2OOOär efter Jesus Messias' fgdsel
Bruger man de brede penselstrgg, när der skal tales om
den jOdiske forstäelseaf Messias, kan det havdes, at j@der
ikke mener, at Jesus af Nazaret er deres Messias.At Jesus
skulle v€re Messias for hedninger volder ikke
de fleste jOder
noget problem.
Messianske
joder
mener
selvfolgelig,
at Jesus er Messias
bäde for joder og hedninger.
Efter klassisk jOdisk opfattelse skal den kommende
jodiske Messias v&re af
Davids slagt. Han skal vere
en konge, der regerer i den
messiansketid. Gud vil bruge
ham pä en speciel mäde til at
skabe fred pä jorden. Han er
et menneske, et stort menneske, men ikke guddommelig.
Denne klassiske jOdiske
forstäelse af Messias deles
stadigvek af ortodokse jOder.
Man venter en person i fremtiden, som skal skaffe forlosning - for Israels folk og
for alle andre folkeslag. Men
denne forstäelse er langt fra
enerädende i den jodiske verden. Ikke mindst fra og med
18OO-talletgiorde nogle joder
geldende, at man ikke regnede med, at der skulle komme en personlig Messias. I
disse kredse fortsatte man
dog med at tale om en kommende messiansktid, dvs. en
ara i fred og fuldkommen-

hed. Denne messianske era
ville vere et resultat af kulturelle og videnskabeligefremskridt. Denne optimistiske
opfattelse deles af den liberale jOdedom eller reformbevegelsen inden for jodedommen i dag.
At ateistiske jOder
ikke regner med, at
der skulle komme
en personlig Messias, er selvklart. Og
for en del verdsliggjorte jOder i Israel er
zionismen blevet en slags
sekulariseret gudstro - uden
forventning om en kommende Messias.

Det klassiske nej til
Jesus som Messias
När jOdiske larde op gennem
historien har skullet begrunde
deres nej til Jesus som Messiäs, har de giort det med to At Gud bleu menneske t Jesus, og at barnet i krgbben senere bleu manden, der led dÜden pä et
hovedindvendinger.
kors, uden at den messi.ansketid indtraf, har ua,retjOdtske argumenter imod at betragte Jesus
For det forste: Til den klas- som Messias.
siske jOdiske forstäelse horer,
at Messias skal regere i den
messianske tid.
Derfor har man
ogsä, at Messias ninger at befor boven. Tilhangerejst sporgsikke er guddom- tragte Jesus
re af Menachem
mälet: Er
melig. Fra kirMendel Schneersom gudden messikens forste dage dommelig.
son anser ham
anske tid
har kristne beikke
blot for
Derimod
indtruffet tragtet Jesus af havdes det
Messias, men for
med fred pä
Nazaret som guden guddommelig
den dag i dag
jorden? Svaret
dommelig. I ärhundreder fra traditionel jOdisk
skikkelse i en uforlost
herpä er enkelt. Fred og fuld- blev denne tro af jOder beteg- side, at det er afgudsdyrkelse, verden. Hermed er der for
kommenhed räder ikke. Der- net som afgudsdyrkelse. I hvis en jOde betragter jOden nogle jOder lagt en bombe
for kan Jesus ikke vare Mes- Middelalderen blev
under det klassiske nej til
dette Jesus som guddommelig.
sias.
modereret fra jOdist<side, idet
Disse hovedindvendinger Jesus sorn Messias.
For det andet: Til den klas- man havdede, at det ikke
mod at betragte Jesus som
->
siske jOdiske forstäelse horer var afgudsdyrkelse for hedMessias har nu fäet et skud Mere om dette pä si.de5.

Syrvär efter Messias' dg,d,
I juni mäned 1994 dode
Menachem Mendel Schneerson og blev gravlagt pä Old
Montefieore begravelsesplads
i Queens, New York. Han havde i over 40 är stäet i spidsen
for den jOdiske Habadbevegelse - eller lubavitcerbevegelsen
den vel nok
mest aktive del af den hassidiske bevegelse. I tiden op til
sin dod - og ikke mindst fra
1991 forud for krigen i Den
kundgjorPersiske Golf
de Schneerson, at golfkrisen
varslede Messias' komme.
Han sagde ikke med rene ord
om sig selv, at han var Messias. Det gjorde imidlertid en
del af hans tilhangere. Ogsä
efter at han var dad. Mange af
hans tilhengere venter stadig
pä, at Gud skal opvekke ham
fra de dode.
I forbindelse med Schneersons dOd i 1994 stillede joaiske iagttagere sporgsmälet,
hvordan det ville pävirke
Habad-bevegelsen, at deres
leder - som mange mente var
var dOd. Ville
Messias
bevegelsen i lengden kunne
klare sig med en dod Messias?
I en ny bog af David Berger
tages dette sporgsmäl op.
Berger - selv troende jOde og
professor i historie ved et universitet i New York - er ikke i
tvivl: Habad-bevegelsen
er kommet styrket ud af
krisen efter deres Messias' dOd. Det er Berger
ikke blot frustreret over,
men han mener, at de
manglende jOdiske reaktioner over for Habad-

bevegelsens teologi om deres
Messias er
ensbetydende
med, at j@dedommensklassiske opfattelse af Messias er
doende. Dette giver han
udtryk for i bogen The Rebbe,
the lvlessiah,and the Scandal
of Orthodox Indifference (Rebben, Messiasog den forargelige ortodokse ligegyldighed).

biner officielt ikke er gäet af.
Ogsä i Israel har Habadbevegelsen stor indflydelse,
hvad enten det drejer sig om
antallet af rabbinere eller
deres politiske indflydelse i
det israelske samfund.

Hvad siger
,)messianisterne( om
deres Messias?
Uden direkte at identificere
sig med Messias opfordrede
Schneersonsine tilhangere til
oMessiqnisternGa
at bede: oVi Onsker Messias
bliver flere og flere
nuln Mens han levede, satte
David Berger fremlegger en
hans tilhangere skilte op
lang rekke eksempler pä, at
med billede af ham og med
,,messianisternen inden for
teksten: nLange leve kong
Habad-bevegelsen bliver flere
Messiasn.I dag - syv är efter
og flere. Og ikke nok med
hans dod - nojes man ikke
det. Habad-bevegelsensmesmed det.
sianister, dvs. dem, der anerEt par eksempler,som Berkender, at Schneersoner Mesger fremdrager:
sias, har fäet st6rre og st@rre
Nogle Habad-messianister
indflydelseinden for jodedommener, at Schneersonsdod er
men efter Schneersons dOd.
en illusion. Faktisk dode han
Habad-bevegelsen hevder,
ikke. I et fysisk legeme mätte
at de har mere end 2600 insti- Bäde for og efter Schneersons dgd i 1994 placerer Habad- han vare en del af verden, og
tutioner rundt omkring i ver- beua,gelsen store billeder af ham oueralt i Israel. Er han Mes- pä den mäde forener han verden, hvor 3700 par tjener som sfas2
den med Guddommen. Derfor
deres representanter. Over
kan man ikke tale om, at han
500 af disse institutioner er en ledes af Habad-rabbinere. ,gik bortn. Berger beskriver
oprettet efter Schneersons Samme mpnster kan spores i Habad-messianisternes syn
Holland og mange andre lan- pä folgende mäde: oRebben
dsd.
Berger pästär, at 50 Pro- de. I det tidligere Sovjet har lever og er iblandt os pä
cent af alle rabbinere i Eng- en ny jOdisk bevegelse indsat nOjagtig samme mäde, som
land er tilknyttet Habad- en Habad-rabbiner som lan- han var for han dode, bogstabevegelsen. Tretten af de 26 dets overrabbiner, selv om velig talt, bogstaveligtalt.n
side6 ->
synagoger i Sydney i Australi- den forhenvarende overrab-
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Israek

as umuliggor det traditionelle
jOdiske forsvar mod, at Jesus
Mens Schneerson levede, er Messias.Han mener, at den
lgd sloganet' ,Mä vores messianisme, som HabadMester,Larer og Rabbi, Kong bevagelsen giver udtryk for,
Messias,leve evigtlnI et isra- er "en uventet, ufortjent, men
elsk Habad-tidskrift fra 1996 ubetaleliggav€* til den kristne
lyder det: oMä vores Mester, mission.
Dette har han vel ikke helt
og Skaber, Kong Messiasleve
evigt.n I samme tidsskrift stod uret i!
For syv är siden stillede
der i 1991, at det var tilladt at
bOje sig for Schneerson, fordi man sporgsmälstegnved, om
ohelehans vesen er guddom- Habad-bevagelsen
kunne
komme godt ud af den krise,
meligt*.
Schneerson: Skaber og som opstod ved Messias'dod.
guddommelig!
Svaret herpä er ja!
Nu er sporgsmälet,om kriSammen med medforfatteren Michael Wyschogrod pub- sten mission over for jOder
licerede David Berger i 1978 kan tage den udfordring op,
en lille bog med titlen Jews som Habad-bevegelsen med
deres messianisme har fremand ,Jewßh
Christianitgr
(Joder og 'jodekristendomn).I provokeret: For dem kan en
denne bog tales der til med- jOdisk Messias bäde dO og
joder, og det forklares, hvor- vare
den guddommelige
for en jOde ikke kan accepte- Messias, selv om den messire Jesus som Messias: Den anske tidsalder endnu ikke er
messiansketid er ikke oprun- indtruffet.
Det har messianske jOder
det, og den jOdiskeMessiaser
ikke guddommelig.
og kristne altid sagt. Tilbage
Pä den baggrund er der bliver sporgsmälet, om det er
intet merkvardigt i, at Ber- Schneerson eller Jesus af
ger nu fgler sig frustreret. Han Nazaret som er jOders og
foler, at Habad-bevegelsens ikke-jOdersMessias.
Kai Kja,r-Hansen
syn pä Scheersonsom Messi-
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