arbejdet med studiebibelen fra
ideen blev undfanget og til det
fardige resultat,s6dansom det
foreligger nu.
Det nye Testamente er tidli-

pater,
af den davarende leder af bi- katolske jodekrktne
belselskabets arbejde i lsrael, Gabriel Grossman, har ydet,
nordmanden Magne Solheim. Sammen med syv andre har
Det er denne oversattelse,der han udgjort den kommit€, som
ligger til grund for den nye stu- hat varet ansrarlig for arbej-

iser, hvis pointen udebliver.

En fodlek Luther

Jsderelskerat fortalle
historierr Rabinowitsch
udgs]ingenundtagelse

Som et snske fior den nye
oversattelse og for bibelselskabets arbejde verden over
tog Ole Chr.Kvarmei sin hilsen
udgangspunkt i Paulus' ord fra

an af joder, der ikke er blevet
mindre i dag:
Min stilling kan sammenlignes med en, som sejler ud p6
oceanet i et skib, der lider
skibbrud med alle ombordvarende. Alle de skibbrudne forssger at finde fast grund, s6 de
kan reddes. Dersom en i kampen for livet finder en klippe,
forsoger han med fast grund
under fsdderne at rdbe til de
andre, der kemper i vandet. Og
hvis nogen er sd |,angt borte, at
de ikke kan hsre hans stemme,
forsoger han at lsfte noget op en pind eller et flag - for at fange deres opmerksomhed og f6
dem hen til klippen.
Det er netop min stilling.
Rusland er oceanet, joderne
d6r er som skibbrudne folk, og
siden min fod ved Guds barmhjertighed er p6 klippen - som
er Jesus - forsoger jeg at gare
som den, jeg lige har omtalt:
Jeg kalder og signalerer til mit
skibbrudne folk om at soge hen
til klippen.

skade at tabe et hjul. Mens vognen hoppede afsted, kiggede
de ud og fandt ud al at der
manglede et hjul. En af de t6belige mand sprang ned og lab
fremad for at finde det mistede
hjul. Til enhver, han modte,
'et
sagde han: ,)Vi har mistet
hjul; har du set et hjul, har du
fundet et hjul?< Til sidst sagde
en klog mand: rDu soger i den
forkerte retning. I stedet for at
se fremad skulle du hellere se
bagud.c
Dette er netop den store fejl,
som jader har beg6et i 6rhundreder. De har glemt, at for at de
p6 en rigtig m6de kan se fremad, m6 de fsrst se bagud. De fire hjul i den hebraiske historie
kan siges at vare Abraham,
Moses, David og Jesus. N6r joderne har set fremad i stedet for
bagud, har de veret ude af
stand til at finde deres fjerde
hjul.lbkket vare Gud har rDen
nye pagts ssnnern fundet det
virkelige hjul - Jesus. Abraham, Moses og David er kun
sksnne typer og symboler p6
Jesus. De var og er stadig vak
Llgnelsen om hfulet
et fond af hans kraft; de var og
Da Rabinowitsch forhandlede er stadig vak styret og ledet af
med reprasentanter for uden- ham, lige s6 sikkert som kerulandske missionsorganisatio- berne og seraferne er det. Takner i Kishinev i fordret 1884, ket vare Cud har vi fundet Jefortalte han denne >Lignelse shua Achinu, vores broder Jesus, vores et og alt, rsom er bleom hjulet.n

Om Rabinowitschsom pradikant skriver en svenskjodemissionar, som kendte Rabinowitschs arbejde fra et besog i
Kishinev:rSAvelteksternesom
udtrykkene i hans prediken er
enest6ende, hvorfor den, der
fra fsdslen er kristen, vil have
Af ltd Ktrr-Hrnscn
svertved at forst6ham. Selv de
svenske joder vil have svert
Ycd LGJE-Lonferencen
I Trrlet gry lhl Kfar.Hangen
ved at forst6ham, men for russinoglc gllnt
fn genlc dtgc. HGr brlngcc det endet,
ske og polske jader er han en
hvor hrn truLlcr
noglo ef dc hldorlor
frrcm, gom Jo.
magtig mand.a Ph. Cordon,
rof RrDlnorlttch
ver gl Lcndt for I dot tldstc lrhun.
ogs6 i svensk tjeneste, skriver
drrcdc. Rrblnosltoch
htvdc I nldtcn lf 188o'crne denefter at have madt Rabinonot cn frdclrlstGn
mcnlghcd
I Klehlnev I Bcggarablwitsch i 1897,at han rforekomcn, I dct cydvcetllgc
hfornc tf Rudend.
mer mig at vere en apostolisk
personlighed.r<Allerede i deGlimtene fra gamle dage be- holdende elementei elemen- cember 1885 skrev dr. Althaust6r denne gang i at gengive ter af humor, skal ikke beneg- sen fra St. Petersburgnoget lignogle af de historier,som Josef tes.Men Jesusville mere end at nende til Delitzsch: nl RabinoRabinowitschi sidsteArhundre- underholde. Det ville Rabino- witsch har Herren sendt os en
de var kendt for at have fortalt. witsch ogs6. Og i avrigt giver apostel Paulusog en jodisk LuNaturligvis er historier bedst, det ikke et rigtigt billede af Je- ther...n
nAr de fortalles og hores.De er sus - og heller ikke af RabinoOm sig selv sagde Rabinoikke helt sd gode, n6r de ople- witsch - hvis man tror, at de witsch i 1888: rJeg har to emses.
kun fortalte historier.
ner, som jeg er optaget af: det
De gode historier - bibelsk
Pradikener uden historier ene er HerrenJesus Kristus,og
set - har klare pointer. De er med gode pointer, billeder og det andet er lsrael.a
med til at skarpe opmarkklare sentenserbliver let kedesomheden. Sddan er det ikke lige. Resultatetbliver, at man
pi oceanet
mindst med Jesu lignelser.De ofte slet ikke horer det gode i gklbbrud
gode
gode
mindre
prediken. Omvendt Om sin egen stilling i Rusland
historier uanset den
hvor megen latter, de fremkal- bliver en pradiken ofte kun til fortalte Rabinowitschfolgende
der - underholder kun. At der i underholdning, hvis den ene i London i 1889. Den handler
Nogle tdbeligefolk, som ksrjoden Jesu historier er under- historie aflsser den anden. Og om hansstillingi et russiskoce- te i en firhjulet vogn, kom for
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salem. Kibbutzen, hvor vi boede, sendte os nemlig hjem pA
grund af krigen.
Som aktiv kristen i bl.a. lM
og Dansk Kristelig SygePleje-

lingen i Haifa, fandt jeg tiden
moden til noget nyt. lkke
mindst en samtale med Hanne
Refslund under hendes besog i
Danmark i forbindelse med sid-

hun: Jeg folte det ogs6 som et
kald at vare lM-kredsformand i
Arhus! Selv om jeg nu udsendes for lsraelsmissionen, er der
ikke noget nyt i, at man skal

er p6 Ebenezer-hjemmet,
siger
hun.
Inden Else Christensenrejser til Israel,tager hun i Arhus
de fsrste m6neder af et univer-

vet osvisdom fra Gud, b6de retfardighed og helliggorelse og
forlssning;< fra ham alene har
vi f6et guddommeligt lys, liv,
frihed og karlighed for det store Her og det stsrre Herefter.
Og nu ser vi med klart aje og
jublende hjerte frem til, at han
kommer igen i megtig pragt.
Mod en pessimistisk teologisk indstilling om, at det ikke
kunne nytte noget at forkynde
evangeliet for joder, sagde han
ved et made i London i 1887.

er ikke dsd, jeg er i live.a Sergenten svarede: Jeg er meget
ked af det, og jeg ville gerne
sk6ne dig, men da jeg har opfart dig p6 listen over de dsde,
md du begraves.<
Netop s6dan er det med
mange teologer, n6r de beskeftiger sig med joderne. De
siger: DJsden er dad, han vil
aldrig komme tilbage til sin
Gud eller sit land, og derfor m6
han begraves.( Men pA den m6de, de forst6r det, er joden ikke
dad. Han er endnu i live; og n6r
han bliver 6ndeligt vakt af Kristus, vil han bringe liv til den
dsde verden.a

stationsklokke og vise mine jodiske bradre hen til den fuldstendige salighedsvej, Jesus
Kristus, den korsfastede og
opstandne, som fsrer syndere
til Gud. Og jeg v6d, at mine
brsdre nok skal benytte sig af
denne vej; for der er ikke givet
mennesker nogen anden vej,
intet andet navn, hvorved de
kan frelses.n

ogsd forsogt forskellige midler
til at afhjalpe den, men alt har
veret forgaves.
N6r en lage kommer til en
syg, m6 han fsrst noje udsporge den syge,fsr han kan ordinere et middel imod sygdommen.
Hanfsler p6 pulsen,trykker her
og der og sparger hele tiden:
>Qar det ondt her?a flrykker
det d6r?<rHar du smerter her?n
Men fsrst n6r lagen rsrer det
smme punkt, kommer der et
rigtigt tydetigt svar fra den syge. Smerten presserordene ud
af ham: fli.yk ikke sd h6rdt, det
gor ondtla
S6ledesoplevedejeg det, da
jeg beskaftigede mig med mit
folks lidelser.Jeg har forgaves
trykket pA forskellige steder.
Da jeg ikke ramte det smme
punkt, kom der nasten heller
ikke noget svar.
Sagde jeg: flalmud og hele
det rabbinskeudenomsvark er
ikke, som det pAst6s,fra Sinaj,
men det er menneskeverk
fuldt af forstand og uforstand,<r
s6 gjorde disse ord kun ringe
indtryk p6 mit folk.
Sagde jeg: nHeller ikke Tanak (Det gamle Testamente)indeholder andet end menneskeord, ubevistehistorierog utrolige mirakler,as6 forblevjeg hele
tiden den agtedeRabinowitsch;
heller ikke det voldte mit folk
smerte.
Mit folk forblev roligt, da jeg

Thg en flagke tlt

rN6r en jode sporger mig, hvad
han skal gare, og hvilken vej
Soldaten rom blev
han skal96, siger jeg til ham, at
opftrt som dad
han skal lese Det nye TestarDer er mange kristne praster
mente. NAr han sA siger: rDet
har jeg gjort,c siger jeg det
og andre,som ikke tror p6 musamme til ham, som en lage
lighedenaf en jodes omvendel- Paesagererne
plejer at sige til en patient, der
se. De rrener, at han er dgd, at skal nok komme
han ikke kan ga,res levende Da Rabinowitsch i 1880'erne har f6et det bedre ved at tage
igen. Dette er en forferdelig forhandlede med den russiske den ordinerede medicin: r'Iag
misforst6else,som kan illustre- kirkes overhovedfor at opn6 til- en flaske til, og 6n til, og endnu
res med historien om Soldaten ladelsetil at danne en jodekri- €n.a P6 tilsvarende mAde siger
sten menighed, spurgte denne jeg tilden synd-syge jade: rlas
sorn bleu opfort som dod.
I den russisk-tyrkiske krig ham, hvor mange medlemmer Det nye Testamente igen og
rykkede to afdelinger soldater han allerede havde. Historien igen, og det vil til sidst fd den
snskede virkning.n
efter et slag ud for at samle de herom fortsatter:

sArede og dade op. Ph et sted
samlede de 150 op, og sergenten skrev: 1150 dadec.Der blev
s6 givet ordre til, at der skulle
gravesen grav og de l5O dade
begravesi den. Mens de var ved
at legge de dsde legemer deri,
blev det opdaget, at en af disse
endnu var i live.Han r6bte:pHav
barmhjertighed med mig. Jeg

rRabinowitschsvaredeved at
sparrgeham, hvor mange rejsende kejserenhavdetil den sibiriske jernbane, som skulle
bygges. Svaret lod: rPassagererne skal nok komme, n6r arbejdet er fardigt.n rPA samme
mdde,n svarede Rabinowitsch,
rvil jeg ge,rei Herrensgerning
og sd ringe med evangeliets

Joeefg ulykke
Og lad mig rundedisseglimt af
med historien om rJosefsulykftsa, eD historie som i lidt forskellige variationer kan spores
tilbage til 1884-85:
rMit folks ulykke har altid
ligget mig pA hjerte. Jeg har

- Og nu beder jeg om, at lsraelsmissionens venner vil omslutte mig i deres forbsn.
Kai Kjar-Hansen

satteMosespd lige fod med vore dages tryllekunstnere; det
gjorde dem ikke ondt, da jeg
kaldte Moses for en bedrager.
Ja, jeg kunne endog fornagte
Gud, uden at mit folk udstsdte
en enestelyd af smerte.
Men da jeg vendtetilbage fra
Det hellige Land med det glade
budskab: Jesuser uor brodenda
ramte jeg det smme punkt. Et
skrig af smerte lod sig hore og
genladfra alle sider: trryk ikke,
'
rsr ikke
ved, det gar ondt!<
Javel, let gor ondt Men du
skalvide, mit folk, det er netop
din sygdom; du mangler ikke
andet end din broder Jesus.
Din sygdom best6r netop i, at
du ikke har ham. Tag imod
ham,og du vilblive helbredtfor
alle dine lidelser.a

