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Det gælder dit liv Anna-Lise Bjerager Hent PDF Jøder betaler stadig den højeste pris, alene fordi de er jøder.
Det konstaterer Bent Lexner efter terrorangrebet i København. I bogen DET GÆLDER DIT LIV kommer man
tæt på den tidligere overrabbiner og følger ham gennem de tragiske dage i februar og som talsmand for Det

Jødiske Samfund i Danmark.

Bent Lexner har gennem 40 år udfyldt rollen som rabbiner og overrabbiner i Det Jødiske Samfund. Det har
han gjort med stor empati og menneskekundskab. Han er kendt for sit engagement i samfundsdebatten, når

det gælder etiske og religiøse spørgsmål. Jøder og muslimer er efter hans mening truet af det danske samfunds
trang til at komme al religion til livs, og han er gået forrest for at undgå loven mod rituel slagtning uden
forudgående bedøvelse og kæmper for at bevare jøders og muslimer ret til omskærelse af drengebørn.

DET GÆLDER DIT LIV giver et enestående indblik i Bent Lexners liv som ortodoks jøde i Danmark. Bogen
er fortalt med varme, eftertænksomhed og humor, men er også en alvorlig påmindelse om, at Danmark skal

passe på sine jøder og bevare respekten for det religiøse liv.
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