VelkommGn
r kong lrlessias
Fsret gkrev tllhangere
af
Habad-bevageleen,
den
chaesldlgke
be.
lodleke
vagelee, rom har den nu
9o-rirlge llenachem llen.
del Schneersohn som eln
leder, pi deres bannere:
rrYl gngker lleeelae ntl((.
Derefter glk de ud I en
kampagne, hvor eloganet
pi bannerne
ladz nGsr
ter rede tll lleeglag' kom.
me((. I Jerusaleme gader
og andre gteder har man
elden december
mined
kunnet ae nye plakater og
et nyt slogan
sammen
med bllledet af en hllgende Schneereohn. Pi pla.
katerne etir der nu: rrVel'
kommen, kong Flegelagn.
Plakatenkunnetolkes,som om
det er Schneersohn,der hilser
Messiasvelkommen. Men det
er nu ikke tilfeldet i folge David Nahshon, lederen af den
igangverende kavrpagne i Israel. Han er for egen del ikke i
tvivl offi, at Schneersohn er
Messias. I de traktater, som
Habad-bevagelseneller lubavicher-bevegelsen,som den
ogs6 kaldes,spreder,siges det
da ogs6direkte.DenneMessias
vil ri den nermeste fremtid forlsse osa.I fremtidenvil han bygge det tredje tempel og samle
de eksileredei Israel.
T il J erusalemPostsiger Nahshon, at Schneersohnnu selv
opmuntrer dem, der besoger
ham i New York, hvor han bot
til i hans nervar at synge
>Lenge leve vor mester, Iarer
og rabbi, kong Messias<.
Tidligere har det veret s6dan, at
Schneersohnhar revsetsine tilhangere, n6r de har opfordret
ham til at trede frem som
Messias.
Hvis Scheersohner Messias,
hvorn6r vil han da komme fra
NewYorktil lsraelog bygge det
tredje tempel? Pa et s6dant
spsrgsm6l har David Nahshon
folgende svar: rHvis jeg vidste
det, ville jeg vare profeten Elias. Der er nogle forhold,vi ikke
kender til, far de indtrader.n
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Velkommenkong lvlessras.Fra en plakatt J erusalem,j anuar g 3. Menachem Mendel Schneersohnbetragtes af nogle chassfdiskejoder
som Messias.
Nahshonvil heller ikke 96 ind Pagne.
pA spargsmAletom, hvad der
lagttagerei Israel er af den
vil ske, dersom Schneersohn formodning,at der er tale om
dsc eller hvis det skulle vise en teologisk uenighed inden
sig,at han alligevelikke er Mes- for Habad-bevagelsen.Aviezer
sias. I folge oplysninger fra Ravitzky, der er professor i
Brooklyn i New York, hvor jodisk filosofi ved Det hebraiHabad-bevagelsenhar sit ho- ske Universiteti Jerusalem, er
vedkvarter,er Schneersohnnu af den opfattelse,at ndr Schnedelvis lammet og har svert ved ersohn dar, vil de, der nu meat tale p6 grund af et slagtilfel- ner,at Schneersohner Messias,
de i 1992.
komme ud i en krise. Men de
Sporgsm6let der endnu stAr fleste vil komme sig, mener
ubesvareter,om hele Habadbe- han, som man kommer sig efvegelsen,der teller en tilhan- ter tabet af et barn eller anden
gerskare p6 over 100.000, er nar slagtning, der dsr.
enig i denne formodning,eller
For professorRavitzky er det
om det kun er en fraktion, der alvorligste ved kampagnen, at
mener,at Schneersohner Mes- den har medfort, at en dyb jasias.Mens Nahshon benegter, disk forestilling,nemlig h6bet
at det er en fraktion, har andre om Messias, er blevet skydeiagttagere p6peget, at hoved- skive for vittigheder. Habadbetalsmanden for den israelske vegelsen har udfsrt meget
del af lubavicher-hassiderne, godt rundt omkring i verden,siMenachemBrodt, har distance- ger Ravitsky, men det er traret sig fra kampagnen og an- gisk, at det, bevagelsen vil
fart, at s6 le nge Schneersohn blive husket for, er det, vi nu er
ikke har udtalt sig, er det ikke vidne til.
sagen at ksre en s6dan kamKai Kjar-Hansen
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I efter6ret 7992, mens budskabet pd Habad-bevegelsens
bannerestadig lsd >Qsrjer rede til Messias'kommen,deltog
omkring 200 messianskejader
i den s6kaldte Jerusalemmarch under Lovhyttefesten.
P6 et af deresbannerestod >Vi
venter p6 Messias'genkomstn.
I dag, hvor nogle af Habadbevagelsenstilhengere er 96et et skridt videre og byder Menachem Mendel Schneersohn
velkommen som Messias,venter messianskejader stadig p6
Jesu genkomst.
Det er de ikke ene om. Det
har den kristne kirke gjort fra
fsrste begyndelse.TroenpAJesu genkomst har bAret mange
kristne gennem vanskelige tider. Den har ogsd sat troende i
brand for evangelietssag. Den
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har bidraget til, at iverenefter
at andre m6tte hsre evangeliet
ikke er blevet neddempet. At
troen p6 Jesu genkomst ogsA
har haft sine afarter i kristne
sammenhange,skal ikke nagtes. Men forventningenom Jesu genkomst er en integreret
bestanddel af vor kristne tro.
Evangeliskbetragtet farer den
ikke til passivitet,men aktivitet
for evangeliet.Ja, for livet selv.
For udenforst6endeser den
kristne forventning om Jesu
andet komme sikkert lige s6
besynderligud som Habad-bevagelsens tro p6, at Schneersohn er jodernes lenge ventede.Messias.Det er p6 sin plads
at minde sig selv om dette, isar
n6r man tager afstand fra andres tro!
kk-h

