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abad-bevagelsentarer sin
historie tilbage til slutningen at 1700-tallet. Bevagelsens stifter og tarste
ändelige overhoved - eller
Rebbe - var Rabbi Shneur
Zalman.Hansyngstessn hed
Moishe. Nogle mener, at
Moishesom 36-ärigfamiliefar
blevJesus-troende.

Debatten er nu blusset op i
lsrael,fordi der pä der senesteer
udgivet en hebraiskroman, som
med udgangspunkt i Moishes
o mv e n d e l s eb l .a . ski l drer hans
forelskelsedels i en eksklusiv
call girl dels i en ukrainskgrevinde. Romanen,skrevetaf Boaz
Eppelbaum,er efter sigende et
makvark. Fra officiel side afuiser
Habad- eller Lubavitch-bevegelsen det som pure opspind, at
Moishe konverteredetil kristendommen. ProfessorDavid Assaf
fra universiteti TelAviv kritisereri
sterke vendingerromanen,men
fastholder samtidig, at Moishe
virkelig konverteredetil kristendommen. Men hvorfor gjorde
han det?
ProfessorAssaf afuiser teorien
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Rabbi MenachemMendel Schneersohndade i
1994 i New York. Han var Habad-bevegelsens
syvende ändelige leder. En del af bevagelsens
tilhangere anser ham for Messias;nogle mener
endog, at han er guddommelig. Tilhangere forventer stadig, at Cud engang i fremtiden vil
opvekke ham fra de dade.

om, at Moishe gik over til kristendommen pä grund af vrede
over, at hans aldre bror i sidste
ende blev valgt som Habadbevagelsensändeligeleder efter
sin far. Assaffinder hellerikke,at
der er hold i pästandenom, at
fordi
Moishe blev Jesus-troende,
han blev forelsket i en kristen
kvinde eller for simpelthenat fä
et ordentligtarbejde.Han mener
hel l eri kke,at Moi she kom ti l en
personligoverbevisningom kristentroenssandhed.Assadmener,
at Moishes omvendelseskyldes
sindssygdom.Om Moishe siger
Assaf:"Han mistedesin forstand
og dereftersin religion."
Det er muligt, at Moishe var
sindsforvirret,om end beviset
herfor langt fra er entydigt. Hvis
han nu var det, mener professor
Assafat have fundet grunden til
hans omvendel se.Men hermed
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springeset mellemledover.lfalge
kristen tankegang kan sindsforvirrede personer heldigvisogsä
fä troen som gave. Om den
pägeldendeMoishe fik det, ved
j eg i kke.
Forestillingenoffi, at der mä
vere et eller andet i vejen med
j ader,der kom m ert il t r o pä Jesus
som Messias,trives stadig. Men
det er en myte. Ligesomdet er
bagvendtat pästä,at det hjalper

pä t r oen, hvis m an er dum eller
naiv, hvilket undertidenhevdes
her hjem m e.
Mener man. at det overjoder
vejende er sindsforvirrede
m odder kom m ert il t r o pä Jesus,
siges dette af missionshistorien.
När det er sagt, skammer messianskejader og kr ist nesig ikke
ved at sige, at Jesusaf Nazaret
ogsä kan give troens gave til
sindsforvirrede personer.
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lsraelsmissionens
sraelsmissionens ärsmsde
finder sted i Bethesda i
Ksbenhavn lardag den 29.

joder i dagenslsrael, marts-nummeretaf avisen.Men
Modet indledesaf Ksbenhavns sisktalende
bi skop, E ri k N orman S vendsen. og om hvordanjader modesmed var alleredenu med til at gare
FraJerusalem
kommerdet danske evangelieti @stenog i New York. ärsmodetkendt.
Alle er velkommen til at del-

