du er ret bitter i forhold til det ‘rabbinske samfund’. Hvad kender du 
overhovedet til det?”
 “Jeg er kommet herhen direkte fra en ultraortodoks yeshiva i 
Jerusalem, hvor jeg har tilbragt de sidste seks måneder. Der studerede 
jeg Torah’en og Talmud’en meget koncentreret, indtil jeg fik dannet mig 
en mening om det hele. Lad der ikke være nogen misforståelse! Jeg har 
intet imod Torah-jødedommen. Tværtimod! Jeg er stolt af at være jøde. 
Sådan blev jeg født, og sådan vil jeg dø. Det, der irriterer mig, og som 
jeg kæmper imod med alt, hvad der er i mig, er de negative tendenser, 
der findes i den etablerede rabbinske jødedom. Jeg protesterer først og 
fremmest imod de religiøse jøders onde, fjendtlige holdning overfor 
Yeshua og Hans efterfølgere!”
 Den fromme mand fyrede atter fjendtlige spørgsmål af imod 
mig: “Kan du ikke se, at den bog har fået dig til at forråde dit eget folk 
og din egen religion? Hvor vover du at tro, at alle rabbinere har uret, og 
at du alene har ret? Er alle andre da blinde, mens du er den eneste, der 
kan se?”
 “For det første må jeg afvise din påstand om, at denne bog har 
fået mig til at forråde mit folk og min religion. Hvis du nogensinde selv 
havde læst den, ville du med egne øjne kunne se, at der absolut intet 
er i den, der kan føre til at forråde eller svigte det jødiske folk. Gud 
forbyde det! Jeg er ikke kommet her for at bede om at blive fritaget for 
værnepligt, så at jeg kan slippe for at tage ansvar for mit land og rejse 
udenlands for at studere det Nye Testamente i en messiansk yeshiva. Det 
forholder sig faktisk lige modsat. Jeg er kommet for at gå ind i hæren og 
for at tilbyde mig selv for mit land. Kalder du dette forræderi? Jeg mener, 
at de rigtige forrædere er dem, der misbruger deres religion ved at nægte 
at tjene i hæren eller ved at røve eller udnytte vort stakkels land på alle 
mulige måder igennem ‘særlige tildelinger’ af offentlige fonde og mange 
andre grusomheder! 
 “Hvad angår dit andet spørgsmål, så er mit svar, at alle rabbinere 
kan have uret. Det er sket mere end én gang, at flertallet havde uret, og 
at en lille, trofast skare var udvalgt til at påvise deres fejl. Bibelen giver 
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mange eksempler, hvor Gud har udvalgt en lille rest. Der var kun en lille 
håndfuld mennesker på Jeremias’ dag, som valgte at følge Gud trofast. 
Jeg kan ikke sige, hvorfor Gud valgte mig ud af hele min familie, og 
Israels folk til at være ‘et lys for folkene’ (Esajas 42:6); men hvordan kan 
jeg dog stille spørgsmål ved Guds visdom og udvælgelse? Jeg skammer 
mig i hvert fald ikke ved Evangeliet om Messias”. 
 “Mange tak”, afbrød psykiateren min ordstrøm ganske brat og 
kradsede noget ned i mine papirer, der lå foran ham. “Du vil modtage mit 
svar snart”. 
 Jeg forlod stedet med en god fornemmelse og store forventninger. 
Jeg vidste, at jeg havde givet et godt vidnesbyrd om min tro på Messias, 
og at jeg havde udvist velvilje og beredskab til at tjene mit land. Dette 
forklarer, hvor spændt jeg var, da jeg to uger senere modtog en brun 
konvolut med posten. Efter at have læst de få maskinskrevne linier, der 
var skrevet på det hvide, offentlige brevpapir, der lå indeni, formørkedes 
mine øjne dog pludselig.

Jacob Damkani, Shalom,
Vi beklager at måtte meddele dig, at lægeudvalget, der har 
undersøgt din sag og genvurderet dit ønske om at vende tilbage 
til militærtjeneste, er kommet til den konklusion, at du ikke er 
egnet til at tjene i IDF (Israels Forsvars Styrker). 

 Jeg lagde det hele i Guds hænder, og Han fyldte mit hjerte med 
sin fred. Jeg forstod ikke, hvorfor og hvordan det lægeudvalg var nået til 
den konklusion. Jeg sluttede, at Gud måtte have andre planer for mig, og 
at Han havde mere brug for mig i sin hær. Jeg beklagede det og beklager 
det stadig, at jeg blev nægtet rettigheden til at tjene mit land som soldat. 
Hverken regeringen eller hæren er dog på nuværende tidspunkt i stand til 
at forstå den vældige og dybtgående forandring, Yeshua kan udføre i et 
menneskehjerte. Var det ikke for min tro, ville jeg være blevet i udlandet 
og levet lykkeligt til mine dages ende der, som mange andre israelere.

De første skridt i hjemlandet
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Kapitel 18
Forfølgelse

Da hæren ikke ville have mig og havde givet mig en endelig fritagelse, 
begyndte jeg at arbejde som gartner. I sammenligning med den formue 
jeg havde tjent i Amerika, var det næsten, som var jeg vendt tilbage til 
min barndoms spartanskhed. Dette var dog helt i orden med mig.  
 Nu, hvor jeg var nået de tredive, regnede mine forældre selvfølgelig 
med, at jeg ville gifte mig, få min egen familie og glæde deres hjerte med 
et nyt barnebarn hvert år. Jeg havde dog andre planer. Jeg var indstillet 
på ikke at spilde min tid på unødvendige anliggender, men at indvie mig 
selv fuldstændigt til udbredelsen af Evangeliet. Israels folk måtte kende 
forskellen mellem Yeshu og Yeshua, mellem “navnekristendom” (de 
såkaldte kristne, der havde taget imod kristendommen udadtil) og sand 
messiansk tro, der overholder Guds nye og endelige pagt.
 Jeg anskaffede mig en lille lastbil og gartnerredskaber og fandt 
et job. To gange om ugen arbejdede jeg som gartner og tog mig af 
almindelig vedligeholdelse i Holon og Ramat HaSharon, hvilket gav mig 
en indkomst, der var tilstrækkelig for mig. Alle mine søskende, bortset 
fra én, havde færdiggjort deres studier og var flyttet hjemmefra. Mine 
forældre, min søster, der arbejdede som børnehavepædagog, og jeg selv 
var som de eneste tilbage. Hver uge gav jeg, ligesom da jeg var fjorten år 
gammel, min mor penge til hjælp til husholdningen.    
 På trods af de mange år, jeg havde været væk, var alt derhjemme 
næsten, som det plejede. Mor, der var omkring de tres på det tidspunkt, 
så allerede ud, som var hun firs, men havde dog stadig kræfter til at klare 
alt husarbejdet. Far var holdt op med konstruktionsarbejdet og arbejdede 
nu i hærens storemagasin.
 De fleste af mine gamle kammerater var blevet gift og havde 
nu selv børn. Jeg fortalte mange af dem om Messias, og det gjorde mig 
ondt at se, hvordan de gladeligt fortsatte med at drukne, idet de nægtede 
at gribe den guddommelige Livredders udstrakte hånd! Alle disse kære 
venner havde taget del i at forme min karakter på godt og ondt. Det var 
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den samme karakter, Gud senere omformede, helliggjorde og lutrede og 
har brugt i Hans tjeneste sidenhen.   
 En ny generation skarnsunger var vokset op i nabolaget, og 
med undtagelse af en del nye villaer, der var skudt op her og der, var 
alting mere eller mindre det samme. Jeg renoverede det gamle, utætte 
tag på mine forældres hus og faldt langsomt ind i den daglige rutine i 
Israel. Jeg fandt til min store overraskelse ud af, at der var messiansk 
liv i Israel. Indtil flere messianske menigheder var ved at blive dannet. 
En messiansk menighed er en gruppe mennesker, der har én central ting 
tilfælles: De tror, at Tanach’en og det Nye Testamente er Guds sande 
Ord. I en messiansk menighed finder man jøder, der var religiøse, før 
de blev frelst, og andre, der var traditionelle eller endda ateister. Nogle 
er slet ikke jøder. I den gruppe kan man finde arabiske troende med en 
baggrund i islam eller traditionel kristendom (romersk-katolsk eller 
græsk-ortodoks), proselytter, der har været “navnekristne” og endda 
nogle, hvis tidligere tro havde sine rødder i østlig buddhisme eller 
hinduisme. Andre var blevet frelst ud af Jehovas Vidners klør, og endnu 
andre havde tidligere været socialister eller kommunister.   

 Enhver er velkommen til at deltage i møderne i en messiansk 
menighed. Dørene er åbne for alle; men det er kun de, der har modtaget 
Guds tilgivelse for deres synd, som Han har tilbudt det igennem Yeshua 
Messias ifølge de Hellige Skrifter, der har mulighed for at blive medlem. 
Det betyder intet, hvilken baggrund denne person havde, før han blev 
frelst, eller hvilken religion han blev født ind i. Hovedsagen er, at han på 
et vist tidspunkt i livet kom til den konklusion, at Israels Gud lovede alle 
mennesker et nyt hjerte og en ny ånd gennem troen på Yeshua. Et sådant 
menneske kan i sandhed bekende, at han har modtaget Guds tilgivelse 
og er blevet født påny. Ingen kan påtvinge et andet menneske en sådan 
tro, og der er heller ingen, der kan købe eller sælge det for denne verdens 
sølv eller guld.
 Der er i dag mindst femogfyrre messianske menigheder i Israel, 
og antallet af troende er stadigt stigende. Flere og flere israelere kommer 
til forståelse af, at Yeshua er den sande Messias. Gud kalder stadig Israels 
folk – og hele menneskeheden – til at tage imod den tilgivelse Han tilbød 
os igennem Messias, at angre og omvende sig til Ham. Guds delvise 
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åbenbaring over for Israels folk nåede sit højdepunkt, da Yeshua kom 
ned til Jorden første gang. Dette betyder dog ikke, at Gud har trukket sig 
væk fra verden siden da. Det er igennem de messianske troende, at  Han 
kalder både jøder og ikke-jøder til sig i dag. 
 Jeg vil aldrig glemme den ballade, de religiøse jøder lavede imod 
en af menighederne. Hundredevis af vrede, ortodokse yeshiva-studerende 
demonstrede med harme en Shabbat morgen foran mødesalen. Snesevis 
brød senere ind i bygningen, hvor de kastede Bibler og sangbøger 
på gulvet. “Nazister! Nazister!” skreg de ad os med frygtelig vrede. 
“Nazisterne brændte vore legemer, og nu kommer I her for at brænde 
vore sjæle! Missionærer! Forrædere! Konvertitter!”
 Opstanden var yderst forfærdelig. Først efter en lang kamp 
lykkedes det politiet at evakuere “Guds opsynsmænd”, som de kaldte sig 
selv, og at stille vagter op omkring området. Den dag gav Gud os mulighed 
for at identificere os på en særlig måde med Yeshua og den forfølgelse, 
Han udholdt for vor skyld. Vi sang lovsange til Herren, lyttede til en 
prædiken fra Guds Ord, bad for vore forfølgere og velsignede dem, der 
hadede og forbandede os. Hver enkel af os gik igennem en indre kamp; 
men jeg ved nu – jeg så og forstod igen – hvad den levende Messias 
kan gøre i og igennem os. Hvor jeg dog ønskede, at rabbineren fra den 
yeshiva, som havde antændt hadets flammer, ville have kunnet se ind i 
mit hjerte i det øjeblik og oplevet Messias’ kraft, der boede indeni! 
 Der var fjendtlige skilte og plakater over hele byen, 
demonstrationerne blev stadig mere organiserede, og nye episoder fandt 
sted dagligt. Det var, som ville forfølgelserne aldrig få en ende. Det 
voksende had nåede et niveau, hvor der var mordforsøg. De religiøse 
jøder lagde pres på ejeren af menighedens mødested, der blev tvunget 
til at opsige lejemålet. Som “ny” i landet på det tidspunkt var det svært 
for mig at forstå omfanget af det religiøse pres, der blev lagt på byens 
borgmester. Siden da har vi dog alle haft mulighed for at se det larmende 
mindretals evner.  
 Bygningen var i det hele taget ikke så vigtig for os. Vi begyndte 
at holde udendørs møder i frugtplantager og skove eller mødtes privat 
hos menighedens medlemmer. Vi voksede fortsat i kærligheden til Gud 
og vore medmennesker. 
 Denne hændelse var blot én ud af mange. Der var også andre 
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menigheder, der oplevede forfølgelse. Ved et af bedemøderne, jeg deltog 
i i Peniel-menigheden i Tiberias, så jeg sten blive kastet ind i mødelokalet 
– ja, endda på en Shabbat! Vinduerne blev knust, og det var et mirakel, at 
ingen kom til skade. I Jerusalem blev Narkis Street-kirkens mødelokale 
brændt ned. Dette var kun en del af det, de ultraortodokse jøder syntes, 
var passende at gøre imod andre jøder. 
 Tilfældene med religiøs vold er stadigt stigende og rettes ikke 
kun imod det messianske samfund, men også imod sekulære jøder, imod 
kibbutz-medlemmer og endda imod andre religiøse jøder, der opfører 
sig anderledes. Det er på tide, at Torah’ens Vise (den højeste autoritet 
i det sefardiske samfund) sætter sig ned sammen med Torah’ens Store 
(de ashkenaziske autoriteter) og i fællesskab studerer Rabbi Gamaliels 
undervisning. Han levede i det første århundrede og sagde de følgende 
ord omkring de messianske jøder: 

Så sagde han til de andre: »Israelitter! Tag jer i agt for, hvad I er 
ved at gøre med disse mænd. 
I denne sag siger jeg jer: Hold jer fra disse mennesker og lad 
dem gå! For hvis dette er menneskers vilje eller værk, falder det 
fra hinanden, 
men er det fra Gud, kan I ikke fælde dem; kom ikke til at stå som 
mennesker, der kæmper mod Gud.« 
(Apostlenes Gerninger 5:35, 38-39)

 I de dage med oprør og uorden, hvor medierne behandlede os 
som værende en mystisk kult, kunne jeg ikke lade være at tænke på 
den forfølgelse, Yeshuas disciple havde måttet udholde for to tusinde 
år siden. Efter Mesterens korsfæstelse gemte de skræmte disciple sig 
bag låste døre i Jerusalem. De var forkomne, desperate og skuffede over 
Yeshua. Vi ved alle, at Yeshua blev henrettet på Pesach-aftenen, og at 
Hans disciples higen efter en hurtig militær og politisk frelse for Israel 
var faldet til jorden. Blot tre dage senere opstod Han dog igen fra de døde, 
netop som Han havde lovet dem. I tiden mellem Hans opstandelse og 
himmelfart viste Han sig levende for sine disciple ved flere lejligheder. 
Han spiste sammen med dem, lod dem røre ved Hans levende krop og 
udstedte denne befaling:
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Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke 
måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som Faderen 
havde lovet – »om det har I hørt mig sige: 
Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om 
ikke mange dage.«  (Apostlenes Gerninger 1:4-5)

 Da Yeshua blev korsfæstet på Pesach-aftenen, var Hans 
efterfølgere fortvivlede. Til Shavuot var omstændighederne imidlertid 
vendt om: Faderens løfte blev holdt, og disciplene blev fyldt med 
Helligånden, med mod og kraft fra det Høje. Blot få timer før korsfæstelsen 
havde Peter fornægtet Herren tre gange på grund af frygt for andre 
mennesker og særligt Sanhedrinets ypperstepræster (se Joh. 18:15-
27). Ved Shavuot stod den samme galilæiske fisker imidlertid pludselig 
foran de andre disciple og alle de jødiske pilgrimme, der opholdt sig i 
Jerusalem på det tidspunkt, og holdt en kraftfuld prædiken (se Ap.G. 2:5, 
14-40), hvori han frimodigt beviste for dem, at tingene var gået for sig 
nøjagtigt, som de skulle i følge løfterne i det Gamle Testamente. Yeshua 
måtte dø og betale hele dødens straf for at kunne betale vor gæld og sætte 
os fri fra syndens åg. 
 Som resultat af Peters prædiken tog tre tusinde jøder imod 
Yeshua, og den første messianske menighed blev plantet. Menigheden 
var en integreret del af jødedommens hovedstrømning på den tid. Mange 
jøder troede på Yeshua, og den religiøse Institution begyndte at frygte en 
nedbrydning af deres autoritet.  
 Der blev så erklæret krig på liv og død mellem Guds sandhed og 
menneskeskabt religion. Det var i virkeligheden en ny fase i den gamle 
kamp mellem Gud og mørkets magter. Den krig, som allerede var begyndt 
i Edens Have, i det mindste her på jorden, fik ny styrke nu. I lighed med 
den ældgamle konflikt mellem Guds profet, Samuel og præsten, Elis 
moralsk fordærvede sønner, som står beskrevet i Tanach’en, rasede den 
samme krig senere i Jerusalem imellem de Yeshua-troende, som Gud 
fyldte med sin Helligånd, og den konservative, jødiske Institution, der 
holdt fast ved sin selvproklamerede autoritet. 
 Den samme Helligånd, som fyldte de tidlige disciple med 
guddommelig styrke og gjorde dem i stand til at stå fast i den værste 
forfølgelse, giver stadig hver enkelt troende og enhver sand messiansk 
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menighed den styrke, der behøves til at kunne gøre, hvad der er ret i Guds 
øjne og at stræbe efter retfærdighed og sandhed på grund af en brændende 
kærlighed til Gud og mennesker. Da jeg så alle demonstrationerne og 
opstandene imod menigheden, havde jeg lyst til at træde frem og råbe 
klart ud til disse højrøstede, unge mænd, at de på ingen måde ville kunne 
standse Åndens arbejde, som var begyndt i menneskehjerter for to tusinde 
år siden. Jeg kom i tanke om Peters ord på Shavuot-dagen for mange år 
siden:

Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret – en mand, der er 
udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og undere og tegn, 
som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer, sådan som I selv 
ved – 
ham  fik  I  udleveret  efter  Guds  fastlagte  bestemmelse  og 
forudviden, og ved lovbryderes hånd naglede I ham til korset og 
dræbte ham. 
Men Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham opstå, for 
han kunne umuligt holdes fast af døden. 
Om ham siger David nemlig: Jeg havde altid Herren for øje, han 
er ved min højre side, for at jeg ikke skal vakle.
Derfor glædede mit hjerte sig, og min tunge jublede, ja, mit 
legeme skal bo i håb.
For du vil ikke lade mig blive i dødsriget, din hellige vil du ikke 
lade se forrådnelse.
Du lærte mig livets veje, du vil mætte mig med glæde for dit 
ansigt.
Brødre, om patriarken David kan jeg ligeud sige til jer, at han 
er både død og begravet, og hans gravsted er hos os den dag i 
dag. 
Eftersom han var profet og vidste, at Gud med ed havde tilsvoret 
ham, at en af hans efterkommere skulle sidde på hans trone, 
forudså og talte han om Kristi opstandelse, da han sagde, at 
han ikke skulle blive i dødsriget, og hans krop ikke skulle se 
forrådnelse. 
Denne Jesus har Gud ladet opstå. Det er vi alle vidner på. 
Han er ophøjet til Guds højre hånd og har fra Faderen fået 
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Helligånden som lovet, og den har han nu udgydt. Det er det, I 
både ser og hører. 
For David steg ikke op til himlene, men siger selv: Herren sagde 
til min herre: Sæt dig ved min højre hånd,
indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder!
Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har 
korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus.«
(Apostlenes Gerninger 2:22–36)

 Jeg spekulerede inde i mig selv: “Ville denne nye rabbis disciple 
også have omvendt sig og været blevet døbt i massevis, hvis de havde hørt 
Peters budskab i dag?” Jeg var sikker på dette ene: Jo værre forfølgelsen 
blev, jo stærkere og mere elskende ville den messianske menighed 
blive. 
 Selvom jeg kritiserer den moderne religiøse Institution, 
undervurderer jeg dog ikke dens enorme bidrag til dannelsen af den 
jødiske tradition igennem de to tusinde år, vi var adspredte. Gud kendte 
på bedste måde vore behov, mens vi var i exil fra vort land og boede i 
Diasporaen, på samme måde, som Han ved, hvad der er bedst for os i 
dag. Nu, hvor jøderne vender tilbage til Zion, og evangeliet er blevet 
prædiket til alle jordens folkeslag, er ringen sluttet. “Vi flakkede alle om 
som får” (Esajas 53:6) —jøde såvel som ikke-jøde – og vi har alle lige 
meget brug for Hans nåde: “For Gud har indesluttet alle i ulydighed for 
at vise alle barmhjertighed” (Romerbrevet 11:32). Med særlig reference 
til jøderne må vi altid huske dette: “For har det ført til forligelse for 
verden, at de blev forkastet, kan det så være andet end liv af døde, at de 
bliver modtaget?” (Romerbrevet 11:15).
 Jeg ønsker ikke at give det indtryk, at de messianske troende 
bliver overfaldet og stenet hver Shabbat i Israel. Jeg har heller ikke til 
hensigt at fremstille de ortodokse jøder som grimme og ondskabsfulde. 
Jeg nævner kun dette for at være ærlig og bringe sandheden ind i lyset, så 
at der, når dine øjne, kære læser, bliver åbnet ved Guds nåde til at kunne 
se Ham, der er Sandheden, og du beslutter at følge Yeshua, ikke er nogen 
misforståelser; men alt vil være helt klart. Jeg ønsker ikke at forlede 
dig til at tro, at når du har taget imod Messias, vil dit liv blive en dans 
på roser. Yeshua selv forudsage, at de, der følger Ham og efterstræber 
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gudsfrugt, vil opleve forfølgelse (Se Johannesevangeliet 15:20 og 2. 
Timotheus 3:12).
 Presset fra min familie var i mellemtiden blevet stærkere. De 
kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg ikke prøvede på at arbejde 
hårdere og tjene flere penge, købte et hus, giftede mig med en sød jødisk 
prinsesse og opførte mig som et anstændigt, civiliseret menneske. Jeg 
kunne ikke slippe fri for fornemmelsen af, at både min familie og mine 
venner i nabolaget ville foretrække den gamle Jacob - den pengebegærlige 
skørtejæger - frem for Jacob, Messias’ sendebud!  
 Jeg begyndte at trykke traktater baserede på de bibelske profetier, 
som jeg regelmæssigt delte ud på gaderne i Israel. Når jeg prædikede 
Evangeliet uden frygt eller favorisering, opdagede jeg, at det var et 
meget vigtigt anliggende både for det jødiske folk og Guds herlighed. 
Uanset hvor jeg var og med hvem, jeg talte, var det mit hjertes inderste 
ønske at ophøje Yeshua og gøre ham større. ”Den sten, bygmestrene 
vragede,er blevet hovedhjørnesten” (Salme 118:22). Hvis vi er trofaste i 
at prædikede Evangeliet, vil vi se Davids faldne hytte blive rejst igen. 
 Mine forældre lagde mærke til, at jeg brugte meget af min fritid 
på at læse i Skrifterne og at bede eller på vedligeholdelsesarbejde i huset. 
De begyndte at forstå, at jeg slet ikke var gået over til en anden religion, 
men derimod var blevet til en bedre jøde. Der gik ikke lang tid, før mine 
forældre begyndte at læse sammen i det Nye Testamente på persisk, 
som jeg havde foræret dem. Dette gjorde, at alt, hvad jeg havde lidt for 
udbredelsen af Evangeliet, var det hele værd.  
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Kapitel 19
Fra Josef til Josef

 Jeg holdt meget af at fortælle enhver, der ville lytte, om Yeshua, 
og det var på den måde, jeg en dag mødte Josef. Josef kom fra et verdsligt 
hjem, og ligesom mange andre sabras anså han ikke Tanach’en for at 
være andet end et historisk dokument, der beskrev Israels folks ældgamle 
historie. Han kendte også noget til moderne bibelkritik og var ikke villig 
til blot at acceptere ordene, som de stod skrevet. Han holdt af at diskutere 
det meste af, hvad jeg fortalte ham, højlydt, og jeg er sikker på, at hele 
gaden kunne høre vore livlige diskussioner. 
 “Du kan ikke overbevise mig”, råbte han lidenskabeligt, “om, at 
den her Jesus er nævnt i Tanach’en! Det er en helt igennem kristen idé, 
at vort “Gamle Testamente” skulle være en kristen allegori. Tanach’en er 
en ren og skær jødisk bog, fri for enhver kristen doktrin!”
 “Selvfølgelig er det en jødisk bog”, svarede jeg. “Enhver ikke-
jøde, der ønsker at blive frelst, må tage imod denne jødiske bog og den 
jødiske Messias, den profeterer om. Har jeg ikke sagt dig, at jeg ikke 
har forladt jødedommen og heller ikke har planer om at gøre det? Jeg 
har hele tiden syntes, der ikke var noget mere latterligt end idéen om, at 
en jøde skal ‘konvertere’ til kristendommen for at kunne tro på Israels 
jødiske Messias! Nej, det er de ikke-jøder, der beslutter at følge Yeshua, 
som tager imod en Torah, der er helt og holdent jødisk”.
 For Josef var kristendommen helt klart defineret af, hvad han 
havde set og hørt: Religiøse dragter, kors og orgelmusik. Han kendte 
ikke Yeshua og den nye pagt, som er den eneste vej til frelse for jøder og 
for hele verden. 
 “Hold da op!” svarede han. “Vil du mon påstå, at de kristne, 
der tilbeder deres afguder i flotte katedraler ved lyden af orgelmusik, i 
virkeligheden er jøder, der tror på en jødisk religion? Hvis du hentyder 
til noget som helst i den retning, må jeg konkludere, at du intet kender 
til det at være jøde, og at du heller ikke kender noget til kristendommen. 
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Disse to religioner ligger så fjernt fra hinanden, at der ikke findes nogen 
bro, der er lang nok til at nå over kløften imellem dem!”
 “Det er jeg også helt enig med dig i, Josef. Disse to religioner 
er ikke kun meget forskellige; men de hader hinanden lidenskabeligt og 
er parate til at kæmpe imod hinanden indtil døden. På naturlig vis er 
enhver religion fjendtlig indstillet over for dens rivaler, fordi hver enkelt 
anser sig selv for at være Guds hellige sandheds eneste vogter. Det, jeg 
taler med dig om, handler dog hverken om jødedom eller kristendom. 
Yeshua kom ikke til jorden og gik heller ikke hele vejen til korset med 
det formål at starte en ny religion, der senere ville vende sig imod sine 
egne rødder! Yeshua tog selv afstand fra religiøse ritualer uden indhold 
og mening, værende det jødiske eller ikke-jødiske. Han lærte os derimod, 
at Gud er Ånd, og at de, der tilbeder Gud, må gøre det i ånd og sandhed 
(Johannesevangeliet 4:23–24).”
 “Sig mig”, kom det fra Josef, der pludselig skiftede emne. 
“Lægger du tefillin? Holder du Shabbatten? Hvilken slags jøde er du i 
grunden?”
 “Lad mig besvare dit spørgsmål på jødisk manér i form af et 
andet spørgsmål: Gør du selv disse ting? Nej, det gør du ikke; men du 
kalder alligevel dig selv jøde, ikke sandt? Du er jøde, fordi du blev født 
af en jødisk mor, ikke? Det blev jeg også. Ser du? Det er ikke de jødiske 
ritualer, der gør os til jøder eller ikke-jøder, og heller ikke den kulturelle 
arv, der blev vores ved fødslen. Vi blev omskåret, da vi var otte dage 
gamle. Selv overrabbineren blev omskåret, da han var otte dage gammel, 
længe før han var i stand til at overholde et eneste bud. Der var ingen, der 
spurgte os ved omskærelsen, om vi troede på den jødiske religion eller 
ej”.
 “Du nævnte tidligere, at Tanach’en taler om Yeshua”, sagde 
Josef, idét han skiftede emne igen. “Kan du vise mig hvor? Og gør mig 
lige den tjeneste ikke at begynde med Esajas 53”. 
 “Jeg ville faktisk tale med dig om denne meget vigtige profeti; 
men lad os først tale om noget andet, hvis du foretrækker det. Du kender 
sikkert historien om Josef, Jakobs og Rakels søn”. 
 “Selvfølgelig! Josef er min yndlingsperson i Bibelen. Mine 
forældre hedder Jakob og Rakel, så de kaldte mig Josef.
 “Lad os nu genopfriske historien om Josef. Jeg er sikker på, du 
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kommer til at høre nogle ting, der vil få håret til at rejse sig på dit hoved”, 
udfordrede jeg ham. 
 “Josef var Jakobs og hans yndlingskone Rakels elskede søn, der 
blev født, da Jakob var oppe i årene. Jakob foretrak denne søn frem for 
alle hans øvrige sønner og lavede en mangefarvet kjortel til ham. Han 
anså med andre ord denne unge dreng som værende mere betydningsfuld 
end alle hans ældre brødre, som bemærkede det anderledes forhold og 
hadede deres bror for det. Yeshua blev også kaldt ‘Min elskede søn’ 
(Matthæusevangeliet 3:17) af sin Far. Han blev hadet af sine jødiske 
brødre – og er det stadig den dag i dag”.
 “Åh, det er da helt tilfældigt!” lo Josef. “Det betyder ikke rigtig 
noget”. Jeg lo også.  
 Josefs nysgerrighed var vakt, og han holdt inde med sine 
modargumenter for en tid, hvilket gav mig mulighed for at fortsætte. 
 “Josef var kendt som ‘drømmeren.’ Han havde profetiske drømme, 
der åbenbarede for jøderne (hans brødre) og ikke-jøderne (Farao og hans 
tjenere), hvad der skulle ske med dem i fremtiden. Yeshua var også en 
profet, der forudsagde for dem, der levede på Hans tid, hvad der skulle 
ske fremover.  
 “Jakob, Josefs far, sendte ham ud for at besøge brødrene og 
ønske dem fred. Skønt Josef godt var klar over deres fjendtlige holdning 
over for ham, adlød han dog sin far og fulgte hans befaling. Den Nye 
Pagt fortæller os, at Gud sendte sin elskede Søn Yeshua til denne 
verden for at frelse Hans egne slægtninge, jøderne. Yeshua vidste, hvad 
konsekvenserne af besøget ville blive – at Han ville blive overgivet til 
ikke-jøderne og korsfæstet – men Han adlød alligevel sin Himmelske Far 
villigt og kærligt. 
 “Josefs brødre greb muligheden og besluttede at dræbe ham, 
skiftede dog mening i sidste øjeblik og besluttede i stedet at sælge ham 
til det midjanittiske hedningefolk for tyve sølvstykker (1. Mosebog 
37:28). De jødiske ledere forsøgte også at dræbe Yeshua, og da en af 
Hans disciple forrådte Ham for tredive sølvstykker, blev Han overgivet 
til romerne. 
 “Josefs brødre trak det tøjstykke, der symboliserede autoritet og 
magt, af deres bror og smed ham ned i et hul. Før korsfæstelsen blev 
Yeshua også afklædt og bagefter begravet i en gravhule”.

Fra Josef til Josef
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 “Det er da utroligt!” udbrød Josef begejstret. “Jeg har aldrig før 
set tingene på den måde”. 
 “Vent bare! Du har overhovedet ikke set noget endnu!” lovede 
jeg.
 “Kort tid efter hans ankomst til Egypten, blev Josef udsat for en 
stor fristelse, som han modstod på hæderlig vis. Skrifterne fortæller os, at 
Yeshua i begyndelse af Hans tjeneste blev fristet tre gange af Satan, men 
at han modstod enhver fristelse uden at synde. 
 “Potifars kone var rasende på Josef over, at han havde afvist 
hendes tilnærmelser. Hun tog hævn ved at anklage ham på falsk grundlag, 
skønt han var uskyldig. Yeshua blev også uskyldigt straffet for vore 
synder, som Han aldrig selv havde begået. 
 “Josef tilbragte over to år i fængsel, før han blev benådet af 
Farao og ophøjet til at være den andenmægtigste i riget. Yeshua tilbragte 
to nætter og tre dage i graven, før Han blev ophøjet af Gud i kraft og 
herlighed. 
 “Josef blev udnævnt til at være den næste efter Farao i Egypten. 
Yeshua blev udnævnt til Konge over nationerne, og Han sidder ved Guds 
højre hånd på tronen i Himlen, som der står skrevet: ‘Herren sagde til 
min herre: ”Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender 
som en skammel for dine fødder!” (Salme 110:1).
 “Josef blev gjort til forsørgeren, der uddelte korn ikke blot til 
egypterne, men til hele verden, der led sult. Yeshua, som er ‘livets brød’ 
(Johannesevangeliet 6:48), opretholder hele verden ved sin nåde og 
barmhjertige kærlighed.
 “Josefs brødre kom ned til Egypten for at købe mad på grund 
af den strenge sult, der var i Kana’an på det tidspunkt, og de trådte til 
sidst frem foran Josef. Israels børn sulter åndeligt, og de, der kommer til 
Yeshua, modtager Livets Brød fra Ham. 
 “Josef genkendte sine brødre; men de genkendte ikke ham. 
Yeshua kender alle sine jødiske medbrødre; men deres øjne er stadig 
blinde, så de ikke genkender Ham. 
 “Josefs brødre troede fejlagtigt, at han var egypter, og talte til 
ham ved hjælp af en tolk. Det jødiske folk behandler stadig Yeshua, 
som var Han ikke-jøde, nægter at kalde Ham ved Hans jødiske navn og 
genkender Ham ikke som deres bror. 
 “Josef behandlede sine brødre hårdt, indtil de til hans store 
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tilfredshed beviste, at de havde angret af hele hjertet. Yeshua venter 
stadig på, at Hans familie bekender deres synd imod Ham og holder op 
med at beskylde Ham for deres ulykke.  
 “Josef gav sig selv til kende for sine brødre og fortalte dem: ‘Jeg 
er jeres bror Josef, som I solgte til Egypten’ (1. Mosebog 45:4). Yeshua 
vil snart afsløre sin sande identitet for Davids hus, efter at have udgydt 
en nådens og bønnens Ånd over det. Da vil de se hen til Ham, ‘de har 
gennemboret’ (Zakarias 12:10) og indrømme, at de har solgt deres bror - 
deres eget kød og blod - til ikke-jøderne.
 “Josef bød sine brødre ikke at være bedrøvede eller skamfulde 
over, at de havde solgt ham, for Gud havde sendt ham i forvejen ‘til livets 
opretholdelse’ (1. Mosebog 45:5). ’Han sagde til dem: ‘I udtænkte ondt 
mod mig, men Gud vendte det til det gode. Han ville gøre det, der nu 
er sket: holde mange mennesker i live’ (1. Mosebog 50:20). På samme 
måde var Israels børn ikke klar over, hvad de var i færd med at gøre, da 
de udleverede Yeshua til romerne, så han kunne blive korsfæstet. Men på 
korset råbte Yeshua højt: ‘Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør’ 
(Lukas 23:34). Gud vendte det hele til noget godt og brugte forkastelsen 
af Yeshua blandt jøderne til at bringe frelse til ikke-jøderne. 
 “Josef inviterede sine brødre til at komme og bo i Gosens land på 
grund af sulten. Yeshua bereder også plads til sit folk, det jødiske folk, i 
sit rige”. 
 Josef lukkede sine øjne og tænkte stille. Jeg troede, han kedede 
sig. Efter et øjebliks stilhed sagde han: “Det er virkelig interessant. Jeg 
har læst historien om Josef mange gange; men jeg har aldrig før set denne 
slående lighed mellem hans liv og Yeshuas liv. Det er svært for mig at 
forklare dette som værende en ren tilfældighed. Jeg kunne forstå, hvis 
det blot havde handlet om én eller to enkeltheder; men den måde, du har 
præsenteret det på, giver mig det indtryk, at hele historien om Josef og 
hans brødre er en afspejlning af Yeshua og Hans holdning over for sine 
jødiske medbrødre”.  
 På det tidpspunkt kom min mor netop ind i værelset med en 
bakke med to glas varm pebermyntete og en skål småkager. Samtalen 
blev afbrudt. Vi dalede på én gang fra de åndelige højder og landede på 
jorden igen. Efter en smule overfladisk snak gik Josef, og jeg så ham 
aldrig mere.  

Fra Josef til Josef



172

Hvorfor lige mig?

 Jeg bad bagefter for ham og lagde ham i Guds hænder. Bibelen 
siger, at når vi taler Guds Ord til andre mennesker, er det ikke ubetydeligt, 
men vil helt sikkert udføre sit formål. 

Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær.
Den ugudelige skal forlade sin vej, det onde menneske sine planer 
og vende om til Herren, som vil vise ham barmhjertighed, tilbage 
til vor Gud, for han er rig på tilgivelse.
For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine 
veje, siger Herren; for så højt som himlen er over jorden, er mine 
veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer.
For som regnen og sneen falder fra himlen og ikke vender tilbage 
dertil, men væder jorden, befrugter den og får den til at spire og 
giver udsæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise, sådan 
er mit ord, som udgår af min mund; det vender ikke virkningsløst 
tilbage til mig, men det gør min vilje og udfører mit ærinde. 
(Esajas Bog 55:6-11)

 Jeg tror, at der vil komme en dag, hvor Josef vil genkende Yeshua. 
Israels folk er Guds udvalgte folk, om de er klare over det eller ej. De 
forbliver Guds udvalgte folk, selvom de skulle benægte det og undlade at 
udføre den opgave, de blev kaldet til. Der vil helt bestemt komme en dag, 
hvor Yeshua vil give sig selv til kende for sit folk. Da vil de tage imod 
Ham med anger og omvende sig: “På den dag åbnes der for Davids 
hus og for Jerusalems indbyggere en kilde, som skal rense for synd og 
urenhed” (Zakarias 13:1). Det er den dag, Paulus taler om: 

..så skal hele Israel frelses – som der står skrevet: Befrieren skal 
komme fra Zion, han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er min 
pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. 
(Romerbrevet 11:26-27)

 Hvilken herlig og velsignet dag, der venter os! Det er med 
henblik på den dag, Gud har kaldt og stadig kalder sit folk til at være et 
kongeligt præsteskab og en hellig nation, der ikke gemmer sig selv og 
spilder tiden på ligegyldige levn fra fortiden, men fremstår som et lys, der 
skinner i verden, så at jorden må blive fyldt med “kundskab om Herren, 
som vandet dækker havets bund” (Esajas 11:9). Jeg beder til Gud om, 
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at mange af Israels børn må have et ønske om at blive fundet trofaste i 
Guds øjne og at tjene Messias, før Han kommer som den brølende Løve 
af Juda “for at dømme levende og døde” (2. Timotheus 4:1). Kom snart, 
Herre Yeshua! 

Fra Josef til Josef
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Kapitel 20
Dit folk er mit folk,

og din Gud er min Gud

 De sidste to årtusinder af den jødiske historie er fyldt med 
skrækindgydende historier om de kriminelle handlinger, de såkaldte 
“kristne” og andre anti-semitter har begået imod det jødiske folk. 
Det begyndte helt fra den etablerede kristendoms tidligste dage, da 
Yeshuas undervisning var begyndt at få rodfæste og sprede sig til 
hedningenationerne. Indtil da havde disse mennesker ingen monoteistisk 
forståelse haft og heller ingen idé om, hvem Israels Gud og Hans Messias 
var.  
 I Apostlenes Gerninger i det Nye Testamente (kapitlerne 10 og 
11) hører vi, at Yeshua i et syn giver Simon Peter besked om at gå til 
Cæsarea og forkynde Evangeliet for en ikke-jødisk familie. For Peter var 
det meget svært at forstå, at han havde hørt rigtigt, og at dette virkelig 
var Guds vilje. For ham var det utænkeligt at gå ind i huset hos en ikke-
jøde – og tilmed en romer – og spise med ham. Senere blev han alvorligt 
kritiseret af de andre apostle for at vove at bringe Evangeliet om Guds 
frelse til de uomskårne ikke-jøder. Hvor er situationen dog anderledes 
i dag, hvor hedningekristne forbløffes over jøder, der finder vejen til 
Messias. 
 Den forfærdelige historiske fejl, vi jøder har begået, har været 
at tro, at vi havde eneret på Gud, idet vi regnede med, at Han tilhørte 
os alene. Senere har mange ikke-jøder gentaget fejlen, da de tog imod 
Israels Messias i tro og på en velovervejet, uforvarende måde forsøgte at 
adskille os fra Ham og fjerne al jødiskheden fra Yeshua. På den måde har 
ikke-jøderne hjulpet med til at fordybe den kløft, der var blevet dannet 
på et meget tidligt tidspunkt imellem rabbinsk og messiansk jødedom. 
 Derudover overtog mange af de afgudsdyrkende hedninger kun 
de udadrettede ritualer, der hørte sammen med, hvad de anså for en ny 
religion, og blandede ofte deres gamle, hedenske ritualer sammen med 
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kristendommen. Helgentilbedelsen i den romersk-katolske kirke er for 
eksempel i bund og grund tilbedelsen af de gamle, græske og romerske 
afguder i “kristen” forklædning. Den romerske gudinde Venus blev til 
Jomfru Maria, mens resten af de hedenske guder blev til apostle, helgener, 
engle og skytshelgener. Deres statuer blev opstillet i katedralerne, så 
de - tilskyndede af præster og biskopper - kunne blive tilbedt af den 
ulærte skare. Enhver såkaldt helgen fik sin egen dag i kirkekalenderen, 
som kirken i al almindelighed fejrede. På den måde opstod også jule- og 
påsketraditionerne, som har et meget løst fundament i skrifterne - om 
noget overhovedet.  
 Den holdning, nogle af kirkefædrene havde imod jøderne, var 
skandaløs. De kaldte jøderne “Satans sønner”, “Kristus-mordere,” og 
“hadere af alt godt”. Præster prædikede slagtning af jøderne med det 
formål at “formilde den vrede Gud og forsone de hellige” – udtryk lånt 
fra hedningeverdenen. Under sådanne omstændigheder og i en sådan 
atmosfære ønskede kristendommen uden tvivl at tage så stor afstand som 
muligt fra jødedommen. Dette var naturligvis en gensidig tilbøjelighed. 
 Jødehadet blandt de kristne fortsatte i over femten hundrede år. 
Selv reformationen i det sekstende århundrede gjorde ikke situationen 
meget bedre. Navnene på de store reformatorer såsom Martin Luther 
blev i det jødiske samfund forbundet med frække, anti-semitiske 
kommentarer. Mange af de protestantiske kirker arvede den fjendtlige 
holdning over for jøderne af katolikkerne. Skønt de påstod, at Bibelen var 
deres eneste målestok i teologiske spørgsmål, og til trods for de mange 
forbedringer, de foretog, holdt protestanterne stadig afstand til jøderne, 
fordi de ligesom deres foregangsmænd troede, at Gud havde forladt sit 
ældgamle folk og valgt et andet folk i stedet - den kristne kirke. Dette 
kætteri, der er kendt som “erstatningsteologien”, påstår, at under den nye 
pagt i Yeshua, har kirken arvet alle de velsignelser, jøderne blev lovet i 
Tanach’en, på grund af kirkens trofasthed og lydighed mod Gud, mens 
kun Lovens forbandelser tilkom det oprørske Israel.  
 Selv nogle af de kristne, der så sandheden, som den fremstår i 
Skrifterne, var tilbageholdende med at se jøderne som Guds udvalgte 
folk, ene og alene på grund af Guds trofasthed mod patriarkerne. Disse 
kristne var dog ærlige nok til at indrømme, at der stadig venter jøderne 
en herlig skæbne engang i fremtiden, og at de stadig kommer til at spille 
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en vigtig rolle i Guds rige, men kun hvis og når de alle omvender sig til 
kristendommen.  
 Alle disse falske lærer indeholder uden tvivl en vis mængde 
overlegenhed og indbildskhed fra de hedningekristnes side, idét de 
anser sig selv for værende mere retfærdige, mere trofaste og mere lydige 
mod Gud end de egensindige jøder. Helt unødvendigt at nævne, at disse 
overlegenhedsfornemmelser ikke er understøttet af hverken Bibelen eller 
den historiske virkelighed. 
 Jeg kommer i den forbindelse til at tænke på Thanus, en ung, 
arabisk, katolsk mand, som jeg mødte i Jaffa. De mange samtaler, jeg 
havde med ham, ville have været underholdende, hvis ikke de havde 
være så sørgelige. Jeg besøgte ham engang derhjemme. Alle væggene 
var dekorerede med “hellige” billeder af Jomfru Maria med Jesusbarnet 
i armene, Sankt Georg, der kæmpede mod dragen, en kopi af Leonardo 
da Vinci’s Sidste Nadver og et sølvkrucifix. Jeg kunne ikke lade være 
at tænke på hans jødiske, religiøse modpart, der fyldte væggene med 
billeder af Rabbinere og jødiske “helgener”. Thanus havde et lille kors 
liggende under hovedpuden som en amulet mod det “onde øje” og for 
held og lykke, akkurat ligesom de overtroiske amuletter jøder opbevarer 
i deres hjem. Et støvet Nyt Testamente, der sjældent blev åbnet, lå på 
hylden på hans værelse. 
 Da jeg talte med ham om Messias, holdt Thanus fast på, at jøder 
må “konvertere til kristendommen” for at blive frelst. Jeg spurgte ham, 
hvad han lige præcis mente med “at konvertere” og “blive frelst”. (Folk 
kan godt benytte samme udtryk, men mene noget forskelligt, så jeg ville 
sikre mig, at vi forstod hinanden korrekt). For ham var det “at konvertere” 
og “at blive frelst” synonymer, idét de begge betød at tilslutte sig den 
romersk-katolske kirke – med andre ord at være en god katolik, blive 
døbt af præsten, gå til messe jævnligt og deltage i alle de øvrige katolske 
ritualer. 
 “Regner du virkelig med, at en jøde vil blive en kristen for at 
blive frelst?” spurgte jeg. “Yeshua var jøde, ikke? Kan du forklare mig, 
Thanus, hvorfor en jøde skulle skifte religion og konvertere for at tage 
imod sin jødiske Messias?”
 “Det er rigtigt, at Jesus blev født jøde”, svarede han enigt. “Men 
Han blev kristen, da han blev døbt i Jordanfloden”. 

Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud
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 “Hvad er det kors, du har hængende om halsen? Hvorfor bærer 
du det?”
 “Sikke et dumt spørgsmål! Jeg er kristen, og korset er symbol på 
min religion”. 
 “Er du mon klar over, at hvis et menneske bærer et kors om 
halsen som smykke i stedet for at bære det dagligt igennem livet, idet 
han korsfæster sine egne ønsker og sit eget begær i henhold til Yeshuas 
undervisning, vil korset bringe død i stedet for liv for ham?”  
 “Gud forbyde!” Thanus gjorde hurtigt korsets tegn efter katolsk 
skik. “Jeg bærer blot korset, ligesom mine forældre og min præst gør. 
Alle kristne bærer kors uden at tænke ret meget over det. Hvad er det 
egentlig, der gør dig som jøde så fascineret af vort kristne kors?” 
 “Thanus, der er mange jøder, der stiller mig det samme spørgsmål. 
De kan heller ikke forstå, hvorfor en jøde som mig tror på Yeshua - en 
mand, der blev hængt op på et kors og led en skamfuld død. De ville have 
ret, hvis Yeshua var blevet liggende i graven. Men kan du huske, hvad 
der skete på den tredie dag?”
 “Selvfølgelig! Han stod op fra de døde!” pralede Thanus af sin 
viden. 
 “Og hvad betyder dette for dig?” spurgte jeg. “Er du helt sikker 
på, at du vil have evigt liv, fordi Yeshua, der stod op fra de døde, bor i 
dig? Er du blevet født påny?” 
 “Selvfølgelig! Jeg blev døbt i kirken”. 
 “Nej, Thanus, jeg spurgte dig, om du var blevet født på ny. Tror 
du, at Yeshuas død og opstandelse er din egen død og opstandelse, og at 
Han alene – hverken kirken eller præsten, ja ikke engang paven selv – vil 
kunne frelse dig og give dig sand tilgivelse for din synd?” 
 Thanus virkede ret forvirret og flov. Han kunne ikke sige, om de 
ting, jeg fortalte ham, var groft kætteri eller sandheden om den levende 
Gud. “Vor præst taler aldrig med os om de ting”, indrømmede han til 
sidst. “Vi tror ikke på den slags ting. Det er sådan, mujadedin tror”. 
 “Det er måske, hvad kirken siger; men hvad siger Gud om det? 
Læser du nogensinde i det Nye Testamente?” spurgte jeg. 
 “Nej, præsten tillader os ikke at læse det Nye Testamente selv. 
Han siger, at religion er for teologer alene, og kun de, der har læst teologi, 
kan forstå det ordentligt. Hver søndag forklarer han os, hvad der står i 
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det, ja, han læser endda op for os fra det Nye Testamente på latin”. 
 “Så må du jo være ret god til at forstå latin? Forstår du, hvad 
præsten læser?” 
 “Nej, det gør jeg ikke. Jeg er ikke særlig religiøs, ser du. Jeg går 
kun til messe i højtiderne, og for at være helt ærlig har jeg siden min 
mors begravelse ikke været til messe hverken til jul eller påske. Jeg er 
ikke religiøs, bare et ganske almindeligt menneske”.  
 “Prøver du at fortælle mig, at du ikke engang efter dine egne 
standarder gør dit bedste? Hvis det er sandt, hvordan kan du da være 
sikker på, hvor du kommer hen, når du dør?” 
 “Det er der ingen, der kan vide”, sagde Thanus mediterende. 
“Hvis et menneske lever et godt liv, beder hver dag, er døbt og går til 
messe regelmæssigt, har han mulighed for at komme i Himlen, og kirken 
vil måske endda udnævne ham til “helgen” mange år efter hans død. 
Hvis han er ond, vil han helt sikkert komme i Helvede. Men hvis han 
hverken er retskaffen eller ond, ender han helt sikkert i skærsilden1”.
 “Ved du, Thanus, hvad det Nye Testamente siger om den ‘nye 
fødsel’?”
 Det vidste Thanus ikke, hvilket gav mig mulighed for at fortælle 
ham de gode nyheder om Guds frelse igennem Yeshua Messias. Hans 
fordomme, tilbageholdenhed og naturlige hæmninger forhindrede ham 
desværre i at give sit liv til Yeshua og modtage Ham som Herre i sit liv. 
Jeg kunne kun have ondt af ham, fordi et levende forhold til Gud kunne 
have løst så mange problemer i hans liv. Det gik op for mig, at det er lige 
så hårdt for en navnekristen som for en jøde at komme ind i Himlens 
Rige. Begge må acceptere Yeshuas herredømme og Hans fordringer i 
deres liv.
 På en af mine udenlandsrejser havde jeg den fornøjelse at sidde 
mellem en israelsk forretningsmand og en franciskanermunk iført en tyk, 
brun kutte. Jeg husker denne hændelse så tydeligt, fordi jeg af kærlighed 
til mit eget folk såvel som i lydighed mod Skrifternes befaling om at 
forkynde Evangeliet “til jøden først” (Romerbrevet 1:16) begyndte at 
tale til israeleren og at præsentere ham for Messias. Jeg havde dog en 
fornemmelse af, at munken ikke var “født påny”. Eftersom israeleren 
viste tydelig interesse i, hvad jeg sagde, besluttede jeg at illustrere mine 
ord med et eksempel for at vise ham, at det ikke var nok at være “kristen” 
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for at komme ind i Himlens Rige. Da jeg allerede havde hilst på munken, 
vendte jeg mig imod ham og sagde: “Er du helt sikker på, at du kommer 
i Himlen?” 
 Hans svar mindede meget om Thanus’: “Det håber jeg 
virkelig!”
 Jeg spurgte ham derefter: “Hvis vi nu forestiller os, at du står ved 
Himlens porte, og Herren spørger dig: ‘Hvad får dig til at tro, at du kan 
komme ind?’, hvad vil du da sige til Ham?”
 Munken gav det typiske svar: “Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for 
at være god”. 
 “Men hvorfor måtte Yeshua da ofres, hvis det er nok for dig at 
‘være god’ for at komme ind i Riget?” Jeg gjorde det svært for ham. 
 Netop som Thanus virkede det, som havde han aldrig stillet sig 
selv de spørgsmål. Jeg åbnede Skrifterne og bad ham læse det følgende 
afsnit:

Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres 
overtrædelser og synder, 
som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens 
tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der 
stadig virker i ulydighedens børn. 
Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, 
hvad kødet og sindet ville, og vi var af natur vredens børn ligesom 
de andre. 
Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, 
han elskede os med, 
gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, levende med 
Kristus – af nåde er I frelst –
og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i 
himlen, i Kristus Jesus, 
for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige 
nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. 
For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, 
gaven er Guds. 
Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være 
stolt af. 
(Efeserbrevet 2:1-9, fed skrift tilføjet)
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 Jeg pegede igen på det ottende vers: “For af den nåde er I frelst 
ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds”. Munken var yderst 
forbløffet, som var det første gang, han var stødt på dette afsnit. Jeg 
benyttede muligheden til at vise ham flere skriftsteder, som for eksempel 
dette afsnit: 

Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det 
liv er i hans søn. Den, der har Sønnen, har livet; den, der ikke har 
Guds søn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til jer, der tror på 
Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. 
(1 Johannesbrev 5:11–13)

 Den israelske forretningsmand, der havde lyttet til min samtale 
med munken, så ud til at more sig. Jeg åbnede min Bibel og viste 
israeleren profetierne i Jeremias 31 og Ezekiel 36, hvori Gud har lovet 
os jøder en ny pagt med tilgivelse, et nyt hjerte og en ny ånd. Jeg gjorde 
det klart for ham, at hele den messianske tro er baseret udelukkende på 
Tanach’en, og enhver, der ikke forstår dette, kender hverken Yeshua eller 
det Nye Testamente. Munken var et levende eksempel på dette, uden jeg 
havde behøvet at gøre opmærksom på det. 
 I sammenligning med al den grove anti-semitisme - skjult eller 
åbenlyst - er kristne, der tror på zionisme, som en forfriskende brise i 
en brandvarm ørken. Jeg har allerede nævnt de messianske ikke-jøder, 
der elsker Israel af hele deres hjerte, og som konstant beder for fred 
og fremgang i Israel og Jerusalem. De har vedkendt sig, at de på ingen 
måde er bedre eller ophøjet over nogen anden synder i verden - hverken 
jøde eller ikke-jøde - og har taget apostlen, Paulus’ ord til sig i den 
forbindelse: 

Men til jer hedninger vil jeg sige: 
Er førstegrøden hellig, er dejen det også. Er roden hellig, er 
grenene det også. 
Men når nogle af grenene blev brækket af, og du, som er en gren 
af et vildt oliventræ, er blevet podet ind blandt grenene og også 
får af saften fra det ægte træs rod, 
så skal du ikke hovere over de andre grene; og hvis du gør det, 
så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der 
bærer dig. 
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Du vil måske sige: Der blev brækket grene af, for at jeg kunne 
blive podet ind. 
Javel, de blev brækket af på grund af vantro, men det skyldes 
troen, at du fik din plads. Vær ikke overmodig, men frygt! 
For når Gud ikke skånede de naturlige grene, vil han heller ikke 
skåne dig. 
Dér ser du Guds godhed og strenghed: hans strenghed imod dem, 
der faldt, hans godhed imod dig, hvis du bliver ved hans godhed; 
ellers bliver du også hugget af. 
Men også de andre vil blive podet ind, hvis de ikke bliver ved i 
deres vantro. For Gud har magt til at pode dem ind igen. 
For når du blev hugget af fra et vildt oliventræ, som du af 
naturen hørte til, og mod naturens orden blev podet ind på et 
ædelt oliventræ, hvor meget snarere vil så ikke de ægte grene 
blive podet ind på deres eget træ. (Romerbrevet 11:13a, 16-24)

 Vi har også det følgende afsnit, hvor det utvetydigt står skrevet:

Husk derfor, at I, der var født som hedninger og blev kaldt 
uomskårne af dem, der kalder sig omskårne, dem der har en 
legemlig omskærelse, gjort med hænder 
– husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra 
borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb 
og uden Gud i verden. 
Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, 
ved Kristi blod kommet nær. 
For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin 
legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. 
Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges 
medborgere og hører til Guds husstand. 
I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus 
Jesus selv som hovedhjørnesten. (Efeserbrevet 2:11-14,19-20)

 Det er muligt at finde en vældig hengivelse til Israels sag blandt 
disse messianske ikke-jøder, der fuldt ud har forstået betydningen af den 
Nye Pagts budskab. Mange af dem besøger ofte Israel. De investerer 



183

penge, tid og energi i landets udvikling. De sender deres børn ud som 
volontører i kibbutzim, på hospitaler og plejehjem og endda for at tjene 
i hæren. De tjener også Israel i deres egne lande, idét de er en meget 
effektiv pressionsgruppe for den zionistiske sag. Der var for eksempel 
mange, der pressede regeringen i den tidligere Sovjetunion til at løslade 
de jødiske refuseniks og Zions-fanger. Mange mennesker har takket være 
dette pres fået deres frihed og er immigreret til Israel.  
 Kristne zionistiske grupper er ikke altid enige på alle områder. 
Der er uoverenstemmelser imellem dem om grundlæggende ting. De er 
dog alle enige om deres ubegrænsede støtte til Israels ret til at eksistere 
indenfor hendes grænser og i det, at Guds løfter til sit ældgamle folk 
stadig står ved magt den dag i dag. Sammen protesterer de aktivt imod 
alle de internationale beslutninger, der fordømmer Israel. 
 I de religiøse instanser i Israel er der dog mange, der ikke 
værdsætter de zionistiske kristnes aktiviter og støtte for den jødiske stat, 
enten fordi de selv er anti-zionister, eller fordi de mistænker dem for 
at have skjulte motiver og til formål at missionere. Nogle af dem, der 
besidder nøglepositioner i regeringen, gør faktisk deres bedste for at 
hindre dem, når det er muligt. De nægter messianske troende bopæl i 
landet og nægter at forlænge visummet for dem, der allerede bor i landet. 
De gør i bund og grund livet surt for dem i Israel. 
 Når regeringsledere handler på denne måde, skærer de desværre 
den gren af, som de selv sidder på. Som vi alle ved, har Israel ikke ret mange 
allierede og forkæmpere, der elsker og støtter Israel som disse zionitiske 
kristne. Jeg er sikker på, at hvis den israelske premierminister var klar 
over, hvilken behandling de er blevet givet på immigrationskontorerne, 
ville han værksætte en ændring i politikken, så båndene til disse allierede 
ville blive styrket og opbygget. 
 Jeg tror fuldt og fast på, at den dag nærmer sig, hvor Esajas’ 
profeti om de zionitiske kristne vil blive opfyldt ordret: 

Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans.
Da stråler du af glæde, når du ser det, dit hjerte banker og svulmer, 
når havets skatte bringes til dig og folkenes rigdom kommer til dig. 
de bærer guld og røgelse; de forkynder Herrens pris.
Fremmede skal genopbygge dine mure, og deres konger skal 
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tjene dig. For i min vrede slog jeg dig, men i min nåde forbarmer 
jeg mig over dig.
Dine porte skal altid stå åbne, de lukkes hverken dag eller nat, 
så folkenes rigdom kan bringes til dig og deres konger blive ført 
til dig.
For det folk eller rige, der ikke vil tjene dig, skal gå til grunde, og 
folkene skal lægges øde.
Dine undertrykkere kommer krybende til dig, de, der lod hånt 
om dig, kaster sig ned for dine fødder; de kalder dig Herrens by, 
Israels Helliges Zion. (Esajas 60:3, 5, 6b, 10–12, 14)

Betegnelsesforklaring
1 Skærsilden – Efter romersk-katolsk lære et midlertidigt sted, 
hvor de dødes sjæle bliver renset, indtil de er værdige for Himlen. 
Denne lære har intet grundlag i Bibelen. 
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Kapitel 21
Evangeliet og dets belønning

 Efter at have boet flere år hos mine forældre, sørgede Herren 
på mirakuløs vis for, at jeg fik et arabisk hus i byen Jaffa, ikke så langt 
fra stranden og klokketårnet og fire minutters gang fra det sted, hvor 
Peter havde den store vision om forsoningstjenesten mellem ikke-jøder 
og jøder. (Se Apostlenes Gerninger 10). Jeg havde aldrig turdet drømme 
om, at Gud ville gøre dette for mig; men han kender sine børns behov 
fuldt ud, og Han er i stand til at opfylde dem velvilligt og rigeligt for at 
gøre dem i stand til at udføre Hans vilje og Hans kald. Det var stadig 
ikke den kibbutz, jeg drømte om; men det var et klart eksempel på det 
bibelske princip, der lyder: “I en mands hjerte er der mange planer, men 
det er Herrens beslutning, der står fast” (Ordsprogenes Bog 19:21).
 En morgen ringede telefonen. Det var Johan, en kær ven fra 
Holland. “Jacob!” udbrød han med sin udprægede enthusiasme. “Jeg 
befinder mig i Ben-Gurion Lufthavnen med en gruppe på tyve venner fra 
udlandet. Må vi komme og besøge dig?”
 Johan hører til den slags mennesker, der har en uimodståelig 
charme. Han vil ikke acceptere et “nej”. Hvem kan desuden sige nej til 
en, der elsker Herren og det jødiske folk så meget?
 Der gik ikke lang tid, før jeg befandt mig sammen med disse 
kære venner. Efter en kort præsentation begyndte vi at synge lovsange 
til Herren, og glæden var stor. Vi bad og læste opmuntrende skriftsteder, 
og jeg forklarede dem om den israelske måde at tænke på, og hvordan 
man relaterer til Evangeliet fra et jødisk perspektiv – ud fra det Gamle 
Testamente og særligt Torah’en. 
 Vi gjorde derefter nogle tasker klar og fyldte dem med traktater, 
som vi ville dele ud til folk på gadehjørnerne. Vi stod i krydset Allenby 
Street og Rothchild Boulevard, da jeg pludselig hørte, at der var tumult 
på den anden side af vejen. En ældre ortodoks jøde, hvis hvide skæg 
vejrede i vinden, skælvede af ophidselse, vinkede med hænderne og råbte 
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af sine lungers fulde kraft: “Oy vey, Yeeden (Jews)! Hjælp! Missionærer! 
Uanstændighed!”
 Inden for få minutter havde en oprørsk, vred skare samlet sig 
omkring en af de unge kvinder i gruppen. Hun var fra Skandinavien, kunne 
ikke et ord hebraisk udover shalom og havde derfor ikke den fjerneste 
anelse om, hvorfor hun havde tiltrukket så meget opmærksomhed. Den 
fjendtligt sindede skare overfaldt hende med knytnæver og øjne, der 
glødede af had. 
 “Din beskidte missionær!”
 “Gå hjem, dit nazisvin! Du er endnu værre end nazisterne! 
Nazisterne brændte vore kroppe; men du brænder vore sjæle!”
 “Det er netop, hvad vi har brug for her - missionærer!”
 Da jeg på afstand kunne se, at de var på vej til at lynche hende, 
skyndte jeg mig over vejen i løb, idét jeg forsøgte at vende ilden mod 
mig selv.
 “Jøder!” råbte jeg ud over den oprørske mængde. “Jøder, for 
Himlens skyld, hvad laver I dog? Har I slet ikke noget hjerte? Kan I ikke 
se, at hun ikke forstår et ord af, hvad I siger? Lad hende dog være i fred! 
Lad hende gå!” 
 Hele skaren vendte sig med ét imod mig. “Hun er kristen! Hun er 
missionær! Hun giver os Jesus!” hørte jeg dem beklage sig. 
 “Og hvad så?” Jeg spillede uskyldig. “Er det imod loven? 
Retfærdiggør det den slags voldsgerninger? Det passer sig ikke for jøder 
at opføre sig sådan!”
 “Men hun prædiker Yeshu og opfordrer os til at tro på Ham!” 
Den gamle mand rystede af harme. 
 “Den herre, fald lige lidt ned! Jeg ved ikke, hvad du taler om. 
Hun taler ikke til nogen om Yeshu. Hans navn er Yeshua, og Han er 
Israels Frelser”.
 Postyret blev mere højlydt, og den vrede skare begyndte nu at 
råbe uforskammetheder mod mig. For dem var det helt klart: Yeshua 
hører til ikke-jøderne og ikke til jøderne. Det har rabbinerne lært dem, 
og sådan tror de, at det skal være.  
 Som råbene forstærkedes, fortsatte jeg med høj røst: “I gør 
netop det samme, som jeres forfædre gjorde imod de gamle profeter. 
De stenede dem til døde, og i dag vil I, deres børn, ikke skænke Guds 
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Ord en tanke. I dag, akkurat ligesom den gang, fortsætter I med at skabe 
jeres egen gud i jeres eget billede. Jeres gud giver jer lov til at lyve, 
begå ægteskabsbrud, stjæle og myrde. Men dette er ikke Herren Israels 
Gud! Abraham, Isak og Jakobs Gud ønsker at tage bolig i jer med sin 
Helligånd. Derfor sendte Han Yeshua til at tilgive jeres synder, hvis bare 
I vil tro på Ham og omvende jer”. 
 Postyret skabte en del opmærksomhed omkring os, og flere 
mennesker kom over for at finde ud af, hvad det hele handlede om, og 
de bad om traktater. Dette gjorde bare den oprørte skare endnu mere 
rasende. 
 “Til helvede med jer og jeres profeter! Denne jeres Yeshu 
Messias, I og alle profeterne være forbandet!” sværgede en, skælvende 
af vrede. “Vi tror kun på Gud, hører I? Kun på Gud!” 
 “Ja, ja! Kun på Gud!” Hele den ophidsede skare fuldte trop, 
sydende af raseri, idét hver enkel lagde brænde på bålet. “Vi har ikke 
brug for jer her, I stinkende missionærer! Gå hjem til jeres eget land! 
Fortæl hedningerne om Yeshu!”
 Den hede diskussion imellem mig og den rasende skare på 
omkring halvtreds mennesker, der skreg til mig som et kor, fortsatte. 
Da det var gået op for mig, at det faktisk var umuligt at tale logik og 
sund fornuft med så mange oprørte brushoveder, prøvede jeg at bryde 
igennem menneskemuren og gå min vej. Men nogle af dem fulgte efter 
mig et godt stykke videre ned ad vejen, mens de råbte sjofelheder efter 
mig, der gav genlyd i hele området. 
 “Din forræder, urostifter i Israel! Du har solgt din sjæl til ikke-
jøderne! ‘Dine ødelæggere og nedbrydere vil rejse sig fra dine egne 
rækker’ (udlægning af Esajas 49:17).”
 Indtil flere religiøse, unge mænd, begyndte – opmuntret af den, 
der havde startet tumulten – at slå mig hårdt, mens de forsøgte at flå 
tasken med traktaterne ud af mine hænder. Jeg modstod og holdt fast i 
tasken af al min kraft. Tre unge mænd slog mig ned, mens den gamle 
mand stod over dem og gav dem ordrer: “Kom så! Tag den taske fra ham! 
Indholdet skal brændes!” 
  Jeg rullede mig sammen på jorden, idét jeg forsøgte at beskytte 
hovedet med tasken, som jeg stadig hårdnakket holdt fast i. På en eller 
anden måde lykkedes det dog de unge mænd at overmande mig og flå 
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tasken ud af mine hænder. De smed al litteraturen på fortovet. Én strøg 
en tændstik, og få sekunder efter stod alle traktaterne i flammer. De fik da 
øje på et Nyt Testamente, der lå på fortovet. Én samlede det op, svingede 
det triumferende over hovedet og råbte: “Se, hvad jeg har! Det er det, han 
ønsker at give os!” Han smed det på bålet.
 Jeg prøvede ikke engang på at standse dem. Jeg vidste, at om de 
så skulle ødelægge alle de bøger i hele verden, der handlede om Yeshua, 
ville de alligevel ikke kunne tilintetgøre Guds sandhed. “Herrens vilje 
lykkes ved ham” (Esajas 53:10c). Det var først efter, det var lykkedes 
dem at tage traktaterne fra mig og give luft for al deres raseri over 
papirstakken, at de endelig lod mig gå.  
 Jeg kom på benene, forslået og såret. Nogle måtte have ringet 
efter politiet; men da de omsider kom, var menneskeskaren forsvundet. 
Kun en enkelt mand, der bar en kippa, var blevet på stedet for at nyde 
resultatet af optøjeret. Efter en kort undersøgelse tog politiet os begge 
med i bilen til politistationen.
 På politistationen blev vi begge udspurgt, og da betjenten var 
blevet overbevist om, at den unge mand havde været aktivt involveret i 
slagsmålet og i at brænde traktaterne, modtog han min klage over ham 
og åbnede en kriminalsag imod ham, hvor han blev anklaget for at have 
forstyrret den offentlige orden og for fysisk vold. 
 “Men denne mand er missionær! Han prædikede Yeshu til folk!” 
vedblev den unge mand. 
 “Det har vi ingen lov imod i staten Israel. Uddeling af 
propagandamateriale og reklamer er ikke imod loven, så længe det 
ikke truer statens sikkerhed eller indeholder pornografisk eller sjofelt 
materiale. Så vidt jeg kan se her, hører disse foldere ikke ind under nogen 
af disse kategorier”. 
 “Men denne traktat forleder folk til religiøs konversion! Den 
støder vore religiøse følelser”. 
 “Hvis du så en anstødelig handling blive begået”, sagde 
politibetjenten tålmodigt, “skulle du have grebet telefonen og ringet til 
politiet. Du skulle under ingen omstændigheder have taget loven i dine 
egne hænder og begået vold”.  
 “Men jeg var ikke alene!” Den unge mand forsøgte at retfærdiggøre 
sig selv. ”Der var mindst halvtreds mennesker tilstede, og alle råbte i 
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munden på hinanden. Jeg vidste ikke engang, hvad det hele drejede sig 
om!”
 “Det fratager dig ikke ansvaret. Forventer du, at du kan få mig 
til at tro, at du overfaldt en mand uden overhovedet at være klar over, 
hvad han havde gjort, og hvorfor du angreb ham? Helt ærligt, jeg ville 
forvente mere fornuft fra din side!” 
 Jeg havde virkelig ondt af manden. Da alle udtalelser var noteret, 
og det var gået op for mig, hvor alvorlig en straf han måtte betale som 
konsekvens, vendte jeg mig mod betjenten og sagde: “Jeg er villig til at 
indgå et kompromis. Hvis denne unge mand er villig til at undskylde, 
indrømme sin skyld og bede om tilgivelse, er jeg villig til at glemme det 
hele og lade anklagerne ligge”. 
 To par øjne så overraskede på mig. Politibetjenten havde bestemt 
ikke forventet en sådan reaktion fra mig, og den anklagede kunne næppe 
tro sine egne ører. Den første stirrede på mig med et undersøgende blik, 
og den sidste rødmede og nikkede. Jeg så ham lige i øjnene og rakte min 
hånd ud imod ham. Han tøvede og gav mig så et håndtryk.  
 Vi forlod værelset sammen, og han vendte sig imod mig og sagde: 
“Jeg er meget taknemmelig over, hvad du har gjort. Jeg kunne have løbet 
ind i store problemer. Jeg er ked af hele episoden”. 
 “Det behøver du slet ikke sige. Jeg tilgav dig allerede længe før, 
du bad mig om det. Jeg er faktisk slet ikke vred på dig. Jeg tror, at hvis jeg 
havde været i dit sted, ville jeg sikkert have reageret på nøjagtig samme 
måde. Jeg ønskede blot, du skulle vide, hvor alvorlig denne overtrædelse 
var. Gud er ikke ligeglad med vore synder, og Han ignorerer dem ikke. 
Han ved, at vi alle har fortjent dødsstraf for vor synd. Han elskede dog 
alligevel dig og mig så meget, at Han var villig til at betale og selv tage 
straffen for vore synder på sig. Det var grunden til, at Han sendte Yeshua 
til os. Du er måske netop nu glad for din frikendelse. Du ved dog stadig 
ikke, hvad sand glæde er. Vent, til du modtager fuldstændig tilgivelse 
for alle dine synder igennem Messias!” Manden smilede, vinkede og 
forsvandt ned ad vejen.  
 I begyndelsen af mit evangelistiske arbejde oplevede jeg mange 
voldsomme episoder; men disse er dog langsomt stilnet af i løbet af 
årene. Indtil for nylig var mange jøder overbevist om, at der måtte 
eksistere et mystisk uhyre under navnet “missionen”, der spredte sine 
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blækspruttearme ud over hele verden - og særligt i vort hellige land - for at 
fange menneskesjæle. De troede, at det eneste formål med dets eksistens 
var at fange uskyldige, uvidende jøder og tvinge dem til at konvertere 
til kristendommen. Denne mærkelige idé, der stadig er udbredt blandt 
mange religiøse jøder i dag, har sandsynligvis sit udspring i den fordrejede 
måde, hvorpå den katolske kirke har henvendt sig til det jødiske folk i 
løbet af de sidste to årtusinder og med trusler om henrettelse forsøgt at 
tvinge jøder til at konvertere. Disse tvangsmetoder er i bund og grund 
fuldstændig modsat Evangeliets centrale principper.  
 Der er heldigvis mange israelere, der er begyndt at indse, at 
vi messianske jøder er rigtige jøder, der ikke har til formål at tvinge 
kristendommen ned over hovedet på nogen. Der er mange mennesker i 
landet - inklusive mig og Trumpet of Salvation to Israel missionsgrupperne 
– der fuldt og fast tror på vigtigheden af at udbrede sandheden om 
Yeshua Messias, så andre ud fra disse fakta kan foretage kloge valg. 
Den messianske tro er et personligt valg for den enkelte. Ingen kan 
hverken fødes eller tvinges ind i den. Ordet missionær betyder faktisk et 
menneske, der er blevet sendt ud for at udføre en bestemt, tildelt opgave. 
For jøderne er denne vending dog - på grund af deres sørgelige historie 
– forbundet med negative undertoner.
 Beklageligvis fortsætter de rabbinske instanser dog med at bruge 
alle midler – inklusive massemedierne, som de sædvanligvis foragter – 
til at forlede folk og fylde dem med frygt og forkastelse imod alt, hvad 
der har at gøre med Yeshua, Davids Søn. Men Gud sagde til dem: “Læg 
råd op, de bliver brudt! Indgå aftaler, de står ikke ved magt! Immanuel!” 
(Esajas Bog 8:10). I sin trofasthed åbner Herren sit folks øjne, så de kan 
skelne mellem rabbinsk religion og jødisk-messiansk tro. Det vidner det 
stigende antal israelere, der kommer til tro på Yeshua, og de messianske 
menigheder, der hastigt spreder sig over hele landet, om.  
 Sandheden er, at for hvert enkelt menneske, der forbander og 
overfalder os og håber at dræbe os og vor tjeneste, er der tusind israelere, 
der er villige til at lytte til “det evige livs ord” (Johannesevangeliet 6:68). 
I Femte Mosebog 13:5–9 blev Israel befalet af Gud at dræbe enhver, der 
bragte fremmede guder ind i deres midte. Vi må forstå kilden til vore 
angriberes had og have medlidenhed med dem på grund af deres blinde 
tro på, at Yeshua er en falsk gud, og på grund af deres forvrængede forsøg 
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på at adlyde Guds befalinger. 
 Det ser ud til, at ringen er ved at blive sluttet. Evangeliet begyndte 
med det jødiske folk i Israels land og spredte sig derfra til Jordens fjerneste 
hjørner. Nu, hvor vi er vendt tilbage til vort hjemland, er Evangeliet også 
vendt tilbage. Fra denne by, Jaffa, (eller Joppe) udgik Evangeliet til den 
første ikke-jøde, den romerske officer, Cornelius, der boede i Cæsarea 
(Se Apostlenes Gerninger 10). Nu, næsten to tusinde år senere, bliver det 
forkyndt her i Jaffa igen.  
 En anden gang blev jeg overfaldet af fire ultraortodokse yeshiva-
studerende på hovedgaden i det indre Jerusalem. De sagde ikke ret meget 
– ja, de sagde faktisk ikke et ord. De slog bare løs på mit baghoved 
med knytnæver, så tasken faldt ned fra min skulder, hvorefter de stilede 
knytnæverne direkte mod mit ansigt. Blodet begyndte at strømme fra 
min næse og lave pletter på mit tøj. Jeg begyndte at råbe: “Politi, politi!”, 
og de fire forsvandt som sunket i jorden. Jeg kom forsigtigt på benene 
og gik over vejen, frustreret og vred på mig selv over, at jeg ikke havde 
benyttet denne sjældne mulighed for at opfylde Yeshuas bud: 

Salige er I, når mennesker hader jer, forstøder jer og håner jer og 
afskyr jeres navn som noget ondt for Menneskesønnens skyld.
Fryd jer på den dag og spring højt af glæde, for se, jeres løn er 
stor i himlen; således behandlede deres fædre også profeterne.
(Lukasevangeliet 6:22–23)

Men tag jer i agt! Man skal udlevere jer til domstolene, og I vil 
blive pisket i synagogerne, og I vil blive stillet for statholdere og 
konger på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem.
(Markusevangeliet 13:9)

 Her havde jeg en fantastisk mulighed for at stille mig op, såret 
og forslået som jeg var, og vidne for den skare, der havde samlet sig, 
om Yeshua; men jeg gjorde det ikke. Det hele var sket så hurtigt, at 
menneskemængden ikke forstod, hvad der var sket. Havde jeg bare 
benyttet denne chance til at stille mig op og prædikede budskabet om 
frelse, selvom blodet strømmede fra mit ansigt! Det var på samme måde, 
Evangeliet var begyndt at sprede sig ud i Jerusalems gader for mange 
år siden. Profeterne, apostlene og de første disciple betalte med deres 
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blod for det privilegium, det var, at være Guds Ords budbringere, og 
det er sandsynligvis på samme måde, ringen vil blive sluttet igen i disse 
sidste tider. Jeg spekulerer tit på, hvem der vil få det privilegium at dø 
som martyrer, når de bogstaveligt talt ofrer sig selv på alteret for Israels 
åndelige opstandelse.
 Når jeg mindes hændelser som denne, bliver mit hjerte fyldt påny 
med ærefrygt og undren over vor Guds storslåede sandhed: 

...men glæd jer, når I deler Kristi lidelser, så at I også kan juble 
af glæde, når hans herlighed åbenbares. 
Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for 
herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. 
(1. Peters Brev 4:13–14)

 Jeg blev velsignet overmåde på denne mærkværdige dag. Jeg 
blev fyldt med glæde og lyksalighed midt i stormen. Mens jeg stod der, 
overfaldet og blødende, blev jeg overvældet af en fantastisk fornemmelse 
af ro, og jeg kunne blive stående stille på min plads uden så meget som at 
forsøge at kæmpe imod. Jeg følte mig omsluttet af den kærlige, almægtige 
Faders evige arme. Det var en fred, der var fuldstændig uafhængig af 
omstændighederne, den slags fred verden ikke kender og aldrig har 
oplevet. Denne usædvanlige indre fred, lykke og guddommelige ro, der 
indhyllede min sjæl, var hævet over min egen forståelse. Jeg har i løbet af 
årene lært, at Gud har en enestående ånd af herlighed og hvile for dem, der 
bliver forfulgt – en ånd, som jeg ikke har fornemmet i mit bedekammer, 
under bibellæsning eller lovsang, men kun midt i kampen. 
 Jeg gik langsomt hen til et nærliggende hospital, hvor jeg 
modtog førstehjælp. Det var en særlig oplevelse at se besejret, elendig og 
nedtrampet ud, men at have følelsen af at have vundet en sejr, som kun 
det indre menneske er bevidst om – at kunne undlade at gøre modstand 
og i stedet bekæmpe ondt med godt! Dette var i sandhed Messias’ kraft, 
der arbejdede i ånden på Gud’s forløste.
 Mange tanker forstyrrede mig den nat. Jeg bad for dem, der havde 
overfaldet mig, med Yeshuas ord: “Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, 
hvad de gør” (Lukas 23:34). Jeg var ikke vred på dem og hadede dem 
heller ikke. Jeg kunne se deres ansigter, forvredne af had, og forestillede 
mig dem, som de stolte vendte tilbage til yeshiva’en og pralede til deres 
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venner og rabbineren om, at de havde fanget en missionær og skamferet 
ham fuldstændigt. Jeg kunne også forestille mig rabbineren rose dem for 
deres mod og opmuntre de andre studerende til på samme måde at gå ud 
og føre “hellig krig” imod “disse missionærer”.
 Gud ved bedst, hvordan Han kan trøste mig i min smerte. Han 
mindede mig om en messiansk konference, jeg havde deltaget i fornylig, 
hvor både jødiske og arabiske troende havde været samlet. Jeg tænkte 
ved mig selv: “Du har glædet mig ved din gerning, Herre, jeg jubler 
over dine hænders værk. Hvor er dine gerninger vældige, Herre, og dine 
tanker uransagelige!” (Salme 92:5–6). Arabere og jøder, der i så mange 
år havde levet i fortsat fjendskab og mistro, lærer nu, hvor de er blevet 
født igen, at elske og tilgive hinanden. De holder konferencer, som denne 
verdens regeringer ville betale en formue for at få lov at sponsorere. 
 Jeg har med stor respekt været vidne til jøder, der bekendte at 
have mishandlet arabere under deres militærtjeneste, og som nu bad de 
arabiske troende om tilgivelse. På samme måde bekendte araberne det 
afgrundsdybe had, de havde udviklet imod jøderne og deres naturlige 
lyst til at tage hævn og gøre gengæld, og de bad de jødiske troende tilgive 
dem.  
 Araberne bad Gud gøre en ende på terrorhandlingerne og volden, 
og de bad for Jerusalems fred og Israels frelse. Vi jøder bad for araberne, 
som vi ved, føler sig som en lus mellem to negle. Vi bad Gud arbejde i 
hjerterne på sit folk, så at de må lære at behandle disse fremmede med 
den rette mængde godhed og barmhjertighed. Efter at have udgydt vore 
hjerter i bøn, sang vi i fællesskab lovsange til vor Herre, Israels Gud. 
Disse arabere var helt klare over, at de tilbad den Gud, der havde udvalgt 
Israel ud af alle nationer. 
 Jeg lå i min seng med ansigtet hævet som en overoppustet ballon 
og øjnene maskerede med mørklilla rande. Jeg bad: “Hvor længe, Herre? 
Vi er vendt tilbage til vort land som frelste ud af ilden. ‘Havde ikke 
Hærskarers Herre levnet os nogle få overlevende, var vi blevet som 
Sodoma og havde lignet Gomorra’ (Esajas 1:9). Vi har fået ørkenen til at 
blomstre som en rose, vi har genopbygget de øde byer; men hvad med 
vore hjerter? Vore sjæle er stadig tørre og tørstige som en gold ødemark, 
og vi gisper sultent efter dit nærvær, o Herre! Tilgiv os vor synd, Gud, og 
fjern den blindhed, det slør, der får os til at snuble og falde igen og igen. 
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Hvor er det lys, der skulle skinne lyst i vore liv? Ikke berømmelsens 
rampelys, der svigter, og heller ikke Chanukah-lysene, der ikke er andet 
end en smuk tradition. Vi ønsker dit nærværs lys, Herre! Vi ønsker at 
være dine vidner, der bærer vidnesbyrd om dig ikke kun igennem vore 
ord og vor eksistens, men også igennem den måde, hvorpå vi lever. Lad 
dit lys skinne på os, Herre, og også på disse overfaldsmænd. Få dem til 
at falde ned for dine fødder i sand og helhjertet omvendelse igennem tro 
på Yeshua Messias, så at deres tempel i sandhed vil blive til ‘et bedehus 
for alle folkeslagene’ (Esajas 56:7)”. 
 Jeg faldt i søvn med denne bøn på mine læber og med forvisning 
om, at den længe ventede frelsesdag med sikkerhed vil komme, og at 
dens velsignelser vil blive min evige belønning.
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Kapitel 22
Fester og pagter

 “Fejrer I messianske jøder Israels fester?” er et spørgsmål, vi ofte 
bliver stillet, og som konstant sætter os i forsvarsposition, som havde vi 
afskåret os selv fra jødedommen. 
 Vi messianske jøder er en integreret del af den israelske befolkning. 
Nogle af os kommer fra en verdslig baggrund, andre fra religiøse eller 
endda ultraortodokse familier. Nogle af os bor i byer, andre i kibbutzim og 
endnu andre i moshavim. Nogle har tjent i de Israelske Forsvarsstyrker, 
andre ikke. 
 Den samme mangfoldighed gør sig gældende i forbindelse med 
de jødiske fester. Nogle fejrer Pesach-Sederen på traditionel vis, mens 
andre tilføjer forklaringer af den messianske symbolik undervejs. 
 Hvis der tales om “messianske jøder” som en enhed, kan svaret 
være mere eller mindre bekræftende: Ja, selvfølgelig fejrer vi Israels 
fester. Vi fejrer festerne måske endda mere omhyggeligt end mange 
andre jøder. Vi ser dem ikke som gamle, forældede ritualer; men vi har 
hele tiden Yeshua HaMashiach - hele Torah’ens endelige mål - for øje, 
og vi ser Ham som værende det centrale i hver enkel af festerne. Alle 
festerne peger på Ham; vi skal bare åbne vore åndelige øjne for at kunne 
se det.

 Tag for eksempel Pesach. Jeg har i alle de år, jeg har været i 
landet, altid fejret Pesach med min familie. Siden min mors død har 
Sederen dog ikke længere været det samme. Derfor deltog jeg for første 
gang i en messiansk-jødisk Pesach-Seder. Sederen blev afholdt i en af 
de messianske menigheder midt i landet. Jeg var fuld af forventning, 
da jeg ankom til mødesalen, som var grundig rengjort, hvidvasket og 
dekoreret med friske blomster. Bordene var dækket smukt med nyt bestik, 
porcelænstallerkener, krystalvinbægre og kurve fyldte med firkantede 
matzot. Gæsterne begyndte langsomt at bevæge sig ind i salen, hvor de 
tog plads ved de dækkede borde. Lederen af Sederen og hans kone sad 
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for bordenden, og der lå en smuk Haggada ved hver kuvert. 
 Da rejste lederen sig og sagde: “Pesach-festen er en befrielsesfest 
til minde om vor udgang af slaveriet i Egypten og ind i Guds folks frihed. 
Hele Israels hus fejrer Pesach på dette tidspunkt til minde om den første 
Pesach1 i Egypten. For messianske jøder er der dog dobbelt grund til 
at glædes og feste: Vort evige Pesach-lam, vor Herre Yeshua Messias, 
blev ofret for os og har forløst os med sit blod fra syndens slaveri, kødet 
og Djævelen, og ført os sejrrigt ind til evigt liv i Guds rige. ‘Hvis altså 
Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. (Johannesevangeliet 
8:36)”.
 Selve Sederen blev gennemført på traditionel manér som i 
ethvert fromt jødisk hjem. Lederen afbrød ind imellem dens gang for at 
forklare et eller andet punkt i lyset af den nye pagt. I stedet for at vaske 
sine hænder, før han læste af haggadaen, som det ofte bliver gjort, læste 
han beretningen om om Yeshua, da Han vaskede disciplenes fødder i 
begyndelsen af den Sidste Nadver netop på dette tidspunkt i deres 
Seder. I forbindelse med, at lederen udtalte den traditionelle velsignelse 
over det usyrede brød, forklarede han, at denne velsignelse henviser til 
Yeshua selv, som er “det levende brød, som er kommet ned fra himlen” 
(Johannesevangeliet 6:51), som blev frembragt som “brød af jorden” 
(Salme 104:14), da Han opstod fra de døde. 
 Da vor leder udtalte velsignelsen over vinen, gjorde han 
opmærksom på, at denne velsignelse handlede om os, Yeshuas nutidige 
disciple, som er “den Sande Vins frugt”, med denne forklaring: “Yeshua 
sagde til sine disciple om sig selv: ‘Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der 
bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt’ (Johannesevangeliet 
15:5). Vi, der også er Hans disciple, er derfor denne velsignede ‘Vins 
frugt.’”
 Det, der gjorde allerstørst indtryk på mig, var den traditionelle 
Afikoman. Mens jeg stadig boede hjemme, spekulerede jeg altid over, 
hvilken oprindelse og mening, der kunne være forbundet med denne 
underlige skik med det umulige navn. Først nu ved den messianske 
Seder, gav det pludselig mening for mig. De tre matzot på Seder-bordet 
repræsenterede ikke kun den jødiske nations tre rangordner – præster, 
levitter og israelitter – eller de tre patriarker – Abraham, Isak og Jakob 
– men også guddommens tre personligheder – Fader, Søn og Helligånd. 
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Den midterste matza - den, der repræsenterede Sønnen - blev brudt 
som symbol på Messias’ legeme, der blev brudt for os på korset (1. 
Korinterbrev 11:24). 
 Den ene halvdel af den brudte matza bliver viklet ind i et klæde 
og gemt indtil afslutningen på festmåltidet, mens den anden halvdel 
bliver lagt tilbage på sin oprindelige plads imellem de to andre matzot. 
På samme måde blev Yeshuas legeme viklet ind i et linnedklæde og 
midlertidigt gemt i graven, mens Han på samme tid vendte tilbage til 
sin guddommelige position sammen med Faderen og Helligånden. Efter 
måltidet søger børnene efter det gemte stykke matza, og den heldige 
finder skal aflevere det til lederen for at få det “indløst”. Barnet bliver 
som lovet belønnet med en gevinst, der må udleveres til ham ikke senere 
end Shavuot. På samme måde blev Yeshua oprejst sejrrigt fra graven, og 
enhver der finder Ham, modtager af den Himmelske Far Helligåndens 
gave, et nyt hjerte og en ny ånd. 
 Den aften forstod jeg, at hele frelseshistorien er skjult symbolsk 
i de gamle Pesach-traditioner, som de fleste jøder fejrer år efter år uden 
at have den mindste anelse om deres dybeste mening!
 Jeg kunne også godt lide den gamle bøn, der blev gentaget gang 
på gang i løbet af Sederen: “Jeg er parat til at opfylde budene… til 
foreningen af Den Helliges navn, velsignet være Han og Hans Shechina, 
igennem Ham, som er gemt og skjult, og i hele Israels navn!” Igennem 
denne bøn helliggør og forener hele Israels hus Faderens navn, her kaldet 
“Den Hellige, velsignet være Han” og Helligånden “Hans Shechina”, 
igennem “Ham, som er gemt og skjult”, hvilken er ingen anden end 
Herren Yeshua Messias, der stadig er skjult for deres øjne.
 Netop denne Pesach-Seder gjorde så stort indtryk på mig, fordi 
jeg fandt ud af, at der manglede noget grundlæggende i den traditionelle 
jødiske Seder – Pesach-Lammet selv. I dag fejrer jøder faktisk kun 
Matza-festen, fordi de slet ikke har nogen Pesach. Den moderne Seder-
fejring er faktisk kun blevet til som erstatning for den væsentlige ting, 
der mangler. Kun den, der kender Yeshua, det syndfrie Guds Lam, er 
klar over, at det sande Pesach-Lam allerede er blevet ofret, og at det, vi 
fejrer i dag, faktisk er en mindehøjtidelighed om Ham, som sagde: “...
gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig! For hver gang 
I spiser dette brød og drikker bægeret...” (1. Korinterbrev 11:25–26).
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 På grund af pladsmangel kan jeg ikke her gå ind i alle detaljer 
omkring betydningen af Pesach-aftenen efter messiansk-jødisk 
tankegang. Én ting blev dog gjort klar: Moses udfriede os fra fysisk 
slaveri og beredte vejen for os ind i det Forjættede Land, mens Yeshua 
reddede os fra vort åndelige syndsslaveri og bragte os ind i Guds folks 
frihed. Yeshua banede vejen, der leder os sikkert ind i det evige, herlige 
Guds rige.  

 Shavuot er den fest, hvorigennem de første frugter blev bragt 
ind i templet efter de halvtreds omer-tællingsdage2. Ifølge rabbinsk 
tradition fejres Shavuot til minde om den dag, folket modtog Torah’en 
på Sinais Bjerg. Det Nye Testamente fortæller os, at netop på den dag 
blev Helligånden udgydt over de første af Yeshuas disciple i Jerusalem. 
Denne dag er faktisk den tidlige messianske menigheds fødselsdag og 
opfyldelsen af den lovede pagt: “...jeg giver jer et nyt hjerte og en ny 
ånd... Jeg giver jer min ånd i jeres indre…” (Ezekiels Bog 36:26–27). Til 
Shavuot blev to brød traditionen tro ofret til Gud i templet. Denne ofring 
symboliserede hele den messianske menighed, der bestod af både jøder 
og ikke-jøder. 

 Sukkot (Løvhyttefesten) er en høstfest, hvor landmanden fejrer, 
at han har fået hele sin høst i lade. I modsætning til de to andre fester 
– Pesach og Shavuot er Sukkot-festen endnu ikke blevet opfyldt fuldt 
ud. Dens endelige opfyldelse vil først ske, når Yeshua kommer igen ved 
lyden af den sidste trompet for at samle sin udvalgte skare og tage dem 
med sig til Himlen. (Vil dette blive den sidste shofar, der blæses efter 
Yom Kippur?) Da vil det i sandhed blive en høstfest. Alle nationer, der 
overlever den sidste store krig, og som bliver på jorden derefter, vil ifølge 
Zakarias’ profeti (kapitel 14) gå op til Jerusalem hvert år for at tilbede 
Herren Hærskarers Herre og fejre Sukkot-festen.

 Jeg bliver i den forbindelse nødt til at nævne Yom Kippur, der 
er detaljeret beskrevet i 3. Mosebog 16. Der er en umådelig stor forskel 
imellem Yom Kippur, som den fejres i dag i henhold til Talmudens Yoma-
afsnit, og den bibelske Yom Kippur. Der er i dag intet tempel og intet 
offer, og derfor har Israels folk ikke nogen forsoning, da der ikke er 
nogen virkelig forsoning uden blodsudgydelse (Hebræerbrevet 9:22). 
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Den erstatning, rabbinerne har opfundet, ifølge hvilken “bøn, anger 
og almisse fjerner lovens forbandelse”, udtrykker klart, hvor stor deres 
frustration er på grund af dette. 
 Kun den, der kender Yeshua, er klar over, at den endelige, perfekte 
forsoning allerede har fundet sted én gang for alle. Fordi Yeshua gennem 
sit dødsoffer flængede det forhæng, der adskiller os fra Det Allerhelligste 
og Guds nærvær, har Han sikret evig frelse for alle, der stoler på Ham. 
Mens messianske jøder er sikre på, at deres navn er indskrevet og besejlet 
i Livets Bog for evigt, ønsker resten af jøderne blot hinanden “G’mar 
chatimah tovah” (“Må dit navn blive indskrevet i Livets Bog”), idét de 
sætter al deres lid til bøn og faste, som ifølge Torah’en ikke kan fjerne 
synd. 

 Jeg bliver ofte spurgt, om messianske jøder fejrer Shabbatten og 
holder den hellig i henhold til Halacha’en. Også her kan svaret være både 
positivt og negativt på samme tid. Vi holder Shabbatten hellig for Herren; 
men vi anser ikke de traditionelle, rabbinske forbud som bindende. 
Yeshua kaldte sig selv “herre over sabbatten” (Matthæus 12:8), hvilket 
vil sige, at Han ikke er slavebundet af de traditionelle Shabbat-regler, og 
det er vi heller ikke. Det er sandt, at vi har det privilegium at hvile på 
denne hellige dag fra al verdens arbejde og at glædes i Herren vor Gud; 
men hvad hvis dette indebærer at rejse? Jeg er sikker på, at selv Moses, 
hvis Han havde været i live i dag, ville have kørt i bil til menighedens 
mødelokale og hjem igen, hvis det var nødvendigt. Hvis det at glædes 
over Shabbat-hvilen indebærer at helbrede lidende mennesker og at huse 
gæster, der kommer langvejs fra, da gør vi det gerne for Herren. I det 
lange løb skal hver enkelt af os stå til regnskab for sine handlinger og fejl 
alene overfor Gud. I den sidste ende er “dette... Herrens fester… til den 
fastsatte tid” (se 3. Mosebog 23) og ikke vore egne. Jeg ville ønske, at 
kirken ville lade julemænd og påskeæg ligge og i stedet tage disse Gud-
givne højtider til sig og fejre dem. 
 Meget mere kunne siges om disse skønne symbolske helligdage. 
På samme måde, som disse fester, som Herren har budt os at fejre, peger 
så klart hen imod Messias, gør de tre pagter, Han har indgået med os, det 
også. Når vi ser på hver enkel af pagterne, kan vi se Yeshua i dem alle. 
Lad os først se på på den pagt, Gud oprettede med Abraham. 

Fester og pagter
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Guds Pagt med Abraham3

Herren sagde til Abram: »Forlad dit land og din slægt og din 
fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. 
Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit 
navn stort, og du skal være en velsignelse.
Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander 
dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes.« 
(1. Mosebog 12:1–3)

Det er vigtigt at bemærke, at dette afsnit indeholder tre ubetingede 
løfter: 

1. Løftet om landet: Gud lovede at vise Abraham det land, Han lovede at 
give hans efterkommere som evig arv. 

2. Løftet om afkom: Gud lovede Abraham efterkommere. 

3. Løftet om velsignelsen: Gud lovede, at Abrahams efterkommere ville 
blive til velsignelse for alle jordens slægter. 

 I Yeshua Messiah er Abrahams åndelige børn – de sande troende, 
både jøder og ikke-jøder – virkelig blevet til velsignelse for alle jordens 
slægter. 
 Men hvad er en pagt egentlig? For det første er en pagt en 
bindende aftale imellem to eller flere parter. Efter at have givet Abraham 
disse løfter, beseglede Gud dem med to pagter: “pagten mellem parterne” 
(se 1. Mosebog 15) og “omskærelsens pagt” (se 1. Mosebog 17). I begge 
tilfælde gav Han Abraham flere ubetingede løfter. Abraham skulle ikke 
gøre noget for at få Gud til at overholde disse løfter udover at levere 
offerdyrene og lydigt omskære alle sine mandlige efterkommere. Ét var 
dog afgørende i begge tilfælde: For at en pagt kan indgås, må der udgydes 
blod. Enhver pagt med Gud indebærer blod. 
 På Bibelens tid blev der også indgået pagter såsom fredsaftaler, 
forsvarsaftaler og broderskabsløfter imellem mennesker. Enhver 
pagtindgåelse hørte sammen med en fest og et måltid - en uadskillelig del 
af fejringen. Begge parter opstillede deres betingelser, og når pagten blev 
underskrevet, måtte blod udgydes for at gøre den gældende og bindende 
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for begge parter. Af den grund, når en omskåret mand konverterer til 
jødedommen, må han stadig udgyde “pagtsblod”4.

Sinaipagten

 Ved foden af Sinais Bjerg indgik Moses en pagt med Gud for 
Israel. Vi kan læse følgende om den: 

Derpå satte han israelitternes unge mænd til at bringe brændofre 
og at ofre tyre som måltidsofre til Herren. 
Moses tog den ene halvdel af blodet og hældte det i skåle, og den 
anden halvdel stænkede han på alteret. 
Derpå tog han pagtsbogen og læste den op for folket, og de 
sagde: »Vi vil adlyde Herren og gøre alt, hvad han befaler.« 
Så tog Moses blodet og stænkede det på folket, og han sagde: 
»Dette er pagtens blod, den pagt, Herren har sluttet med jer på 
grundlag af alle disse ord.« (1. Mosebog 24:5–8)

 Gud indgik en ubetinget pagt med Abraham, som ikke krævede 
andet, end at Abraham skulle udøve troslydighed, for Abraham “troede 
Herren, og han regnede ham det til retfærdighed” (1. Mosebog 15:6). 
Sinaipagten havde derimod et vigtigt krav vedhæftet: Kompromisløs, 
fuldstændig lydighed mod Guds Torah. 

Hvis du adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger alle hans 
befalinger, som jeg giver dig i dag, vil Herren din Gud ophøje dig 
over alle jordens folk. 
Men hvis du ikke adlyder Herren din Gud og omhyggeligt følger 
alle hans befalinger og love, som jeg giver dig i dag, så skal alle 
disse forbandelser komme over dig og nå dig. 
(5. Mosebog 28:1, 15)

 Den betingelse, Gud stillede i Sinaipagten, var fuld lydighed mod 
Torah’en, som skulle overholdes bogstaveligt, ikke blot de dele, vi finder 
tiltrækkende eller lette at overholde, ikke blot dem, der synes logiske 
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eller giver mening for os, men hver eneste af dem. Gud sagde, at ethvert 
menneske, der ikke overholdt Hans bud og vedtægter bogstaveligt til 
mindste detalje, ville være under Hans forbandelse.  

Forbandet være den, der ikke holder ordene i denne lov i hævd og 
følger dem. Og hele folket skal sige amen. (5. Mosebog 27:26)

 Findes der da et eneste menneske i hele verden, der i sandhed 
kan sige om sig selv, at han altid har overholdt hver eneste lille del af 
Torah’en bogstaveligt og fuldstændigt uden at have fejlet eller syndet 
blot én gang i livet? Hvis et sådant menneske findes, gør han Gud til en 
løgner, for Skrifterne erklærer: “...der er intet menneske, som ikke synder” 
(1 Kongebog 8:46). Sagt med andre ord har hvert eneste menneske fejlet 
grueligt i at overholde Torah’en. 
 Israels folk anser stadig sig selv som bundne til Gud ved 
Sinaipagten; men i Guds øjne blev pagten brudt af Israel, allerede 
inden den blev indgået. Moses var endnu ikke nået ned ad bjerget med 
pagtstavlerne i hænderne, før folket dansede vildt og liderligt omkring 
guldkalven, som de havde befalet Aron at lave til dem, da de havde mistet 
tålmodigheden med Moses. De brød dermed det første bud, der forbød 
afgudsdyrkelse!  
 Var dette blot en engangsforseelse, et undtagelsestilfælde i 
det jødiske folks historie? Eller var der en periode i vort gamle folks 
historie, hvor vi ikke dyrkede afguder lavet af træ og sten, guld og sølv, 
materialisme og religion, inden vi blev tvunget til at drage i eksil fra vort 
land på grund af “afgudsdyrkelse, incest og blodsudgydelse”? 
 Man kan forledes til at tro, at Gud med vilje blander sig i et 
problem, der synes uden løsning. På den ene side lovede Han os igennem 
den pagt, Han oprettede med Abraham, at gøre os til velsignelse for alle 
jordens slægter, og han kaldte os til at være et lys for Nationerne. På den 
anden side gav Han os en Torah af retfærdighed og sandhed, som ingen 
af os er i stand til at overholde, hvilket sætter os under Hans forbandelse. 
Der er dog en vej ud af det dilemma, for det var aldrig Guds hensigt at 
forbande os. Han svigtede aldrig sit pagtsfolk. Selv før Han drev os ud 
fra vort eget land, selv før Han tillod sit første tempel at blive ødelagt, 
havde Han allerede lovet os ved profeten Jeremias, at Han ville komme 
til sit folk igen igennem den nye pagt, Han ville indgå med dem.
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Den Nye Pagt

 Som vi allerede har set, er den nye pagt slet ingen kristen 
opfindelse. Det er et løfte, Gud har givet sit folk, fordi folket – ikke Gud 
– brød Sinaipagten. 

Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt 
med Israels hus og med Judas hus, 
en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den 
dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød 
min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. 
Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de 
dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og 
skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være 
mit folk. 
Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige: 
»Kend Herren!« For alle kender mig, fra den mindste til den 
største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke 
længere på deres synd. (Jeremias 31:31–34)

 Gud har tydeligvis lovet, at Han ville indgå og forsegle en ny 
pagt imellem Ham og Hans folk, Israels hus og Judas hus, som erstatning 
for Sinaipagten, der var blevet brudt. Gud gjorde det helt klart, at det var 
Israels folk, der havde brudt Hans pagt, skønt Gud altid havde været en 
trofast ægtemand. Når den ene part bryder en pagt, bliver den anden part 
dog løst fra enhver forpligtelse, han tidligere havde haft i forbindelse med 
denne tro og love erklæring. Derfor lovede Gud ikke Israel, at Han ville 
forny den gamle pagt, som alligevel ikke ville være blevet overholdt på 
grund af dens umulige betingelser. Han lovede derimod at indgå en helt 
ny pagt, erklæret retsgyldig ved Hans egen trofasthed og kærlighed. 
 Sinaipagten blev indgået på et grundlagt, der ikke blot var ustabilt, 
men rent faktisk umuligt. Intet menneske har nogensinde været i stand 
til at overholde Torah’en fuldstændigt uden fejl. Dette var også grunden 
til, at Gud banede en vej ud igennem offersystemet. Alle den moderne 
jødes påstande om, at Han selv kan nærme sig Gud uden behov for en 
mellemmand, er aldeles forkerte, og de viser mangel på grundlæggende 
forståelse for præsteskabets tjeneste. 
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Bemærk Guds løfte hos Jeremias: “Jeg tilgiver deres skyld og husker 
ikke længere på deres synd”. Hvordan kunne Gud love os tilgivelse 
og syndernes forladelse uden først at stille et offer til rådighed? Ifølge 
Skrifterne skal der et offer til, for at syndere kan blive renset:

Så tog Moses blodet og stænkede det på folket, og han sagde: 
»Dette er pagtens blod, den pagt, Herren har sluttet med jer på 
grundlag af alle disse ord.« (2. Mosebog 24:8)

Derfor blev heller ikke den første pagt indstiftet uden blod. 
For da Moses havde læst alle budene i loven for hele folket, tog 
han blodet af kalvene og bukkene tillige med vand og skarlagenrød 
uld og isop og stænkede det både på bogen og på hele folket, 
idet han sagde: »Dette er pagtens blod, den pagt, Gud har sluttet 
med jer.« 
Og på samme måde stænkede han også blod på Åbenbaringsteltet 
og alle karrene, som bruges ved gudstjenesten. 
Ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der finder 
ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod.  
(Hebræerbrevet 9:18–22)

For dit pagtsblods skyld slipper jeg dine fanger løs fra cisternen, 
hvor der ikke er vand. 
(Zakarias 9:11)

 Dette er grunden til, at vort folk beder Gud betragte deres beden 
og tryglen, som var det et offer, de havde bragt i henhold til Torah’ens 
forskrifter. Gud beder os dog ikke erstatte vore ofre med bøn, for en sådan 
erstatning bliver ikke vel modtaget hos Ham. Alt, hvad Han beder os om, 
er at tage imod Hans pagt, som Han har forseglet med det evige, fejlfrie 
Lams blod, det for evigt tilfredstillende Offer. Gud kræver ikke noget 
andet af os end det, at vi i tro tager imod det, Han så nådigt har stillet til 
rådighed igennem Hans nye pagt – et nyt hjerte og en ny ånd, som vil få 
os til at følge efter Ham af en kærlighed, der udspringer i Hans kærlighed 
og tilgivelse af vor synd. Alle disse velsignelser blev opfyldt i den nye 
pagt, igennem Yeshua Messias’ død og opstandelse, fordi Hans blod blev 
“[udgydt] for mange til syndernes forladelse” (Matthæus 26:28).  
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 Israels folks tragedie igennem de årtusinder, de har eksisteret, 
kan føres tilbage til dette princip. Vi har set modtagelsen af Torah’en 
som et tegn på vor eneståendehed som folk foran Gud; men vi har ikke 
set, at vi faktisk er en hær af evangelister, “et kongerige af præster og 
et helligt folk” (2. Mosebog 19:6), der skal vidne om Gud for verden. 
I Yeshua Messias, opfylder Gud faktisk sit løfte om, at Israels folk vil 
blive til velsignelse for alle jordens slægter og et lys for hedningerne. 
Skønt mange ikke-jøder har fordrejet og forvrænget Guds Ord, ændrer 
dette intet ved  kendsgerningerne. Det peger blot hen imod menneskets 
syndige natur. Har vi jøder ikke også fordrejet Moses’ og profeternes 
sandheder, når vi har fejltolket dem til lukkede yeshiva’er, ultraortodokse 
ghettoer og særlige privilegier?  
 Gud er dog ikke begrænset af menneskets veje. Han gav denne 
verden en ny pagt, forseglet med Messias’ blod, netop som Han havde 
lovet. Vi jøder har ladet de kristne gøre det arbejde, der var tildelt os helt 
fra starten, for det var dem, der oversatte vor hebraiske Bibel til mere end 
fjorten hundrede sprog og dialekter og gjorde den tilgængelig til praktisk 
talt ethvert litterært menneske over hele verden. Vi må indrømme, at Gud 
ikke udvalgte os, fordi vi var bedre eller helligere end andre. Det ville 
være meget bedre for os, hvis vi holdt op med at tro, at der var én sandhed 
for jøder og en anden for resten af verden, eller at der er forskellige 
frelsesplaner for jøder og ikke-jøder. Guds sandhed er tværtimod 
enestående, evig og absolut, og den gælder hele menneskeheden.
 Gud skabte os i sit billede, og Han ønsker at frelse alle mennesker. 
Yeshua er Vejen, Sandheden og Livet. I stedet for at tvinge ikke-
jøderne til at gå igennem hele den komplicerede proces at konvertere til 
jødedommen, skulle vi lære dem det, Gud lærte os igennem Abraham, 
som “troede Herren, og han regnede ham det til retfærdighed” (1. 
Mosebog 15:6). Vi må huske på, at Gud indgik en pagt med Abram, 
mens han stadig var uomskåren, og at Guds vigtigste overvejelse altid 
har været menneskehjertets tilstand og ikke dets ydre fremståen.

Betegnelsesforklaring
1     Der henvises til israelitternes udgang fra Egypten (2. Mosebog 
12).
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2  Efter Pesach-festens anden dag begynder Omertællingen. 
Der tælles op til 50 dage, indtil ugefesten Shavuot. Omertællingen er 
et bud i Torah’en (3. Mosebog 23:10+15).

3  I dette afsnit forekommer både navnene Abram og Abraham. 
Gud gav Abram det nye navn Abraham (1. Mosebog 17). Abram 
betyder ”ophøjet fader”, mens Abraham betyder ”fader til mange 
folkeslag”.

4  Selv når en omskåret mand konverterer til jødedommen, 
bliver det beseglet med pagtsblod. Ved et snit bliver der tappet en 
lille mængde blod.
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Kapitel 23
Michael, Michael!

 En morgen helt uden varsel ringede Michael pludselig på min 
dørklokke. Jeg havde ikke hørt fra ham, siden han forlod Amerika, og 
blev ret overrasket over, at det var lykkedes ham at finde frem til mig. 
Der lige foran mig stod den unge mand, der engang af sine forældre 
var blevet sendt til Jerusalem for at blive ordineret til rabbi, men som 
foretrak natklubbernes og værtshusenes søde tomhed. Han var det samme 
menneske, som øvede karate sammen med sin ven hjemme i Brooklyn 
for at være i stand til at hævne sig imod de aggressive ikke-jøder. Det 
lykkedes Michael, som var blevet rig på sin egen måde, at overraske mig 
på netop samme måde, som jeg havde bragt ham ud af fatning, da jeg 
bankede på hans dør femten år tidligere. Nu var min kære ven så kommet 
til Israel af én grund: At forsøge at tale mig til fornuft og overbevise mig 
om at vende alt det vrøvl om Yeshua og den messianske jødedom ryggen 
og at bringe mig tilbage til den rabbinske jødedoms varme skød – eller 
sådan forstod han det i det mindste. 
 “Jeg vil have, at du kommer med mig til en bestemt yeshiva  i 
Jerusalem”, bønfaldt han mig. “Kom og tal med en lært rabbi og forklar, 
hvorfor du tror, at Yeshua er Messias. Åbn din Bibel foran ham, og vis 
ham alle de profetier, du engang har vist mig. Jeg vil gerne se hans 
reaktion på alle dine påstande. Jeg vil gerne se, hvordan han besvarer 
dine argumenter, når du præsenterer messiansk jødedom som sand 
jødedom”.  
 Jeg huskede alle de glødende diskussioner, vi havde haft. 
Michael, der havde kendt den gamle Jacob ret godt, var imponeret over 
den dybdegående forandring i mig, men nægtede stadig at indrømme, at 
den skyldtes min nyfundne tro på Yeshua. Han fandt det svært at tro, at 
jeg havde fundet fred og glæde, der overgik enhver forstand, i Herren 
Israels Guds evige arv igennem Hans Messias – og uden at bukke for 
rabbinerne, som han dag ud og dag ind hørte om igennem sine religiøse 
forældre. 
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 Der var gået indtil flere år siden disse diskussioner; men Michael 
kunne sandsynligvis ikke glemme de ting, han havde hørt igennem mig 
om troen. Havde mit vidnesbyrd mon rørt ved noget i hans urolige hjerte? 
Måske ville han lette sin samvittighed og bevise overfor sig selv via en 
lært rabbi, at jeg havde taget fejl. 
 “Vil du, at jeg skal duellere imod en rabbi?” spurgte jeg 
begejstret, “Hvilken interessant idé!” Michael så forvirret ud. Han havde 
klart forventet en anden reaktion fra mig – at jeg ville trække mig tilbage 
fra mit ståsted og være bange for at høre andre meninger.
 “Hvis det nu lykkes rabbineren at overbevise dig om at vende 
tilbage til jødedommen på den måde, som Israels folk forstår det, vil du 
da være villig til at slippe din tro på Messias og indrømme, at du tog fejl? 
Ville du indrømme, at alt det med Yeshua ikke var andet end tåbelighed?” 
spurgte han forvirret. 
 Jeg svarede: “Først vil jeg lige minde dig om, at det ikke er 
hele Israels folk, der accepterer jødedommen på den måde, rabbinerne 
fremstiller det. Jeg kan dog love dig med sikkerhed – og du kan skrive 
dette ned – at hvis det skulle lykkes denne rabbi at overbevise mig uden 
tvivl om, at rabbinsk jødedom er rigtig og messiansk jødedom forkert, vil 
jeg helt klart bekende min fejl. Derudover aflægger jeg også løfte om, at 
jeg vil få trykt et åbent brev i den daglige avis, hvor jeg vil bekende den 
sørgelige fejl, at jeg har forledt mange, så at de israelere, der allerede er 
kommet til tro, vil kunne frasige sig troen og vende tilbage til rabbinsk 
jødedom. Jeg synes, det er en retfærdig aftale, ikke?” 
  Bange for, at jeg måske ville ændre mening, udbrød Michael: 
“Lad os ikke spilde nogen tid, men straks tage af sted til yeshiva’en”. 
 Vi steg ind i den elegante Mercedes, Michael havde lejet, da 
han ankom til Israel, og var snart på vej ad motorvejen til Jerusalem. 
Michael parkerede bilen ikke langt fra yeshiva’en, som lå meget tæt på 
“Mea Shaarim”, Jerusalems mest ultraortodokse kvarter.  De forsømte 
bygningers mure var dækket lag på lag af trykte plakater, der advarede 
offentligheden imod at bryde Shabbatten, imod “umoralske” kvinder, der 
lod deres nakke og ankler være synlige, og imod rabbineren i nabolaget 
og hans område. Andre plakater opmuntrede de trofaste til at komme i 
store skarer til vækkelsesmøder eller til at erklære hellig krig imod de 
uærlige valg til Knesset, fjernsynets tilsmudsning, de sjælefangende 
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missionærer, eller hvad end, man syntes, var urent.  
 Michael og jeg havde ført en overfladisk samtale, mens vi kørte. 
Jeg kunne ikke forstå, hvad der fik Michael, der nu var en meget rig 
mand, til at ville tage mig med hen til den rabbi. Var han virkelig så 
bekymret for min sjæls evige skæbne, eller hørte han mon Guds stille 
stemme kalde: “Min søn, hvor er du?” 
 Michael trak pludselig to hvide kippot op af lommen, satte den 
ene på sit hoved og rakte mig den anden. Han sagde: “Jeg håber, du ikke 
har noget imod at have den her på, vel?” 
 Jeg så ham lige i øjnene og svarede: “Michael, hvis jeg troede, 
det var alt, hvad der skulle til for at blive en kosher jøde, ville jeg endda 
tage en streimel på hovedet. Jeg beklager; men jeg er ikke villig til at 
hykle og bære maske!” 
 Ret overrasket og skuffet over min modvilje til at samarbejde, 
stak Michael kippa’en tilbage i lommen igen og spurgte undskyldende: 
“Hvad skal vi da gøre for at se anderledes ud end ikke-jøderne?” Jeg tav 
og sendte ham et blik, der talte for sig selv. Han forstod det udmærket. 
 Vi gik igennem en stor jernport, over hvilken der stod skrevet: 
“Her er Herrens port, her går de retfærdige ind!” (Salme 118:20). Ude 
i den store gård var der små grupper yeshiva-studerende, beskæftigede 
med tomme samtaler. Michael, der bar en tredelt, skræddersyet habit, der 
var sidste mode fra New York, og en elegant kippa, trådte ind i yeshiva’en, 
som var den hans ejendom. At han havde tilbragt sin barndom og ungdom 
i Brooklyn-yeshiva’erne gjorde sit til, at han også følte sig hjemme her. 
Skønt han allerede havde trukket sig tilbage fra den religiøse arena på 
et tidligt tidspunkt i livet, havde han fuld tillid til, at når jeg allerede 
havde omvendt mig og troede på Gud og vendt denne verdens tomheder 
ryggen, skulle jeg med lethed finde min rette plads indenfor yeshiva’ens 
fire vægge. 
 Michael kunne ikke forstå, at jeg, skønt jeg levede i det verdslige 
samfund og så ret meget ud ligesom resten af verden, kunne opretholde 
en livsstil, der var så meget anderledes end den verdslige verden. Hvad 
der forbløffede Michael allermest, var, hvordan jeg kunne modstå alle 
de fristelser, der lå og ventede omkring hvert hjørne uden at gemme 
mig i en ghetto. Munke og eneboere trækker sig ind i deres klostre, og 
ortodokse jøder gemmer sig for den fjendtlige verden i yeshiva’er og 
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ghettoer. Michael spekulerede på, hvordan et menneske, der var vant til 
denne verdens fornøjelser, kunne omvende sig uden at se anderledes ud 
udadtil.
 Vi krydsede langsomt den store yeshiva-hal. De studerende sad 
to og to over for hinanden og bevægede overkroppene rytmisk frem 
og tilbage, idét de lænede sig over tykke Gemara-bøger. Hvert enkelt 
emne blev undersøgt til bunds fra enhver mulig vinkel, og når de endelig 
kom til en konklusion, var de sikre på, at det var til rabbinernes og de 
studerendes fortjeneste, at verden stadig eksisterede. 
 Michael så anspændt ud, da vi stod i døren til rabbinerens 
kontor. Han smilede til mig, bankede så forsigtigt. Bag den lukkede dør 
hørte vi med det samme rabbinerens stemme invitere os indenfor. Vi 
trådte indenfor med et højtideligt udtryk i ansigtet. Rabbineren var meget 
høflig, da han med en stor armbevægelse gjorde tegn til, at vi skulle 
sætte os ned. På hans bord hobede papirstakkene sig op, og væggene 
var skjulte bag store bogreoler med imponerende indbindinger af hellig 
litteratur i  hundredvis. Michael og jeg sad overfor rabbineren og 
udvekslede fornøjede blikke. Det var tyve år siden, vi havde vendt den 
religiøse, jødiske Institution ryggen, og vi befandt os nu igen i en yeshiva 
i Jerusalem under besynderlige omstændigheder. Jeg vidste ærlig talt 
ikke, hvad jeg skulle forvente. Jeg forestillede mig, at det ville føre til en 
hed debat. Det kunne endda være, at rabbineren, efter at jeg havde sagt 
min mening, ville samle alle de studerende, så de kunne forbande mig og 
smide mig ned af trapperne. Jeg var virkelig forberedt på det værste.
 “Ærværdige Rabbi”, begyndte Michael på overraskende flydende 
hebraisk med en stærk New York accent, “Jacob er en kær ven af mig, der 
netop nu tror på Yeshu. Jeg tog ham med herhen, for at du måske kunne 
tale ham til fornuft. Måske kan du bringe ham tilbage til jødedommen 
igen”. 
 “Ganske vist! Det er en stor mitzvah at bringe en jøde, der er 
på forkert kurs, tilbage til hans oprindelige rødder igen”. Værelset var 
trykkende stille. Rabbineren løftede sine øjne og gav mig et sympatisk, 
forstående blik. Så sagde han med autoritet i stemmen, som kendte han 
mit hjerte og min overbevisning bedre end jeg selv: “Sig mig, hvad får 
dig til at tro, at det ikke-jødiske Nye Testamente fortæller sandheden, 
mens vor jødiske Tanach tager fejl?” 
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 “Ærværdige Rabbi”, svarede jeg ærligt, “tillad mig venligst at 
korrigere din udtalelse. For det første tror jeg ikke, at det Nye Testamente, 
som du siger, er ‘ikke-jødisk’, eller at det kun tilhører ikke-jøderne. Jeg 
tror, at den Nye Pagt er en hellig jødisk bog nøjagtig ligesom vor jødiske 
Tanach. Jeg tror heller ikke, at den Nye Pagt er mere sand end den jødiske 
Tanach. Hvorfor skal vi dog stille dem op imod hinanden i stedet for 
ved siden af hinanden? De er komplimenterende stykker hellig litteratur, 
begge inspirerede af den levende Guds Ord!” 
 Det var en provokation, og rabbinerens reaktion var noget af et 
syn! Hans øjne forhærdedes, og hele hans talemåde forandredes. “Hvor 
vover du at sammenligne vor hellige Torah, der blev givet til Moses på 
Sinais Bjerg, med dette urene, foragtelige Nye Testamente! Hvor vover 
du at kalde det en jødisk bog! Hører du selv, hvad du siger?” 
 “Jeg beklager, ærværdige rabbi”, svarede jeg. “Jeg er enig med 
dig i, at den hellige Torah blev givet til Moses på Sinais Bjerg, og jeg 
benægter ikke et eneste bogstav af den. Men tillad mig venligst at sige 
noget i den Nye Pagts forsvar.  Den er hverken uren eller foragtelig. 
Det er måske skrevet i et lettere sprog end Tanach’en; men Gud har 
på den måde gjort sit budskab klart og forståeligt til enhver rundt om i 
hele verden. Den Nye Pagt blev ikke givet med det formål at forandre 
Tanach’en eller erstatte den, Gud forbyde det, men nærmere for at bevise 
Herren, Israels Guds trofasthed – Han, som havde lovet os Messias og 
opfyldte sit løfte.  
 “Tillad mig, Rabbi, at stille dig et spørgsmål. Har du nogensinde 
beskæftiget dig med den Nye Pagt? Ved du noget om, hvad der står 
skrevet i den?” 
 “Selvfølgelig ikke!” Rabbineren var skræmt fra vid og sans, som 
havde jeg foreslået ham at spise en sandwich med svinekød og ost på 
en Yom Kippur, der faldt på en Shabbat1. “Jeg har aldrig tilsmudset mig 
med en sådan urenhed. Det er en uren, foragtelig bog, der blev skrevet 
for at lære ikke-jøder, hvor modbydelig og frygtelig jødernes forseelse 
var, da de afviste Yeshu, deres Messias. Yeshu og den bog, Han skrev, var 
hovedårsagen til alle vore vanskeligheder og lidelser i denne verden. I 
den mands navn har ikke-jøderne slagtet os de sidste to tusinde år. Enhver 
jøde, der læser den bog, gør det med livet som indsats!” 
 Den trættende samtale blev ved og ved. Jeg husker ikke alle 
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detaljerne; men argumenterne blev mere og mere voldsomme. Jeg husker 
blot, at jeg citerede en lang række profetier, der henviste til Messias, 
der først skulle komme som Guds Lam, der borttager verdens synd, og 
senere som Løven af Juda. Men som sædvanligt med ultraortodokse 
jøder, er det svært at benytte Tanach’en imod de vises skrifter, fordi de 
sætter kraften og autoriteten i de rabbinske kommentarer meget højere 
end Tanach’ens. Vi kunne blive enige om, at der er flere steder i Bibelen, 
der taler om en lidende Messias, men ifølge rabbineren kan ingen i dag 
vide, hvem denne Maschiach Ben Yosef er. 
 Jeg spurgte: “Hvordan kan vi da kende Ham, når Han kommer?” 
Rabbineren havde et svar parat. RAMBAM var den eneste og den sidste 
autoritet – i det mindste for ham -  hvad Messias’ identifikation angår. 
Rabbineren tog den imponerende udgave af Mishnah Torah—Hayad 
Hachazakah ned fra hylden, åbnede den behændigt ved det rigtige kapitel 
og begyndte at messe højt fra “Kongernes herredømme”: 

 Og når en konge fra Davids hus rejser sig, grunder over Torah’en 
og gør retskafne handlinger som sin far David i henhold til den skriftlige 
og mundtlige Torah og tvinger hele Israels folk til at leve efter den og 
holde fast i den og kæmper kampe for Herren – da er han muligvis 
Messias. 

Og hvis Han har haft held med at gøre alt dette, og Han bygger 
templet på rette sted og fører det landflygtige Israels folk hjem – da er 
Han med sikkerhed Messias. 

 Jeg prøvede energisk at forklare rabbineren den umådelige 
forskel imellem RAMBAMs beskrivelse og den sande Messias, som er 
beskrevet i Skrifterne. De vises teori skelnede imellem to Messiasser. 
Den ene - Mashiach Ben Yosef  - skal komme først og dø i krig, hvorefter 
Mashiach Ben David vil komme sejrrigt som den erobrende Konge. 
Ifølge denne teori må der være to forskellige messianske personligheder, 
mens Tanach’en faktisk kun taler om én Messias, der skal komme to 
gange: Første gang kommer Han for at sone folkets synd ved sin død og 
derved at frelse dem fra evig fordømmelse og at åbne frelsens porte også 
for ikke-jøderne ved sin opstandelse. Senere kommer Han for anden gang 
som den sejrrige Kongernes Konge. ITanach’en er der ingen hentydning 
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til to Messiasser, ligesom der heller ikke er noget bibelsk bevis for idéen 
om, at Messias vil komme, når hele Israels folk overholder to Shabbatter 
på rette måde! 
 “Tværtimod, ærværdige Rabbi”, udbrød jeg, “Yeshua alene er 
svaret på alle de bibelske krav vedrørende Mashiach Ben Yosef, for Hans 
mor Miriams (Marias) mand hed Josef, og også fordi Han minder om 
den retskafne Josef, vor stamfader Jacobs søn. Det forventes også, at Han 
vil opfylde alle profetierne vedrørende Mashiach Ben David, når Han 
vender tilbage i himlens skyer med stor herlighed og ære for at etablere 
Guds rige på jorden”. 
 Jeg lagde mærke til, at da jeg forklarede profetierne om Messias, 
blev rabbinerens interesse vakt, og han lyttede til mine ord med stigende 
opmærksomhed. Han holdt efterhånden op med at afbryde mig så 
aggressivt. 
 Rabbineren spurgte mig til sidst, om jeg var villig til at deltage 
i værdiseminaret for nye “bodfærdige” (den religiøse betegnelse for 
verdslige mennesker, der gerne vil blive ortodokse), hvor jeg kunne få 
svar på alle mine spørgsmål. Han lagde slet ikke mærke til, at jeg ikke 
havde stillet ham et eneste spørgsmål. 
 “Gerne, Rabbi,” svarede jeg, “men jeg vil kun deltage under én 
betingelse: At yeshiva’en betaler for mit ophold og dækker alle mine 
udgifter der, for jeg er ikke villig til at give så meget som en agorah (øre) 
for et sådant seminar”. 
 Rabbineren så en smule stødt ud over mit uforskammede krav; 
men den eneste chance, han stadig havde for at kunne bringe mig til 
fornuft, tiltalte ham tilsyneladende så meget, at han var villig til at 
acceptere min betingelse. Jeg tog dermed af sted til hotellet i Netanya, 
hvor seminaret fandt sted.  
 Seminaret var et klassisk eksempel på de intense 
hjernevaskningsmetoder, der benyttes af folk, der bestræber sig på 
at overbevise deres stakkels uvidende ofre. Omkring to hundrede 
mennesker, hvoraf mange vidste meget lidt om religion overhovedet 
eller om jødedommen i særdeleshed, lyttede opmærksomt til en maraton 
af forelæsninger fra tidlig morgen til sen aften. Piloter i Luftvåbenet, 
kunstnere, læger og universitetsprofessorer – alle forhenværende – 
stillede sig op på scenen og fortalte det ivrige, lettroende publikum 
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om, hvordan overholdelse af Torah’ens bud havde forandret deres liv 
fuldstændigt. Nogle henviste til spændende oplevelser, de havde haft 
ved séancer og andre spiritistiske fænomener. De var tilsyneladende så 
fascinerede af det okkulte, at de ikke var klar over, at de havde med 
dæmoniske magter at gøre. Jo dybere de trængte sig ind i det esoteriske, 
jo mere velvilje vakte de hos det begejstrede publikum. De fleste af 
forelæsningerne var ikke andet end en systematisk skræmmekampagne 
og trusler om Helvedes rædsler, som de, der fortsatte deres verdslige 
livsførelse, kunne forvente. Jeg var helt enig i nogle af de ting, de sagde, 
for ingen behøvede bevise Guds og Satans eksistens for mig, og heller 
ikke Himmel og Helvede. Jeg gjorde dog stadig oprør af al min kraft 
imod det pres, der blev benyttet, og den hjernevask, jeg var vidne til. I 
løbet af hele dette trættende seminar blev Bibelen ikke åbnet så meget 
som én gang, og ingen henviste til den, heller ikke indirekte.  
 Det psykologiske gruppepres, der blev lagt på folk, var voldsomt. 
I gangene blev der solgt religiøse artikler så som flasker med “helligt 
vand” fra Baba Salis vandhaner, hellige portrætter af store rabbinere, 
kassetter med berømte rabbinere, musik med religiøse solosangere og 
kor, sorte fløjskippot, talitot og tzitziyot. Disse mennesker købte det 
hele! 
 På denne lange uges sidste aften gik de fleste af deltagerne op 
på scenen og berettede om deres oplevelser i løbet af ugen. Med tårer i 
øjnene aflagde de løfte om at holde budene og i særdeleshed dem, der 
vedrørte Shabbat og kashrut. Hen mod afslutningen sad en anderledes 
tænkende kibbutznik og jeg som de eneste tilbage i hele salen. 
 Jeg sad der og tænkte på, hvad der ville ske i nærmeste fremtid 
med mange af de mennesker, der var til stede i salen den aften. Mange 
af dem ville forsøge, så godt de kunne, at overholde de rabbinske bud og 
traditioner; men det ville ret hurtigt gå op for dem, hvor ukvalificerede 
og ude af stand de var til at formilde Gud ved hjælp af gode gerninger. 
Ved mine evangelisationsfremstød har jeg mødt mange, der har taget 
seminaret, og som frustrerede og skuffede spekulerede på, hvad de havde 
gjort forkert, hvorfor det ikke var lykkedes dem at overholde det ene 
eller det andet bud, og hvorfor de overhovedet skulle overholde det så 
omhyggeligt. De blev dog fortsat bedt om ikke at udtrykke tvivl eller 
stille spørgsmål. Nogle af dem var blevet befalet at lade sig skille fra 
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deres ægtefælle, som ikke fulgte dem i bodfærdighed. De brød enhver 
forbindelse til deres børn og nægtede endda at besøge deres forældre og 
spise af deres “urene” borde, hvormed de brød Guds positive bud, der 
lyder: “Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, 
Herren din Gud vil give dig” (2. Mosebog 20:12).
 I mellemtiden kom seminarleder Rabbi Peretz selv hen til mig 
og spurgte mig, hvorfor jeg stædigt vedholdt min modstand og nægtede 
at komme frem til scenen for at bekende og frasige mig min synd og 
omvende mig foran den opmuntrende skare. 
 Jeg svarede ikke. Hvordan kunne jeg udtrykke det, der var i mit 
hjerte? 
 Rabbi Peretz så på mig, som kunne han læse mine tanker, og 
spurgte mig så: “Hvorfor går du ikke hen og taler med Rabbi Yitzak 
Amnon ved mødets afslutning?”
 Rabbi Amnon, “den Store Løve,” fandt først tid til at tale med mig 
kl. to om natten. Vi sad sammen med flere andre rabbinere, og på deres 
anmodning begyndte jeg at gøre rede for den messianske tros principper 
baseret på Torah’en og profeterne og forbundet med menneskehjertets 
behov for at finde tilgivelse for synd og forsoning med den Hellige Gud. 
De havde indtil dette øjeblik været fuldstændig enige med mig og var 
endda blevet opmuntrede. Men idét jeg begyndte at citere de Skrifter, 
der handlede om Messias, blev atmosfæren pludselig mere dyster og 
deprimerende. De forkastede enstemmigt den Nye Pagt med usikre 
bemærkninger.
 “Jeg behøver ikke læse den!” sagde Rabbi Amnon bestemt. “Mine 
forfædre besluttede at så tvivl omkring det, og det er mig nok. Derudover 
modtog mine stamfædre Torah’en på Sinais Bjerg og videresendte den 
trofast fra generation til generation indtil denne dag. Hvem modtog du 
den Nye Pagt fra? Fra dine forfædre eller fra ikke-jøderne?” 
 “Den Nye Pagt blev skrevet af mine jødiske forfædre”, svarede 
jeg. ”De bragte også budskabet om Guds frelse til de fire verdenshjørner”. 
Det er sandt, at Jeff, som fortalte mig dette budskab for første gang, ikke 
var jøde; men jeg modtog ikke det nye hjerte og den nye ånd, som jeg har 
inden i mig, fra Jeff, og heller ikke fra mine fædre eller forfædre, men fra 
Herren Israels Gud selv. 
 Husk på, at vore jødiske forfædre var fejlbarlige, syndige 
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mennesker ligesom resten af os. Mere end én gang på Bibelens tid gik de 
fejl af målet og forledte hele folket til et liv i vildfarelse, og det samme 
sker også den dag i dag. ‘Sig derfor til Israels hus: Dette siger Gud 
Herren: Vil I gøre jer urene på samme måde som jeres fædre og hore 
med deres ækle guder?’” (Ezekiels Bog 20:30). 
 Jeg fortsatte: “Hvad forventer du, ærværdige rabbi, at jeg skal 
gøre? At behandle mine forfædre og de gamle rabbinere med ærbødighed 
og hellighed, blot fordi de gik forud for mig historisk set? Ønsker du, 
at jeg skal helliggøre deres ord over den Levende Guds Ord? Israels 
religiøse og åndelige ledere forkastede de sande profeter, når de bragte 
et guddommeligt budskab fra Gud. Er det ikke muligt, at da Yeshua 
kom, om hvem det blev sagt: ‘Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, 
Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, 
sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl’ (Zakarias 9:9), at 
de forkastede Ham på samme måde, fordi Han ikke passede ind i deres 
populære, ubibelske forventninger?” Jeg så rabbineren direkte i øjnene 
og spurgte: “Hvad er det ved Yeshua, du forkaster? Hvilken synd har han 
dog begået, der fortjener et sådant lidenskabeligt had hos dig? Hvornår 
vil du endelig lære at se Ham i Hans sande lys? 
 “I dag lige som i gamle dage venter religiøse ledere på en 
indbildt, uidentificerbar, ‘jødisk Messias’, der skal frelse Israels folk fra 
slaveriet hos de urene ikke-jøder, mens Gud gør det klart, at Han ønsker 
at frelse sit folk fra tilsmudsningen af deres urene, syndige hjerter først. 
Hvem skulle jeg da tro? Skulle jeg adlyde mine forfædre og de rabbinske 
vismænd eller Guds Hellige Ord?
 “Hvornår kommer den herlige dag, hvor I rabbinere endelig vil 
se den guddommelige sandhed og lægge jeres egen herlighed og tomme 
anseelse ned for fødderne af Messias’ kors? Hvornår vil I holde op med 
at anklage Yeshua og beskylde Ham for alle jeres trængsler og råbe 
ud sammen med hele Israels hus: ‘Velsignet være han, som kommer, i 
Herrens navn!’ (Salme 118:26)?”
 Det var en spændende nat, men sørgelig. Ved morgengry sagde 
vi farvel til hinanden og gik hver til sit. Rabbinerne insisterede på, at 
min udlægning ikke var gyldig, fordi jeg forkastede de jødiske vismænds 
mundtlige traditioner, de rabbinske forordninger, de anså som værende 
hellige. De holdt dermed fast i deres overbevisning om, at jeg var gået 
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over til kristendommen, hvilket ifølge dem var en ikke-jødisk religion. 
Jeg var på den anden side overbevist om, at det var dem, der havde 
ombyttet den oprindelige bibeltro med en menneskeskabt og derfor falsk 
religion.  
 På trods af den hede debat havde atmosfæren dog været dannet 
og høflig. Jeg må indrømme, at det var første gang, jeg havde en 
konfrontation med rabbinere, der respekterede mit standpunkt og endda 
ønskede mig alt godt ved afslutningen af samtalen. Det er mit hjertes 
ønske, at Guds Ord, som de fik så rigeligt at høre fra mig, må tale til 
deres hjerter!

Betegnelsesforklaring
1  Efter Torah’ens bud er indtagelse af svinekød forbudt, 
mælkevarer må ikke spises sammen med kød, og Yom Kippur er en 
fastedag.

Michael, Michael!
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Kapitel 24
Løven af sten og løven af Juda 

 Nu, hvor jeg ser tilbage på mange års tjeneste i Guds rige og 
Hans voksende vingård i Israel, kan jeg kun forbløffes over den lange 
vej, drengen fra Kiryat Shmonah har gået. Han er vokset fra de tanker 
om hævn og had imod ikke-jøderne, der blev sået i ham ved Tel-Chais 
stenmonument af den brølende løve, og er blevet til en mand med ord 
til trøst og frelse på læberne til Israels folk først, men også til ikke-
jøderne.   
 Den stærke fornemmelse af et missionskald kom ikke fra mig 
selv. Jeg bad ikke om det og opsøgte heller ikke evangelisttjenesten. Det 
udsprang heller ikke af min egen fantasi. Jeg ville i virkeligheden ikke 
være i stand til at udføre det bare en eneste dag, hvis ikke jeg levede det 
fuldtud tilfredsstillende liv for fødderne af “Løven af Juda” (Johannes 
Åbenbaringen 5:5), Herren Yeshua min Frelser.

Dagene er gået, og årene med 
siden min tidlige barndom, 
hvor jeg gik op til Tel-Chai 
for at se min ungdom. 
Er jeg helt alene her i mit fædreland? 
Nej, min bror, 
du er slet ikke alene
i den jødiske kamp for overlevelse. 
På Mindedagen 
kom de her allesammen 
for at hejse deres flag. 
Først på halv stang, derefter helt op. 
Nogen taler om de faldnes blod, 
og alle udgyder tårer. 
Når så sorgen er ovre, 
hvirvler danserne rundt i kredse.
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Senere, når alt bliver normalt igen, 
og vi ligesom de øvrige nationer 
fortsætter med at tjene vore egne guder: 
Ikke længere Baal og Astarte
eller afguder skabt med menneskehænder,
men nærmere mennesket og Guds skabning 
og det dyrebare fædreland,
for Herren, som gav os dette land, 
blev til en myte for længe siden. 

Ved fødderne af stenløven
forbereder fædre deres børn
på at give deres liv for landet - 
at falde, at dø, at være krigsofre! 
Nej, min bror, 
du er ikke alene 
i den jødiske kamp for overlevelse! 

Ved blod og ild faldt Juda.
Det var forudbestemt af Gud. 
Og Han bringer os tilbage 
år efter år.
Men Israels folk kan ikke se. 
Gud kalder fortsat på os, 
men vi svarer ikke. 

Siden min tidlige barndom
er jeg vokset op med kærlighed til Trumpeldor.
Jeg forberedte mit blod 
og ilden i min sjæl
på det jødiske folks eksistens. 

Men Gud gemte sit ansigt for mig, 
og ligesom alle andre
spurgte jeg mig selv: 
“Hvad vil det sige at være jøde?”
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Det svar, jeg modtog, 
var en besked fra det høje: 
Blodet var udgydt, pagten indgået, 
Evig fred med Gud var skabt. 
Ikke længere en død stenløve. 
Løven af Juda lever stadig!
I Ham er evigt liv at finde. 
Ham være al ære, pris og tak! 
—Jacob Damkani

 Vejen har været lang og besværlig, fuld af forhindringer og 
nederlag, lidelse, synd og sejre. Mit liv er ikke let, heller ikke i dag. 
Messias har aldrig lovet os en rosenhave. Den, der tror, at Yeshua gav os 
en Torah, der er lettere at overholde en den, Moses fik, kender ganske 
enkelt ikke sandheden. Men jeg ville ikke bytte det for hele verden. Hvis 
du er født igen, ved du helt præcis, hvad jeg mener. 
 Midt i denne verdens hvirvelvinde og storme, når jeg går 
igennem dybe floder eller igennem lidelsens og forfølgelsens ild, har 
jeg Guds sikre løfte om, at Han aldrig vil lade mig i stikken eller forlade 
mig (Hebræerbrevet 13:5), og Han vil være med mig altid, ja helt til 
verdens ende (Matthæusevangeliet 28:20). Hvis jeg snubler og falder, 
er Han der altid med sin stærke, mægtige arm til at sætte mine fødder 
på den faste klippe igen. Gud har altid været trofast og holdt sine løfter 
(Hebræerbrevet 10:23), skønt jeg ofte har svigtet Ham. 
 Ind imellem, når jeg lukker mine øjne i meditativ eftertænksomhed, 
kan jeg se for mine øjne et billede af en far og en søn, flydende fra 
den fjerne fortid som fra en anden verden. Jeg ser en tolvårig dreng, der 
står nær ved sin far i de persiske og irakiske jøders synagoge i Kiryat 
Shmonah. Og jeg ser faderen bøjet over sin søn, mens han kærligt peger 
på det sted i bønnebogen, hvor kantoren læser. Det er svært for den unge 
dreng at følge med i den hurtige læsning; men han gør sit bedste for ikke 
at gøre sin far offentligt til skamme. Gud forbyde det. Han lærer af sin 
far, hvad det vil sige at være jøde, og er stolt af sin jødiske identitet. 
 Da skifter billedet lige pludselig. Det er en smuk forårsdag ved 
en festlig messiansk konference i et mødelokale på Karmels Bjerg. 
Jeg ser drengen igen - mange år ældre - ved siden af sin aldrende far. 

Løven af sten og løven af Juda 
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Prædikanten står bag pulten og læser fra Skrifterne ind i mikrofonen. 
Sønnen holder en bog i hånden – det er ikke den sefardiske Siddur, men 
derimod Bibelen – den Levende Guds Ord. Han følger oplæseren med en 
finger på teksten, viser sin far, hvad det vil sige at være messiansk jøde, 
og er stolt af sin jødiske identitet!  

 Israel er i modsætning til enhver anden nation bundet til sin 
religion, stræber dog efter at genfinde sin identitet, som ikke længere 
synes klar, fordi den underligger et alvorligt behov for at genskabe 
definitionen af, hvad det vil sige at være jøde. Indtil den dag i dag har 
den israelske regering ikke været i stand til at definere, hvem der skal 
kaldes jøde. De fleste israelere har kun en fornemmelse af national 
stolthed, og den fælles trussel imod den nationale sikkerhed er det 
eneste, der forener folk. De fleste er ikke rigtig forbundet med deres 
jødiske arv, fordi Skrifternes Gud stadig bliver ignoreret og glemt, mens 
de menneskeskabte traditioner bliver holdt i ære.   
 Det menneske, jeg er blevet til - med et nyt hjerte og en ny ånd, 
som den levende Gud har givet mig - spørger ikke længere: “Hvorfor 
lige mig? Hvorfor blev jeg født som jøde?” Jeg ved nu, at Guds plan 
for mit liv er meget mere fuldkommen end noget andet, jeg nogensinde 
ville kunne forestille mig. Jeg drømmer nu om den dag, hvor hele mit 
folk og alle andre folk i verden vil opdage deres sande jødiske rødder, 
ligesom jeg. Dette ville jeg gerne give mit liv som et levende offer for 
(Romerbrevet 12:1). Det er min bøn, at jøder af alle retninger – ortodokse 
og konservative, reformerte og verdslige, chassidiske og messianske – 
vil kunne synge og danse sammen og med glæde drage levende vand af 
de evige frelseskilder! 
 Dette betyder ikke, at vi skal holde op med at tænde Shabbat-lys, 
med at bede kiddush over vin og brød eller med at bygge en løvhytte 
til Sukkot. Det betyder heller ikke, at vi nu skal begynde at spise syret 
brød til Pesach eller at bryde Shabbatten offentligt, eller holde op 
med at faste på Yom Kippur. Vi skal tværtimod fortsætte med at drage 
vand af jødedommens kilder. Vi skal fejre festerne efter vore forfædres 
helliggjorte traditioner, for så vidt som de ikke går imod Guds Ord, og 
så længe vi er klar over, at disse ikke er medvirkende til vor evige frelse. 
Gud alene er vor Frelser, og Han har stillet sin frelse til rådighed for os 
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- ikke på grundlag af mennesketraditioner, men igennem sin Søn Yeshua 
Messias’ forsonende død og opstandelse. 
 Hvis det er lykkedes mig at give en troværdig og præcis 
redegørelse, der vidner om alle de vidunderlige ting, Kongernes Konge 
og Herrernes Herre har gjort i mit liv – må det da blive min belønning. 
Al pris og ære til Gud og Hans Messias i al evighed. Amen! 

Løven af sten og løven af Juda 
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Efterskrift
“Til jøden først…”

 Kære læsere og i særdeleshed I, mine medjøder, uanset hvilken 
religiøs ideologi I tilhører! Jeg vil gerne gøre det klart, at alt, hvad der er 
skrevet i denne bog, er blevet frembragt med megen kærlighed og med 
henblik på at bringe sandheden frem i lyset. Jeg har gjort mit bedste i at 
støtte den messianske tro ved hjælp af citater fra Guds Ord; men det mest 
betydningsfulde skriftsted, jeg kan dele med jer, er sikkert følgende:

“For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til 
frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker”. 
(Romerbrevet 1:16)

 Alle beviser, der er blevet givet her, er blot en lille dråbe i Guds 
Ords store hav. Enhver, lille eller stor, kan drikke frit af dette friske og 
levende Livets Vand, indtil hans brændende tørst er slukket, for det var 
ikke beregnet for de vise og de lærde alene, og heller ikke blot for dem, 
der er i besiddelse af esoterisk viden – det er tilgængeligt for dig og mig, 
når bare vi beder om det.
 Kære læser, jeg forestiller mig ikke, at denne bog alene vil gøre 
dig til messiansk troende. Jeg undervurderer ikke din intelligens, og jeg 
ved, at der skal meget mere til. Alt, hvad jeg ønsker at opnå med at skrive 
denne bog, er at præsentere dig for det Menneske, jeg elsker allerhøjest, 
Israels Messias, Yeshua af Nazaret. Han satte mig fri fra syndens slaveri 
og gav mig den fantastiske frihed, det er at være et Guds barn. Jeg ønsker 
ganske enkelt at vidne om de fantastiske ting, Gud har gjort i mit liv. Jeg 
lader ikke som om, jeg kender svarene på alle spørgsmål. Men én ting 
ved jeg: Gud kender alle svarene meget godt! 
 Hvis du stadig har spørgsmål, tvivl eller tanker, du ikke finder 
fred i (og det er jeg sikker på, du har), vil jeg gerne opmuntre dig til at 
læse i Guds Ord, både Tanach’en og den Nye Pagt. Der vil du helt sikkert 
finde svar på alle dine spørgsmål. Der vil du også komme til at kende vor 
Gud og Hans frelse bedre. Yeshua Messias sagde: 
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Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, 
og jeg vil give jer hvile. 
Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg 
af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. 
For mit åg er godt, og min byrde er let.
(Matthæusevangeliet 11:28–30)

 Gå da til Gud med alle dine spørgsmål, tvivl og problemer og 
særligt med din syndsbyrde. Han kender dig ud og ind – alle dine påskud, 
dine fejl og dine behov. Han gør ikke forskel på nogen. Om du er søn af 
en konge eller uægte barn af en prostitueret, elsker han dig lige meget. 
Han er ligeglad med, om din far var rabbi eller kristen præst, den daglige 
leder af en stor virksomhed eller en arbejdsløs alkoholiker, en beæret 
professor eller en dømt fange. Gud skabte dig, og Han ønsker igennem 
løftet om den nye fødsel at være din Himmelske Far. Derfor sendte Han 
sin enbårne Søn til denne verden, for at du kunne blive frelst. Han kender 
dig meget bedre, end du nogensinde vil komme til at kende dig selv – og 
alligevel elsker Han dig meget højere, end nogen anden i dette univers 
nogensinde vil være i stand til at elske dig. 
 Netop nu har du måske lyst til at lukke dine øjne et øjeblik og 
tænke over de ting, du har læst, ja måske endda bede. Tænk blot på de 
mirakler Yeshua er i stand til at udføre i ethvert menneskes liv, uanset 
hvem han måtte være – en stor og mægtig konge som David eller en 
foragtet og hadet tolder som Matthæus Ben Levi, værtshusholder 
og apostel. Tænk blot på, hvad Gud kan og ønsker at gøre i livet hos 
almindelige mennesker som os, der hverken er for retskafne eller for 
kloge, hvis vi blot vil lade Ham overtage vore liv og bruge det i henhold 
til Hans velsignede vilje.  
 Jeg ved godt, at det er en svær beslutning at tage, at kapitulere 
og overgive sig til den guddommelige sandhed. Dine religiøse veje indtil 
nu (eller i modsat fald den blasfemi og hedonistiske verdslighed, der har 
ledt dig indtil nu) vil stå i vejen for, at du kan tage de rette beslutninger 
vedrørende dit liv. Husk dog på, at Gud ikke tager hensyn til din religiøse 
overbevisning, hvad den end måtte være, eller de traditioner du voksede 
op med. Han ønsker dit hjerte og intet mindre! 
 Hvad tror du, Gud vil gøre med dit hjerte, når du engang giver det 
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til ham? Han vil se på det, undersøge det og komme til den uundgåelige 
konklusion, at “hjertet er det mest bedrageriske af alt, det er uhelbredeligt, 
hvem kan gennemskue det?” (Jeremias Bog 17:9). Derefter vil han 
fjerne dit rådne, syndige hjerte fra brystet, smide det i affaldsspanden 
og indsætte et splinternyt i stedet, som han har lovet det ved profeten 
Ezekiel:

Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner 
stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød.
(Ezekiels Bog 36:26)

 Det er den nye fødsel, jeg har skrevet om i denne bog. Den blev 
givet dig ganske gratis ved Guds nåde, og den bliver din, når bare du 
beder om den. Det bliver en ny begyndelse, starten på et nyt kapitel i dit 
liv. 
 Måske er dette dit første møde med emnet Yeshua HaMashiach, 
eller måske har nogen allerede præsenteret dig for Ham førhen. Du har 
måske læst noget om Ham eller måske endda mødt messianske troende 
før. Hvis dette er tilfældet, vil jeg gerne anbefale dig at bede en bøn. 
Du behøver ikke bede den, hvis du ikke mener den ærligt. Der er ingen 
magiske kræfter i bønnens ord, og hvis du ikke kan sige den med en dyb 
indre overbevisning i hjerte, vil den ikke føre til nogen forandring i dit 
liv.
 Hvis du endnu ikke har lært Yeshua at kende, og du efter at have 
læst denne bog gerne vil møde Ham og blive bekræftet i sandheden om 
Ham, udtal da følgende bøn med dine egne ord: 

Gud Fader, Abraham, Isak og Jakobs Gud!
Jeg har indtil den dag i dag ikke kendt noget til din Torahs sandhed, 
og jeg har heller ikke været klar over din store kærlighed til mig. 
I lyset af dit Ord er jeg blevet klar over din sandhed. Du er hellig, 
og jeg er helt igennem uren. Jeg kan ikke retfærdiggøre mig selv 
på nogen måde. Jeg ønsker i tro at tage imod den tilgivelse af 
mine synder, som du har lovet mig. 
Jeg finder det dog meget svært, og jeg behøver ikke fortælle dig 
hvorfor. Du ved kun alt for godt, hvordan jeg voksede op, og 
hvad jeg lærte om Yeshua. 
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Herre, jeg ønsker at være det menneske, du forventer, jeg skal 
være. Hjælp mig ved din Helligånd til at gøre det, jeg ikke kan 
gøre i min egen kraft. Åbenbar sandheden for mig om Yeshua 
Messias’ evige offer, da han døde som erstatning for min synd og 
stod op igen for at retfærdiggøre mig overfor dig. Hjælp mig til 
at tage imod Ham som min Messias i tro. Udfør den forandring i 
mit hjerte, Herre. Amen.  

 Du er måske ikke blevet udsat for fjendtlig lære om Yeshua. Du 
er måske kommet i forbindelse med den messianske bevægelse tidligere 
ved at have læst en traktat eller bog, du modtog på gaden, og de ting, du 
har læst, er klare og indlysende for dig. Du er enig i den guddommelige 
sandhed og er villig til at tage imod den uden fordomme og partiskhed. 
Det er klart for dig, at Gud kun har én frelsesvej for hele verden, for både 
jøder og ikke-jøder, og du forstår, hvorfor Yeshua først måtte komme 
som Guds Lam for at borttage verdens synd, at Han vil vende tilbage som 
Løven af Juda i den nære fremtid, og at Hans fødder vil stå på Oliebjerget 
i Jerusalem. Du kan ud fra Skrifterne se, at du i Guds øjne er en fortabt 
synder, der har desperat brug for Hans tilgivelse, og du er villig til at 
bede om den og blive født igen igennem oprigtig omvendelse. Hvis dette 
er tilfældet, da bed den følgende bøn med dine egne ord:

Israels Gud! 
Jeg kommer til dig, som jeg er, og tager imod Yeshuas offer – 
Yeshua, der stod op fra de døde på den tredie dag, og om hvem du 
har vidnet i Torah’en, Profeterne og Salmerne, at Han må være 
Forsoningen for mine synder. Jeg tror af hele mit hjerte, at du ved 
Hans blod har fjernet mine synder fra mig, at du har renset mig, 
retfærdiggjort og helliggjort mig, og at du har givet mig et rent 
hjerte og en ny ånd.
Jeg takker dig, Herre, for dine kærlighedsgaver – evigt liv 
igennem Yeshua og Helligåndens vejledning. Hjælp mig til at 
følge i Yeshuas fodspor og være Hans trofaste discipel, så jeg kan 
frembringe megen frugt for din herligheds skyld. Amen!  

 Hvis du slet ikke skulle have lyst til at bede, er det helt i orden. 
Der vil komme en dag, hvor du vil ændre mening, for jeg er sikker på, at 
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du en dag sandsynligvis vil få lyst til at kommunikere med din elskede 
Frelser, og er det ikke netop dét, bøn handler om? 
 Hvis du har valgt den første bøn, vil jeg anbefale dig at begynde 
at læse den Nye Pagt og at besøge en messiansk menighed i nærheden af, 
hvor du bor. Der vil du finde kærlige troende, der vil hjælpe dig med alle 
dine spørgsmål. 
 Hvis du har valgt den anden bøn som værende dit hjertes bøn, kan 
du være sikker på, at dine synder er blevet tilgivet lige med det samme, at 
den tunge syndsbyrde, du har båret på i dit hjerte indtil denne dag (selv 
hvis du ikke var opmærksom på dens eksistens), er blevet løftet bort fra 
dig, og den kan ikke længere plage din samvittighed. Du kan nu smage 
det vidunderlige liv i overflod, som Gud har stillet til rådighed for dig 
igennem den nye pagt, Han har oprettet med dig.  
 Et af de tydeligste tegn på den nye fødsel er den vidunderlige 
glæde, der vil lade dit hjerte flyde over. Guds fred, der overgår enhver 
forstand, vil overvælde dig - selv midt i stormen. Du vil opleve Guds 
kærlighed i dit hjerte igennem Helligånden, der er givet dig. Kilder af 
levende vand vil bryde ud af dit hjerte i lovsang og tilbedelse til den 
levende Gud og gøre dig til et levende tempel, en helligdom for Hans 
Helligånd. Du vil opleve, at du ønsker at gøre, hvad der er godt og ret i 
Guds øjne, og du vil begynde at se verden og livet fra Guds perspektiv.
 Et andet klart tegn på livet som et nyfødt Guds barn er den 
enorme sult efter Guds Ord og udviklingen af en særlig følsomhed over 
for de ting, der ikke behager Gud, og som helst skulle undgås. Du vil 
ved sådanne lejligheder også opleve, at Ånden peger på de ting, der må 
gøres. Det forholder sig faktisk sådan, at når vi har travlt med at gøre 
mod andre, som vi gerne vil have, de gør mod os, da får vi slet ikke tid 
til at gøre, hvad der er forkert. 
 Du vil have et nyt ønske om at møde og have fællesskab med 
dine brødre og søstre i troen, skønt deres udseende ikke nødvendigvis 
tiltrækker dig. Jeg er sikker på, du vil finde indtil flere ting, du har 
tilfælles med dem: Det samme ønske om at tilbede Herren sammen og at 
give jer selv til Hans tjeneste. Disse mennesker vil helt sikkert opmuntre 
dig til at tage skridt i tro, mens de kærligt peger på forskellige synder, 
der kan være en fælde for dig, og leder dig sikkert ad den smalle vej, der 
fører til et tættere forhold til din Himmelske Far. 



230

Hvorfor lige mig?

 Som sand troende vil du også have et inderligt ønske om at dele 
din tro med andre. Du kan forvente, at dine venner vil misforstå dig og 
tolke det skridt, du har taget, som konversion til en anden religion. Når 
du begynder at følge Yeshua, er der muligvis nogle, der vil afvise dig og 
frastøde dig med afsky. Det er meget smertefuldt og sårende; men lad 
ikke denne afvisning forstyrre din ånd eller stjæle din frelses glæde. Lad 
ikke dette pres afskrække dig fra at følge Yeshua eller få dig til at ændre 
mening. Husk, at du har foretaget den bedst mulige beslutning. Du har 
valgt at følge den eneste sande og levende Gud, universets Skaber, der 
står på din side på trods af omstændighederne.
 Velkommen til den universale messsianske menighed, der tager 
imod alle jordens familier og reflekterer Hans guddommelige lys ud 
over hele verden. Nu ved du, hvad det vil sige at være en sand, hel jøde 
(eller ikke-jøde). Velsignet er det menneske, der ikke skammer sig ved 
Yeshua. 
 Jeg takker dig for, at du har brugt noget af din kostbare tid på at 
læse denne bog. Men hvis du ønsker at læse den Nye Pagt eller andre 
bøger om dette emne, hjælper jeg gerne med at skaffe dem. Hvis du 
ønsker at besøge eller blive en del af en messiansk menighed eller møde 
sande troende i dit lokalområde, vil jeg med glæde hjælpe dig med en 
kontakt til lokale troende. 
 I alle tilfælde modtager jeg gerne dit svar eller din mening – ja, 
selv dine forbehold – i forbindelse med denne bog. Den bedste måde at 
kontakte mig på er via min israelske adresse, telefon, fax, email eller 
hjemmeside, der altsammen står skrevet forrest i bogen. Livet med 
Messias er en utrættelig kilde til glæde og opmuntring, og jeg vil glæde 
mig over muligheden for at dele dette liv i overflod med dig.  

“Lad os kende Herren, lad os stræbe efter at kende ham. Han 
bryder frem så sikkert som morgenrøden, han kommer til os som 
regnskyl, som forårsregn, der væder jorden”. (Hoseas Bog 6:3)

Hvor du end bevæger dig hen i livet, må Abraham, Isak og Jakobs Gud 
velsigne dig rigt! 

Jacob Damkani
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Et ord til den troende

 Indtil 1948 kunne vi sige: “Den vilde due har sin rede, ræven sin 
hule, menneskeheden sit land, Israel sin grav”. Israel er vendt tilbage fra 
graven og Tysklands aske til sit hjemland; men hun er vendt tilbage som 
tørre ben.
 Israel er mere end nogen anden nation bundet til sin religion, 
stræber dog efter at genfinde sin identitet, som ikke længere synes klar, 
fordi den underligger et alvorligt behov for at definere, hvad det vil sige 
at være jøde. Den israelske regering har indtil den dag i dag ikke været 
i stand til at definere hvem, der skal kaldes jøde. De fleste israelere har 
kun en fornemmelse af national stolthed og den fælles trussel imod den 
nationale sikkerhed, der forener folket.
 Israel er i dag, som i den største del af historien fuld af 
menneskeskabte love og traditioner, der bliver holdt i ære, mens 
Skrifternes Gud bliver overset. Som troende må vi dog aldrig glemme, 
at alt, hvad vi har kært – alt, hvad vi er villige til at dø og til at leve for, 
Guds Ord, det Gamle og det Nye Testamente, profeterne og apostlene, 
vor Herre og Frelser selv – er kommet til os igennem det jødiske folk. Vi 
må heller aldrig glemme, at det var Israel, der for 2000 år siden i smerte 
fødte kirken.  
 Nu 2000 år senere lyder det: Er det jødiske folk fjender eller 
venner? For kirken og for mange kristne er dette spørgsmål en snublesten. 
Guds Ord siger dog klart: “I forhold til evangeliet er de fjender, og det 
er de for jeres skyld; men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det 
er de for fædrenes skyld. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud 
ikke.” (Romerbrevet 11:28-29) “Har Gud da forkastet sit folk? Aldeles 
ikke!” (Romerbrevet  11:1)
 Igennem hele Bibelen står det meget klart, at Guds hjerte over 
for det jødiske folk er fuldt af kærlighed og medfølelse. Skønt de har 
været troløse over for Ham, forbliver Han dog tro i henhold til den evige 
pagt, Han oprettede med deres forfædre. 
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Dette siger Hærskarers Herre: Jeg brænder af stor nidkærhed 
for Zion, og jeg brænder af stor vrede for dets skyld. Dette siger 
Herren: Jeg vender tilbage til Zion og tager bolig i Jerusalem. 
(Zakarias Bog 8:2-3a)

 Det er så sørgeligt, at de fleste troende ikke er klar over, at 
Herrens andet komme er tæt forbundet med Israel, ligesom det var ved 
Hans første komme. Du Guds kære, Yeshua kom ikke uventet: Han var 
blevet lovet til Israel på en meget detaljeret måde. Der er 660 profetier 
i Skrifterne, hvoraf 330 handler om Yeshua. Ud af disse 330 er der 109, 
der fortæller om Hans første komme og 221, der fortæller om Hans andet 
komme. 
 Herren selv taler om sit andet komme 21 gange, og 50 gange 
bliver vi mindet om at være parat, når Han kommer anden gang. Med alt 
dette i tankerne bliver Guds Rige nævnt over 100 gange i Bibelen. 
 Kan du som genfødt troende forlige dig med tanken om, at hele 
Bibelen og alle dens løfter i virkeligheden er forbundet med Israel? Tag 
gerne hvert eneste af Guds løfter, hold fast i det, støt dig op af det, brug 
det i dit liv, lad din sjæl hvile i det – men læg det venligst tilbage på plads 
igen, da det altsammen tilhører Israel som nation. 
 Herren blev spurgt af disciplene: »Herre, er det nu, du vil 
genoprette Riget for Israel?« Han svarede: »Det er ikke jeres sag at kende 
tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt«”. (Apostlenes 
Gerninger 1:6b-7) Lad os for det første indse, at Herren ikke fjerner Riget 
fra Israel; men han gør dem opmærksomme på, at tiden og timen, hvor 
deres Rige skal komme, er i Faderens hænder. 
 Tiden er inde, hvor vi må være klar over, at ingen kender dagen 
eller timen for Herrens komme; men vi er helt sikkert kaldede til at 
genkende tiden, hvor Herren skal komme. Tiden er inde, hvor alle troende 
forliger sig med tanken om, at Gud ikke bragte det jødiske folk tilbage 
til deres land blot for, at der skulle være endnu en nation på jordens 
overflade. Herren forbereder scenen for sit andet komme, Israel er 
tidstavlen og Guds figentræ, som vi må betragte for at genkende tidernes 
tegn. Det jødiske folks tilbagevenden til deres Forjættede Land er et af de 
klare tegn, vi er kaldede til at genkende. Der er et andet i Zakarias Bog 
12:3: “På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene; de, 
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der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk 
mod byen”.
 Det siges, at de Forenede Nationer bruger to trediedele af deres 
tid på at forsøge at løse problemet, Israel. Ja, Jerusalem er som en “torn i 
siden” på verden. Måske er et af de mest kraftfulde tegn siden Apostlenes 
Gerninger, at over 150.000 jøder over hele verden er blevet født igen og 
nu kalder på Herrens navn, Yeshua.
 Kære brødre og søstre i Herren, kære venner, har I nogensinde 
tænkt på Guds endelige frelse og forløsning og den lovede nye Himmel 
og nye Jord? Er I klar over, at det altsammen er forbundet med Israel, 
Guds udvalgte folk? Gud har bundet dem til deres Forjættede Land, og 
når Han vender tilbage, vil Han vende tilbage til Zion. “For jeg siger jer: 
Fra nu af skal I ikke se mig, før I siger: Velsignet være han, som kommer, 
i Herrens navn!” (Matthæusevangeliet 23:39)
 Der er beklageligvist mange velmenende troende, der er faldet 
i fælden, vildledt af en af de to hovedstrømninger inden for fejlagtig 
undervisning. 

1. Erstatningsteologi – en doktrin, der lærer, at Israels Gud har 
forkastet Israel og udskiftet dem med Kirken, som om Israel ikke længere 
var Guds folk, og der ikke længere var noget fremtidigt formål eller en 
fremtidig plan for dem. 

Hvis det er sandt, ville alle profeterne såvel som alle apostlene være 
løgnere! Hvis det var sandt, ville hele Guds Ord være en stor løgn! Gud 
forbyde! Hvis Gud ikke overholdt sin evige pagt med Abraham, Isak, 
Jakob og David, hvilket håb eller hvilken sikkerhed ville de ikke-jødiske 
troende da kunne have i en så ubestandig Gud? 

Hvis Gud bryder sin evige pagt med sit folk Israel, hvad gør dig da så 
sikker på, at denne Gud vil overholde sin pagt med dig og de løfter, Han 
har givet dig?

2. Den anden hovedløgn, som Satan, Løgnens Fader, har spredt 
rundt i Kirken, hænger sammen med Romerbrevet 11:26a: “så skal hele 
Israel frelses.”
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 På grund af dette løfte, er mange velmenende troende kommet 
til at tro på den løgn, der har gennemboret Kirkens hjerte, at der ikke er 
noget behov for at forkynde Evangeliet til jøderne, for når alt kommer 
til alt “...skal hele Israel frelses”. Dette store løfte er dog kun til de jøder, 
der er i live den dag, hvor Herren kommer. 
 Dette løfte hænger sammen med de tre vigtigste kapitler i hele 
Bibelen, Romerbrevet 9, 10 og 11, hvor vi ser Paulus’ hjertessuk efter 
at opbygge tillid i læserens hjerte. Apostlen ønsker at bringe læseren til 
forståelse af, at Gud ikke har forkastet sit folk, Israel. Gud er en troværdig 
Gud, Han vil med sikkerhed opfylde sine løfter til Israel, og derfor kan 
du som troende betro hele dit liv i Hans elskende og trofaste hænder. Så 
hvad enten du spiser eller drikker, lever eller dør, skal du adlyde Israels 
Gud og gøre alting for Hans herligheds skyld.  
 Paulus ønsker at forsikre læseren om, at Gud i Hans perfekte tid 
vil genoprette Riget for Israel. I Romerbrevet 9,10 og 11 forsvarer han 
Guds loyalitet og trofasthed mod sit pagtsfolk: Tvivl ikke på Israels Gud. 
Han vil i rette tid opfylde sine løfter til sit folk. “Befrieren skal komme 
fra Zion, han fjerner ugudelighed fra Jakob” (Romerbrevet 11:26b). 
Paulus henviser ganske enkelt til den kommende Herrens Dag, som er 
beskrevet i Daniel 7 og Zakarias 12 og 14, hvor Israel som nation vil se 
hen til Ham, som de har gennemboret. Da vil der blive en stor national 
omvendelse, og hele Israel vil blive frelst.  
 Skønt Israel er Guds pagtsfolk, en udvalgt nation, er der, når det 
handler om frelse “…ingen forskel på jøder og grækere; alle har den 
samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham” (Romerbrevet 10,12). 
Den ene måde, hvorpå både jøder og ikke-jøder kan blive frelst, er ved at 
påkalde Yeshuas navn. 
 Her må vi omhyggeligt overveje det spørgsmål, Bibelen stiller: 
“Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? 
Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de 
høre, uden at nogen prædiker?” (Romerbrevet 10:14).
 Som genfødte troende bliver vi befalet at gå ud i alverden 
med Evangeliet (Markusevangeliet 16:15) – til jøden først og også til 
ikke-jøden: “For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds 
kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker” 
(Romerbrevet 1:16).
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 Paulus kendte vigtigheden af det jødiske folk i Guds øjne så godt, 
at han befalede, at Evangeliet skulle bringes til jøden først, ikke fordi de 
er bedre, helligere eller smukkere, men “...har det ført til forligelse for 
verden, at de blev forkastet, kan det så være andet end liv af døde, at de 
bliver modtaget?” (Romerbrevet 11:15).
 Guds kære, jeg er overbevist af Helligånden om, at Guds time 
er kommet for de troende fra nationerne til at være instrumenter i Guds 
hænder og et sandt svar til Herrens hjertesuk, som kalder de ikke-jødiske 
troende til at ægge Israel til misundelse.
 Først talte Gud igennem Moses: “Jeg vil ægge jeres vrede mod 
noget, der ikke er et folk, vække jeres trods mod et uforstandigt folk” 
(Romerbrevet 10:19). 
 Derefter igennem Paulus: “Jeg spørger nu: Snublede de, for at de 
skulle falde? Aldeles ikke! Men ved deres fald kom frelsen til hedningerne 
for at ægge dem til misundelse” (Romerbrevet 11:11). 
 Åh, hvor jeg længes efter den dag, hvor det vil gå op for alle sande 
troende, at det kun er, fordi Israel snublede over den sten, Gud lagde 
i Zion (Esajas 28:16), kun fordi Israel afviste Yeshua ‘stenen’ i Salme 
118:22, at frelsen kom til ikke-jøderne for at ægge Israel til misundelse. 
Derfor spørger Paulus: Snublede Israel over den sten, Gud lagde i Zion, 
for at falde? Han svarer hurtigt: Gud forbyde: Israel snublede over stenen, 
for at ikke-jøderne kunne blive velsignet og få del i den lovede frelse 
og dermed ægge Israel til misundelse. “For Gud har indesluttet alle i 
ulydighed for at vise alle barmhjertighed” (Romerbrevet 11:32).

 Kære troende, overvej denne fantastiske sandhed: Gud har befalet 
os at bringe Evangeliet til verdens fjerneste ender. Nu, da Evangeliet 
har nået alle fire verdenshjørner, og Gud har samlet sit pagtsfolk i det 
Forjættede Land igen som tørre ben, beder Gud Ezekiel profetere: “Så 
sagde han til mig: »Du skal profetere om livsånden. Du skal profetere, 
menneske, og sige til livsånden: Dette siger Gud Herren: Kom, livsånde, 
fra  de  fire  verdenshjørner,  og  blæs  ånde  i  disse  dræbte,  så  de  bliver 
levende«” (Ezekiel 37:9).
 Det jødiske folk er stadig dødt i sin synd, og Gud presser dem 
op i et hjørne, ligesom Han gjorde på dommernes tid – denne gang dog 
ikke ved hjælp af ammonitterne, edomitterne eller moabitterne, men ved 
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hjælp af deres muslimske naboer. Det meste af verden har nu sat sig 
imod Israel, og hun føler sig så ensom. Hun er dybt fortvivlet og ved at 
miste håbet. Nu, hvor Israel er ved at have udtømt sine kræfter, er det 
muligt, at det ikke længere er Gideon, Debora eller Samson, der er Guds 
talsmænd, men I ikke-jødiske troende, der er kaldet til at ægge jøderne til 
misundelse? Kunne det mon være, at det endelig efter 2000 år er blevet 
din tur til at tage del i, hvad Gud så gerne vil fuldføre?  
 Kunne det være, at Gud netop nu kalder dig, den ikke-jødiske 
troende, til at komme fra de fire vinde, at blæse liv i disse døde, så de 
må sætte deres tro og tillid til deres frelsesklippe og komme til live? 
Kunne det være, at tiden er kommet for ikke-jøderne til at ægge Israel til 
misundelse og blæse den lovede Ånd ind i de døde ben ved at proklamere 
Evangeliet ‘til jøden først’? Må vi endelig forstå, at hvis vi benægter 
behovet for Israels omvendelse, undervurderer vi fundamentet for vor 
egen frelse! 
 Guds kære, Israel som nation står tilsyneladende altid ved et 
vejkryds. Så længe de fortsætter med at vende Yeshua ryggen, vil de 
blive ved at lave den forkerte drejning. Tiden er kommet, hvor vi skal 
rejse os som én, de jødiske og de ikke-jødiske troende – det ene nye 
menneske! Vi, der er af Guds hus, kan hjælpe Israel med at dreje i den 
rigtige retning på dette tidspunkt i hendes historie. 
 Gud har ikke længere Moses, Samuel, Jeremias, Paulus, Peter 
eller Johannes til at arbejde for sig her på jorden; men Han har dig, der er 
født af Hans Ånd, hvem og hvor du end måtte være. 
 Ved Guds nåde, barmhjertighed og kald i mit liv, grundlagde 
jeg ‘Trumpet of Salvation to Israel’ (Frelsestrompeten til Israel). Denne 
tjeneste består af jødiske og ikke-jødiske troende, forenede i hjerte og 
ånd om at støde i trompeten i Zion. I mere end 20 år har Gud brugt 
‘Trumpet of Salvation to Israel’ til at undervise, opmuntre, udfordre og 
mobilisere jødiske og ikke-jødiske troende til at præsentere det jødiske 
Evangelium til det jødiske folk på en jødisk måde. Ved Guds nåde gør vi 
mange israelere, der er kommet til tro, til disciple, idét vi lærer dem de 
grundlæggende principper for deres nyfundne tro og grundfæster dem 
i Guds sandhed. Vi hjælper dem til at forstå, at deres liv nu drejer sig 
om Gud og Hans Rige. Vi opmuntrer dem og hjælper dem til at modstå 
presset fra familien og de religiøs-ortodokse. Vi hjælper dem også med 
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at finde en messiansk menighed, der passer til dem, og vi hjælper på den 
måde med at opbygge det messiansk-jødiske samfund i Israel.  
 Efter 20 år er ‘Trumpet of Salvation to Israel’ kommet til en nyt 
knudepunkt i Herrens tjeneste iblandt Hans pagtsfolk. Vi har brug for dig 
mere end nogensinde til at tage del i Herrens arbejde i Israel. Vi vil gerne 
opmuntre dig til at tage tid til at bede og overveje de ting, du har læst. 
Husk på, at det er Hans historie, som Han ønsker at fuldføre, og at det er 
et stort privilegium og en pligt for os at tage del i at udføre Hans vilje på 
jorden.
 Guds kære, Israel har stort behov for dig, så hun kan bevæge sig  
fra Sinai til Zion, så hun kan blive en del af en bedre pagt – den Nye Pagt. 
‘Trumpet of Salvation to Israel’ har hårdt brug for dig til at kunne udføre 
Guds hjertes ønske. Dette er Guds kald over dit liv: At hjælpe med til at 
ægge jøderne til misundelse, kalde dem tilbage til deres almægtige Gud 
og præsentere dem for Yeshua i Hans jødiske sammenhæng. 

 Jeg vil slutte med et citat af Charles Spurgeon, der opsummerer, 
hvad der motiverer mit hjerte til den opgave, som Gud har kaldet hver 
enkelt af os til at udføre:

Hvis du er ivrig efter sand glæde, som du kan tænke over og sove 
på, er jeg overbevist om, at ingen glæde ved at blive rig, ingen 
glæde ved at udvide sin kundskab, ingen glæde ved at kunne 
påvirke dine medmennesker, ingen glæde over noget som helst 
kan nogensinde blive sammenlignet med begejstringen ved det 
at frelse en sjæl fra døden og hjælpe med at bringe vor fortabte 
familie tilbage til vor mægtige Faders hus. 

I vor Herre, Yeshuas navn opfordrer jeg dig nu til at bede og søge Gud, 
om du skal tage del i at udføre Guds vilje på dette meget betydningsfulde 
tidspunkt i Israels historie. Skriv eller ring til os – vi vil blive glade 
for at høre fra dig. For mere information eller for spørgsmål eller 
kommentarer, som du måtte have vedrørende ‘Trumpet of Salvation to 
Israel’s livsvigtige arbejde eller den bog, du netop har læst, hold dig ikke 
tilbage, men skriv til vor adresse i Israel, der står trykt forrest i bogen. 
Jeg glæder mig til at høre fra dig!



238

Hvorfor lige mig?

Pris Ham for altid, knæl ned for Ham, tilbed, dyrk og adlyd Ham! Med al 
Hans kærlighed, trofasthed og nåde, der arbejder inden i dig, tag et større 
skridt i kærlighed og tro, tjen Ham, hvor du er, og lev dit liv til Hans ære. 
Jeg beder til, at du med glæde må kunne proklamere med Yeshua: “...jeg 
bør være hos min fader?” (Lukasevangeliet 2:49).

For Han lever...!

Jacob Damkani



239



240

Hvorfor lige mig?

Ordforklaring

Adon Olam 
”Universets Herre”.

Afikoman 
”Dessert” (græsk: Epikomon). Den midterste af tre matzot bliver 
brudt ved Pesach-Sederen. Den ene halvdel af denne matza 
(Afikoman) bliver gemt og først indtaget ved slutningen af Seder-
måltidet.

Aleinu  
Lit. ”På os er det”, =”Vi skal” (prise Universets Herre). Bønnen, der 
handler om Guds egenart, Israels udvælgelse og tilliden til Guds 
Riges komme, har navn efter dens begyndelsesord.

Amida 
”At stå”. Bønnen bliver under gudstjenesten bedt i stående tilstand. 

Aron HaKodesh
 Skab i synagogen, hvori Torah-rullen bliver opbevaret.  
Ashkenazi/ashkenazisk
 Jøder af tysk, mellem- eller østeuropæisk afstamning.
Astarte 
 Vestsemitisk frugtbarhedsgudinde.
Baal
 Syrisk-kananæisk vejr- og frugtbarhedsgud.
Baba Sali  

En sefardisk rabbi, der efter sigende skulle have mirakuløse 
kræfter.

Bar Mitzvah
”Søn af budet”. Religiøs modenhed hos jødiske drenge, der er fyldt 
13 år.

Bima
”Scene”, forhøjning i synagogen, hvorfra der bliver læst op af 
Skriften. 

Brit Chadasha, HaBrit HaChadasha
 ”Den Nye Pagt”, det såkaldte Nye Testamente.
Chaim Weizman (1874-1952)

Zionistleder, Staten Israels første præsident 1948-1952. Han fik i 1917 
Balfour-erklæringen gennemført og skabte dermed forudsætningen 
for det britiske mandat i det Hellige Land som første skridt på vej 
mod en jødestat. 

Challah, Challot (flertal)
Hvedebrød, der ofte bages som en fletning og spises på Shabbat 
og festdage.
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Chanukah
”Indvielse”, lysfest, der varer otte dage og fejres til minde om 
genindvielsen af templet under Judas Makkabæus 165 f. Kr. Da 
Israels land var under græsk herredømme, vanhelligede grækerne 
templet i Jerusalem, idet de ofrede svin til Zeus og opstillede billeder 
af afguden. I 165 f. Kr. lykkedes det den jødiske frihedskæmper 
Judas Makkabæus at erobre templet tilbage og rense det for sporene 
af den hedenske kult. Ved tempelrensningen indtraf Chanukah-
underet: Der var kun én krukke med kosher olie tilbage, som kun 
ville kunne række til, at Menorah’en (den syvarmede lysestage) 
kunne brænde én dag. Med denne olie brændte Menorah’en dog 
hele otte dage, indtil man igen havde kunnet fremstille ny olie til 
den hellige tempellysestage (1. Makkabæerbog 4:52-59).

Chazan
 Kantor, forsanger, forbeder i synagogen. 
Chassidim, chassidisk

”Fromme”, tilhænger af en østeuropæisk, jødisk, religiøs-mystisk 
strømning.

Chmelnitzki
Kosakken Chmelnitzki ledede i midten af det 17. århundrede den 
grusomme pogrom (masakre) i Polen og Rusland, hvorved utallige 
jøder omkom.  

Chutzpah
 Frækhed, dristighed.
David Ben Gurion

Født 16.10.1886 i Plonsk/Polen. Immigrerede i 1906 til Palæstina 
som landarbejder. Ledede i 1935-1948 Jewish Agency. Søgte i 
zionismen en omfattende løsning på det jødiske spørgsmål. 1948 
udråbte han som Israels ministerpræsident den nye stat, Israel. 
Fungerede som ministerpræsident i årene: 1948-1953, 1955-1963.

Eretz Israel
”Land Israel”, bibelsk betegnelse for det land, Gud gav Israel i 
besiddelse. 

Falafel
Israelsk specialitet – oliestegte kikærtekugler serveret i pitabrød 
med salat.

Farisæer
Navnet betyder sandsynligvis ”isoleret, adskilt”. Der er tale om en 
stor, indflydelsesrig gruppe af jødiske lærte og lægmænd, der med 
stor iver søgte at overholde loven. 

Ganuvin
 ”Tyve” (jiddish). 
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Gemara
”Færdiggørelse” af studier. Forklaring på overleveringen (fremfor alt 
Mishnah’en) i Talmud’en.

Ghetto
Jødekvarter. I første omgang en frivillig, senere en tvunget udskillelse 
i mange lande. Betegnelsen stammer fra Venedig (1516), hvor jøder 
måtte indtage deres nye bopæl i ”Ghetto nuovo” (det nye støberi).

Golan Højderne
70 km langt og 24 km bredt højdelandskab i det nordlige Israel. 
Siden 1967 igen i Israels besiddelse. Området blev på bibelsk tid på 
Guds befaling tildelt Manasses stamme (5. Mosebog 3). 

Goy, goyim (flertal)
”Folk”, står for alle ikke-jødiske folkeslag. Bruges i al almindelighed 
som betegnelse for en ikke-jøde.  

Haftarah
 Tekst fra profeterne, der læses på Shabbat i synagogen. 
Haggadah

”Fortælling”. Under den hjemlige Pesach-fejring (Seder) fortælles 
ved hjælp af bønner, sange og citater om udgangen fra Egypten. 

Halacha, Halachot (flertal)
”Måde at leve på”, vejvisning, rettesnor. De bindende religiøse love, 
der i Talmud’en instruerer lovlydige jøder om dagliglivet. 

HaNoar HaOved
”Arbejdende Unge”. Ungdomsbevægelse, der i dag er politisk 
forbundet med Arbejderpartiet. 

HaShomer Hatzair
 ”Den unge Vagt”. Ungdomsbevægelse på den politiske venstrefløj. 
HaTikva
 ”Håbet”, den israelske nationalsang. 
Hermon
 Israels højeste bjerg, 2814 m. 
Holocaust 

Betegnelse for den nationalsocialistiske jødeudryddelse i det Tredie 
Rige. 

Huledalen
40.000 ha stort, frugtbart område i det nordlige Israel. I 1951-1957 
blev det tusindårlange, malariabesmittede sumpområde lagt tørt af 
israelerne. 

Institutionen 
(eng. Establishment), etablerede førergrupper i stat og samfund. 
Slagord ved studenteroprøret i 1968.
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Jewish Agency
Jødisk Immigrationsbureau.

Kabbalah, kabbalistisk
”Overlevering, Modtagelse”, mystiske skrifter fra den middelalderlige 
jødedom (13. Årh.)

Kaddish
”Hellig” (aramæisk). Forkyndelse af Guds hellighed. Denne bøn 
bliver bedt ved begravelsen, i løbet af de første elleve måneder 
efter en nær slægnings dødsfald og på årsdagen for dødfaldet. 

Kashrut
 De efter Torah’ens bud sammensatte spise- og renhedsforskrifter. 
Kibbutz, Kibbutzim
 Landbrugskollektiv.
Kibbutznik
 Medlem af landbrugskollektiv (kibbutz).
Kiddush

”Helliggørelse”. Velsignelse over vinbægeret ved begyndelsen af 
Shabbat- eller festmåltidet. 

Kippa, Kippot (flertal)
Lille, rund hat, der bæres på baghovedet. Mandlige, religiøse jøders 
hovedbeklædning. 

Knesset
 ”Forsamling”. Siden 1949 Israels parlament med sæde i Jerusalem. 
Kosher
 ”Egnet, passende”. Mad tilberedt efter de religiøse forskrifter. 
Lag B’Omer

Den 33. dag i Omertiden. Omer= ”neg”, høstens første neg, der 
blev bragt til præsten. Efter Pesach-festens anden dag begynder 
omertællingen. Der tælles i de syv uger indtil den 50. dag, hvor det 
er Shavuot.  Lag b’Omer gælder i Israel som ”de lærtes dag”. 
Rabbi Shimon bar Yochai studerede i løbet af Bar Kochba-oprøret 
(132-135 ef. Kr.) Torah’en utrætteligt, skønt de romerske besættere 
havde forbudt ham det. Da besætterne fandt ud af hans modstand, 
måtte han flygte. 

Lord Balfour
Den britiske udenrigsminister Lord Arthur Balfour udtalte sig i 1917 
i et officielt dokument til Baron Lord Rothschild om indretningen af 
en jødisk hjemstat i det hellige land (”Balfour-erklæringen”).

Omskære, omskærelse
Brit Mila = ”Omskærelsens Pagt”. Fjernelse af forhuden hos jødiske 
drenge otte dage efter fødslen som tegn på Guds pagt med Abraham 
(1. Mosebog 17).
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Magen Avraham
 ”Abrahams beskytter”.
Maimonides
 Rabbi Moshe ben Maimon (forkortelse: RAMBAM).

1135-1204: stor religionsfilosof og læge, forfattede de 13 
trossætninger og kommentarer til Mishna’en.

Matza, Matzot (flertal)
Usyret brød, der spises ved Pesach-festen til minde om udgangen af 
Egypten (2. Mosebog 12:15).

Messias ben David
 Messias af Davids stamme.
Messias ben Josef
 Messias af Josefs stamme. 
Mikveh

”Ophobning” (af vand). Rituelt renselsesbad, som jøder dykker sig 
helt ned i. Det er en fast halachisk regel, at kvinder skal neddykkes i 
renselsesbadet efter endt menstruation. (3. Mosebog 15). Urkristen 
dåb.  

Minim
”Frafaldne”. Ordet er sammensat af de hebraiske begyndelsesbogstaver 
for betegnelsen ”Troende på Jesus af Nazaret”. 

Mishna
”Gentagelse”. Den bindende, udvalgte samling af den mundtlige 
overlevering, der blev færdiggjort omkring 200 ef. Kr. 

Mishnah Torah
 Systematisk kodex til Halacha’en i Maimonides’ 14 bøger. 
Mitzvah, mitzvot (flertal)
 ”Bud”, forskrift. 
Moshav, Moshavim (flertal)
 Landbrugskoloni baseret på kollektivt samarbejde.
Mundtlig Torah

Efter rabbinsk opfattelse givet mundtligt på Sinais Bjerg og 
nedskrevet senere i den fastlagte Mishnah.

Mujadedin
 Arabisk for nyfødt.
Negev

Ørken i det sydlige Israel imellem Beer Sheva og Eilat. På bibelsk tid 
tilhørte området Simeons stamme. 

Ortodoks
Tro mod loven. De jødiske retninger, der holder strengt fast i den 
traditionelle fromhed og i vid udstrækning også i den traditionelle 
livsstil. 
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Oseh Shalom
 ”Bring fred”. 
Peyot

”Hjørner”. De mandlige ortodokse jøders sidekrøller (efter 3. 
Mosebog 19:27).

Pesach
”Forbigang”, otte dages fest om foråret til minde om Israels folks 
udgang af Egypten. Kaldes også ”De usyrede brøds fest” (2. 
Mosebog 12).

Pilpul
 Udledning af det hebraiske pilpel =”peber”. 
 Skarpsindig diskussion om religionslovmæssige problemer. 
Proselyt

”Tilflytter, fremmed” (græsk). Betegnelse for ikke-jøder, der går 
over til jødedommen og tager Torah’ens bud til sig. 

Purim
”Lod”. Forårsfest til minde om jødernes redning fra udslettelsen i 
Persien på Dronning Esters tid (Ester 9:21-22+26).

Rabbi, Rabbiner
”Min lærer”. Oprindeligt en jødisk titel for en lærd person. Senere 
åndelig fører, prædikant og rådgiver i den jødiske menighed. 

Rabbinsk jødedom
De jødiske lovlærde i den farisæisk-talmudiske tradition indtil den 
dag i dag. 

RAMBAM
 Se Maimonides.
Refusenik

Jøder i det tidligere USSR, der har levet i ”fornægtelse” (fra engelsk: 
refuse). Retten til at immigrere til Eretz Israel blev dem nægtet. 
Mange af dem måtte tilbringe mange år i fængsel, fordi de ønskede 
at rejse til Israel, at bringe noget af den jødiske historie, det 
hebraiske sprog eller deres jødiske arv videre til deres landsmænd. 

Rosh HaShanah
”Årets Hoved”. Jødisk nytårs- og trompetfest, hvor Gud ved 
trompetens lyd vil forkynde dom over mennesker. Optakt til de høje 
helligdage inden Yom Kippur (4. Mosebog 29:1)

Sabra, Sabras (flertal)
 ”Kaktusfrugt”. Betegnelse for jøder født i Israels Land. 
Saddukæer

Saddukæerne dannede omkring 2. årh. f. Kr. et religiøst parti i Israel, 
som det i høj grad var velstående familier, præster og adelige, der 
tilhørte. 
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Sekulær
 Verdslig, verdsliggjort. 
Sanhedrin

Den højeste, retslige instans i Israel på det romerske riges tid, 
bestående af 71 lærde under ypperstepræstens formandsskab. 

Shechina
 ”Iboende”. Betegnelse for Guds nærvær. 
Shivah

”Syv”. De første syv dage efter en begravelse sidder de sørgende 
shivah. 

Shofar
”Vædderhorn”. Den forudbestemte ofring af Isak. Der blæses i 
shofar ved forskellige anledninger, bl.a. ved Rosh HaShanah og Yom 
Kippur.  

Seder
”Orden”. En særlig liturgisk orden for Pesach-festens første aften 
(Seder-aftenen). 

Sefardi, sefardisk
 Jøder fra Middelhavsområdet og Mellemøsten. 
Shabbat

Jødisk hvile- og helligdag om lørdagen, den syvende dag i ugen. Til 
minde om, at Gud hvilede efter at have skabt verden. Den begynder 
fredag aften ved solnedgang og slutter lørdag aften, når de første 
tre stjerner er at se på himlen (2. Mosebog 20:8, 2. Mosebog 31:16, 
1. Mosebog 35:2, 5. Mosebog 5:12).

Shalom
 ”Fred”. Jødisk hilsen. 
Shavuot

”Ugefesten”. Fejres syv uger efter Pesach. Takkefest for høsten og 
fest for, at Gud gav Torah’en på Sinais Bjerg. Efter bibelsk befaling 
i 3. Mosebog 23:15-22 skal man efter den første Pesach-dag tælle 
”syv hele Shabbatter”, d.v.s. 7 x 7 = 49 plus 1 dag, og da bringe 
Gud ”frivilligoffer” (2. Mosebog 34:22, 5. Mosebog 16:10). Shavuot 
blev derudover efter rabbinsk udlægning gjort til glædesfest til 
minde om, at Torah’en blev givet igennem Moses på Sinai Bjerg (2. 
Mosebog 19-20). 

Shir HaKavod
 ”Hæderssang”.
Shoftim
 ”Dommere, Dommerbogen”.
Siddur
 Daglig bønnebog. 
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Streimel
 Pelsbelagt hat, der bliver båret af chassidiske jøder på helligdage. 
Sukkot

”Løvhyttefest”. Efterårsfest, der varer i syv dage. Fejres til minde 
om Israels folks ørkenvandring (3. Mosebog 23:33-44). I en 
ufuldstændig hytte (”sukka”) under åben himmel bliver tiden for 
ørkenvandringen levendegjort, hvor folket ikke havde nogen fast 
bopæl og var fuldstændig afhængige af Guds forsorg og ledelse. 
Festen bliver også kaldt ”høstfest”, da den falder på det tidspunkt, 
hvor kornet bliver høstet. At sidde i hytten minder os om, at vi stadig 
er på vej mod det endelige mål – den gang til det Forjættede Land 
og i dag til Guds evige Rige. På templets tid blev der bragt takkeofre 
ved festen, og folket valfartede fra hele Israel op til Jerusalem. I 
Zakarias’ Bog 14 læser vi, at Løvhyttefesten i fremtiden skal være 
en universal fest for alle nationer, hvor det jødiske folk skal tjene 
som præsteskab. 

Synagoge
 ”Forsamling” (græsk). Jødisk Gudshus, menighedens mødested. 
Tachanun
 ”Bønfaldelse”. 

Tallit/Tallitot (flertal)
Jødisk bedesjal.

Talmud, talmudisk
”Lære”, fremfor alt samlingen af den mundtlige Torah, der består af 
Mishna og Gemara. 

Tanach
Hebraisk Bibel, forkortelse for ”Torah – Neviim – K’tuvim” (de fem 
Mosebøger – profeterne – de øvrige skrifter), det såkaldte Gamle 
Testamente. 

Tashlich
”Du vil kaste”. Betegnelse for traditionen, at man ved Rosh HaShanah 
går ned til floden og symbolsk kaster hele årets synder i vandet. 

Tefillin
”Bederemme”. To læderkapsler med bibelvers, der ved morgenbøn 
på hverdage spændes fast på panden og på venstre arm. (5. 
Mosebog 6:8).

Tel-Chai
”Livshøjen”. Jødisk pionerbebyggelse, hvor otte medlemmer blev 
myrdet under arabiske angreb i 1920. I dag står der på Tel-Chai  et 
museum som mindesmærke for de tidlige jødiske nybyggere. 
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Theodor Herzl (1860-1904)
Den moderne zionismes ”far”. Jødisk journalist og forfatter fra 
Østrig. Hovedværk: ”Jødestaten” (1896). I 1897, et år efter hans 
bog ”Jødestaten” var udkommet, indkaldte han til den første 
zionistkongres i Basel. I forbindelse med kongressen proklamerede 
han: ”Om 50 år har vi jødestaten”. I 1947 blev det Hellige Land 
faktisk efter de Forenede Nationers beslutningsforslag delt i en 
jødisk og en arabisk del. 

Torah
 ”Instruktion, Lov”. 

Den skriftlige Torah (de fem Mosebøger).
Den mundtlige Torah (se under mundtlig Torah). 

Torah-rulle
Pergamentrulle, hvorpå de fem Mosebøger er skrevet i hånden. 
Opbevares i et Torah-skab i synagogen. Hver Shabbat oplæses et 
bestemt ugeafsnit derfra. 

Trumpeldor
Yosef. Anfører for de jødiske pionerer, der i 1920 gjorde modstand 
mod de arabiske angreb på Tel-Chai. Han gav sit liv for det nationale 
Israels genopståen. 

Tzitziyot
”Kvaster”. Ifølge 4. Mosebog 15:38-40 skulle israelitterne anbringe 
kvaster på de fire spidser af det firkantede bedesjal for at huske på 
Guds bud. 

Ultraortodokse
 Strengt lovlydige, jødiske grupperinger. 
Uafhængighedsdag

Den 14. maj 1948 udråbte David Ben Gurion i Tel Aviv Museets 
hovedsal ”den jødiske stats genfødsel”. Derefter erklærede de 
arabiske nabostater Israel krig. Israels Uafhængighedskrig varede 
til januar 1949. Staten Israel blev grundet under store ofre. De 
arabiske hæres krig mod Israel kom til at koste mange jøder livet. 

Yayin
 ”Vin”.
Yamim Noraim

Ærefrygtens (eller bodens) ti dage imellem Rosh HaShanah og Yom 
Kippur.

Yeshiva, yeshivot (flertal)
 ”Sæde, at sidde”, uddannelsessted for Torah- og Talmud-studier. 
Yeshua HaMashiach
 ”Jesus Messias” eller Jesus Kristus. 
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Yom Kippur
”Forsoningsdagen”, ”dækning” (af synd og skyld). Den vigtigste, 
jødiske fest- og fastedag i efteråret, ti dage (de ti bodsdage) 
efter den jødiske nytårsfest, Rosh HaShanah. Før nedbrydelsen af 
det andet tempel trådte ypperstepræsten en gang om året – på 
Forsoningsdagen – ind i det Allerhelligste i templet og bragte Gud et 
sonoffer for hele Israels folk, der var virksomt et helt år (3. Mosebog 
16).

Yored
 ”Udvandrer”, tidligere israeler. 
Zion

Symbolsk for Jerusalem – Guds evige bolig og jødernes længsel 1. 
– og Israels Land. 
Centralt bjerg i det historiske Jerusalem, der opnåede særlig 2. 
vigtighed, da Kong David gjorde Jerusalem til hovedstad for 
Israels folk. I tiden efter år 70 og 135 ef. Kr., hvor det land, Gud 
havde lovet, i næsten 2000 år så ud til at være tabt for evigt, 
opstod zionismen.

Zionisme, zionistisk
Bevægelse med det formål at grundlægge en ”jødestat”. Tæt 
forbundet med Zion-længslen. Da den nyere tids antisemitisme 
udviklede sig i det 19. årh., blev mange jøder bevidste om manglen 
på et hjemland og forbundetheden med deres forfædres land. Målet 
med den zionistiske bevægelse var, at jøder med selvbevidsthed og 
respekt for sig selv skulle blive til et uafhængigt folk og dermed vinde 
ikke-jødernes respekt. Et internationalt, juridisk sikret hjemland for 
jøderne skulle gøre dette muligt. 

Zohar
”Glans”. Den middelalderlige Kabbalah’s hovedværk. Forfattet i 13. 
årh.
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