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Sonderjyden Hans Nicolajsen har fäet et center opkaldt efter sig. Han var den,
der stod for opfÖrelsen af
Christ Church i Jerusalem i
midten af det 19. ärh.
Las midtersiderne.

Der uil I ftemtiden u&re brug for unge darakere, der er uillige til at uidne for unge ßraelere pä rejsen i Osten om den
korcfastede og opstandne Jesus af Nazaret - den agte Jesus.
For Israelsmissionens generalsekretrer, Heinrich Pedersen,
begynder det nu at blive alvor. Han har i lengere tid arbejdet med et projekt, der har fäet arbejdstitlen Western Jews
in the East. Og han har talt dets sag i flere internationale
sammenhange.
Projektet gär ud pä at mode unge israelere med evangeliet, när disse rvestlig€r israelere gor deres jordomrejse efter
endt militartjeneste. Altsä m6de dem uden for Israel. Mange af disse kommer pä deres rejse til Goa i Indien eller til
Nepal - eller et helt tredje sted - hvor de slär sig ned for kortere eller langere tid og er äbne for alt nyt, ikke mindst
Ostens religioner. Men hvorfor ikke konfrontere dem med
deres egen jOdiske Jesus, som de mäske aldrig har hort om
i Israel? Tank hvis de kunne komme tilbage til Israel - ikke
med en Buddha-filosofi eller med hinduistiske tanker, men
en tro pä, at Jesus var - og er - IsraelsMessias!
Planen gär ud pä at sende et internationalt team af Jesustroende unge til @sten.I midten af februar mäned holdes et
internationalt mode i Israel, hvor de endelige afgorelser skal
tages, säledes at det fgrste team forhäbentligt kan udsendes
til efteräret. Foruden Heinrich Pedersen deltager fra dansk
side ogsä Bodil F. Skjott.
Caspari Center i Jerusalem kommer til at stä for den
undervisning, som gives forud for teamets udsendelse.De
nermere kriterier for at komme i betragtning som volontor i
dette projekt er et af de punkter, som skal behandles ved
modet i februar i Israel. Det er ingen hindring, at man har
rejse- og oplevelseslyst i blodet. Men man skal vare parat
til at vidne om den korsfastede og opstandne Jesus.
Fra dansk side häber vi naturligvis, at vi kan finde unge,
der er villige til at tage denne udfordring op. OplOftende er
det ogsä, at nogle israelske menigheder vil arbejde for dette
projekt og om muligt finde unge messianske jOder, der kan
deltage i teamet.
Mälet er ikke, at Den Danske Israelsmission i fremtiden
skal stgre dette projekt. Mälet er, at der sammensattes en
international gruppe, som i fremtiden vil tage udfordringen
op til at formidle evangeliet om jOden Jesus til jOdiske unge
pä rejse i Osten.
Kai tgar-Hansen

Af Kat [fer-Hansen
Navnet John Nlcolayson lyder engelsk. Men man ekal lkke lade slg
oycr en sonderJyde, hyts danske navn var
name af det. Det dekter
Ilans NlcolaJsen. Han dode som tun 63-ärlg og blev gravlagt pä den
protcstantlste
tlrkegfud pä ZlonbJergct t.feruselem I 1856.
Fä andre danskere har som
Hans Nicolaisen indskrevet
sig i jodemisiionens historie.
F"-- missionar og som kirkebygger. For är "tilbaqe fik
han en gyde opkaldt eft-ersio
i den gamle bydel af Jerusaf

lem. Nu her i begyndelsen af
det tredje ärtusind er der indviet et lille center, der berer
hans navn. Centret er placeret
lige ved den kirke, som han
stod som bygmester af, nemlig Christ Church, lige inden

for Jaffaporten i Jerusalem.
Historien om Hans Nicolajsen er historien om en dreng,
som i sin ungdom horte et
missionskald. Han er fOdt i
1803 i Logumkloster. Hans
far dode, da han var fem är,

men hans fromme mor s6rgede for, at han og hans soskende horte evangeliet: Hun deltog for eksempel i Brodremenighedens missionsfester i
Christiansfeld. Netop ved en
sädan missionsfest i sommeren 1820 lOd kaldet til teenageren Hans: 'H6sten er stor,
men arbejderne er fä*.
Kaldet var til en tjeneste i
hedningemissionen, og uddannelsen fandt sted i Berlin pä en missionsskole, hvis
leder blev kaldt ,fader Jänicke*. Men efter to är d6r sogte
London-Selskabet efter kandidater som jodemissionerer.
Der blev peget pä Hans Nico-

lajsen, og i 1823 kom han til
London. Efter mindre end to
ärs studier d6r - og efter at ledelsen havde bemerket hans
teft for arabisk og hebraisk besluttes det, at han skal sendes til Jerusalem.
Den 3. januar 1826 ankom
han til Jerusalem, hvor han
blev modtaget af andre af
London-Selskabets missionerer, som var ankommet i
begyndelsen af 1820'erne,
deriblandt lagen Dalton. Omkring tre uger senere var han
med til at legge lagen Dalton i graven - pä begravelsespladsen pä Zionbjerget, hvor
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han senere selv skulle hvile.
Senere giftede han sig med
enkefru Dalton.
Politiske forhold gjorde, at
Hans Nicolajsen forst i 1833
kunne slä sig ned med fast
bopal i Jerusalem. I perioden
forinden var han omrejsende
missioner i bl.a. det nordlige
Palestina, i Syrien og Egypten.
Ved et mode i London i
1836 forelagde han bestyrelsen for London-SelskabetPlanerne om at opfore en kirke i
Jerusalem. I den skulle der
bl.a. predikes pä hebraisk,sä
joder kunne hore evangeliet
pä deres modersmäl. Planen

blev godkendt, og Nicolajsen
fik fuldmagt til at kObe et
grundstykke. Inden han forlod
London, blev han i 1837 ordineret til tjeneste i den engelske anglikanske kirke. Efter
en del genvordigheder med
de tyrkiske myndigheder blev
et grundstykke kObt i Jerusalem, og byggeriet kunne begynde.
FOr da havde han holdt
gudstjenester i lejede lokaler.
I et brev af 18. oktober 1838
skriver han: oHver morgen og
aften holder jeg gudstjenestel
det hebraiske sprog, fremdeles daglig husandagt pä engelsk. En gang om ugen hol-

der jeg en anden forsamling
og desuden et sarligt mode
pä den forste mandag i hver

modtage besog - ofte disputeresyge mennesker - jOder,
tyrker og navnkristne vantro.

mäned. Dertil kommer, at jeg
mä give en rabbiner Simeon
en times daglig undervisning
som forberedelsetil hans däb;
hele dagen igennem mä jeg

Sidste sondag var jeg ganske
udmattet, men da var det ogsä en frygtelig travl dag; jeg
holdt nemlig om sondagen
pradikener i tre forskellige

spro$t.
Under byggeriet af kirken
blev der holdt gudstjenester i
et lille interimistisk kapel
Jakobskapellet. Efter en besverlig byggeperiode stod kirken fardig i 1849. Det var
ikke blot den forste protestantiske kirke i Jerusalem, men
ogsä den forste storre moderne bygning. Nicolajsen stod
ogsä som bygherre af missionens hospital.
Ved indvielsen af kirken i
1849 blev to jOder dObt - og
14 andre jOder meldte sig til
däbsundervisning.Ved Nicolajsens dOdi 1856 var omkring
100 joder blev dgbt i kirken.
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En trofast vagter pä
Jerusalems mure

Hans Nicolajsen
blev gravlagt pä
den protestantiske
kirkegärd pä Zionbjerget. Her kan
gravmale
hans
trer' stadig ses. Inskripün- tionen lyder:
;tePastor John Nilde colayson, fodt den
ryl- 1. juni 1803. I 23
ris- är en trofast vagter pä Jerusalems
bfs mure, frygtlOsmidt
i krig, oprpr og
pest. En mester i
hele den hebraiske
og arabiske lare.
af
::,:. Grundlegger
r$t, det engelske hospital og bygmester af den protestantiske kirke, elsket i livet og savnet i dOden af
kristne, jOder og
muslimer, dOd den
6. oktober 1856.
Pä gravmalets
sider er der bäde
pä engelsk og hebraisk henvisnin- Hans Nicol4Jserßgraufftale pä den proteger til tre bibel- stantßke kirkegärd i Jerusalem.
vers, nemlig Ordsp 10,7,Es 57,1 og Matt 5,9.
komme en ny nädetid for detI 1892 skrev A. Bülow som te Guds eget folk. Mäske er
var involveret i Den Danske derfor jodemissionen den vigIsraelsmissions arbejde, en tigste gren i al ydre mission.
levnedsskildring pä dansk om Det gamle figentre skyder
Nicolajsen.I 1949 udgav Isra- sine knopper, og der er tegn
elsmissionen et hefte om Ni- til, at sommeren er ner. När
colajsen, skrevet af H.C. Friis. den tid kommer, da IsraelsI dette ,Livsbillede* af en missionen skal aflOsesaf Isradansk jodemissionar skriver els mission, da bliver der liv
Friis afsluttende:
ud af dode, og da vil Guds
,Nicolajsen var pionermis- rige komme med kraft. Mätte
sioner, og dertil havde han Hans
Nicolajsens
minde
gode betingelser, sä när han iblandt os tilskynde os til at
blev grundleggeren af den vare med i arbejdet for, at
evangeliskemission i Jerusa- Guds rige mätte bygges i
lem, var det, fordi han havde Guds gamle ejendomsfolks
et grundigt kendskab til jOder- hjerter.
nes historie og ändsliv samt
Hans Nicolajsen blev banedet hebraiske sprog og flere bryderen for og stifteren af
andre Osterlandske sprog, jodemissionen i Jerusalem. I
men vel mest for hans store 23 är stod han som en trofast
karlighed til Israels folk og vegter pä Jerusalemsmure.(
hans faste tro pä, at der mä
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Rygter om ritualmord
i Damaskus 1840
Hans lVücolajsen til ko;mp
mod. antisemiti.sme i 7840
I 1840 var en katolsk munk
pludselig forsvundet i Damaskus. Rygtet spredtes, at det
var joderne, der havde myrdet ham, og at man havde
brugt hans blod til at blande i
de usyrede päskebrOd.Under
tortur fik man en jodisk bar-

traditionelle overleveringer.
Den imod dem rettede beskyldning kan derfor ikke
güre krav pä nogen troverdighed eller vere berettigettil
en sädan pä grundlag af de
foregivne bekendelser, der
blev afpresset dem pä pine-
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ber til at tilstä, at han havde
myrdet munken. Flere indflydelsesrige jOder i Damaskus
blev fangslet, og ogsä andre
steder spredtes andre rygter
om tilsvarende ritualmord.
Joderne rundt omkring i Middelhavslandene frygtede en
forfolgelse - deriblandt jOderne i Jerusalem, som bad Nicolajsen om räd. Han medvirkede til, at deputationer blev
sendt til bl.a. Damaskus og
Alexandria. Ogsä den europeiske presse blev interesseret i sagen.
Brevet, som Hans Nicolajsen udferdigede i denne anledning, bringes her.
Jeg undertegnede har
skont jeg er en kristen af personlig overbevisning- haft rig
lejlighed til, ved mine studier
og ved omgang med joderne
som missioner iblandt dem i
Det HelligeLand nu i 14 är, at
skaffe mig grundige og udf6rlige oplysninger om jodedommen, idet jeg omhyggeligt har studeret alle de skrifter, som har hevd og anseelse iblandt dem, og idet jeg
sammen med rabbinere og
andre jOder har gransket alle
deres regler og skikke. Jeg
erklerer herved som min fulde og faste overbevisning, at
det simpelthen i hojeste grad
ville stride imod alle deres
meninger, regler og sedvaner
at anvende blod i deres usyrede päskebrod.Det er pä det
strengeste forbudt bäde i
deres skrevne lov og i deres

benken.
Jeg bevidner, at
jeg ikke af anden beveggrund afgiver denne min äbne
erklering end ene af kerlighed til sandheden i almindelighed, men i serdeleshed til
den kristelige sandheds ord,
ifOlge hvilken intet b6r skattes
hojere og vare mere pligtmassigt end den strengeste
overholdelse af retfardighedens bud i alle det menneskelige samfunds anliggender.
Fremdeles erklerer jeg mig
herved beredt til for at stadfeste sandheden af dette mit
äbne vidnesbyrd at fremlegge for alle, hvem det mätte
interessere,alle beviser, som
kunne blive forlangt, hentede
ud af jOdiske skrifter og fremstillingermed uangribeligklarhed. Til bekreftelse af dette
undertegnerjeg mig med min
egen händ og hosfOjedesegl.
Hans Nicolajsen
Fodti Logumkloster
i hertugdOmmetSlesvig,
prest i den anglikanskekirke,
missioner iblandt joderne
i Jerusalem,
skrevet derstedsden 18. maj
1840
En undersogelse blev sat i
gang af den Ostrigske regering. Den viste, at joderne var
helt uskyldige. Nicolajsens
brev er et glimrende vidnesbyrd om, hvordan en missioner, hvis hovedopgave er at
vidne om Jesus, ogsä kamper mod antisemitisme.
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