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i latfoforud
Kristnekolonister
for lmmanuelKirkensindvielse
teri og tyfus gjorde det af med
nogle.Andrevalgteat vendetil1.
bagetil USA- desillusionerede.
oktober1867er der kun29 koloI mmanuel Kirken i Jaffo blev nistertilbagei )affo.I juni 1868
I indviet i juni 1904. Bygget
forladerfamilienAdamskolonien
som kirkefor tyskelutheranere.
og rejsertil USA.De resterende
Inden da havde to forskellige
omkring20 bliverog fär senere
grupperaf kristnekolonistersat
en historiei Jerusalem
sammen
deres prag pä det davarende
med
nyankomne
kolonister.
latto - og ikke mindst omrädet
lndenG.J.Adamsforlod)affo,
uden for bymuren, netop d6r
havdehan haft forbindelsemed
hvor lmmanuel Kirken nu
andrekolonister
fra Tyskland.
ligger.

Af Kai Kiar-Hansen
og Bodil F.Skiatt

"Messias-kirken"
og denskolonisteri Jaffo

Deoprettedeen rakke
Palestina.
kolonier.Haifa-kolonienhavde
Hardeggsom leder,mens Hoffmanndet forsteär boedei Jaffo.
Her opkobte man nogle af de
huse,somdensmuldrende
amerikanskekolonihavdebygget.
Hoffmanndsde i 1885 og blev
gravlagti Jerusalem,hvor han
da boede.Men indenda havde
hanmistetflereaf sinetilhengere
pä grund af den teologi, han
udviklede,hvor han afskaffede
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De tyske Templere

Den 22. september1866 anlab I spidsenfor de
et amerikansk
skib)affo med157 tyske templere
kristnekolonister
om bordi alders- stod Christoph
gruppenfra 1 til 65 är.Lederen
for Hoffmann. De
gruppenvarGeorgeJonesAdams, havdeen storforen mormon,der var ragetuklar ventningom Kristi
genkomst.
medsinkirkeog havdedannetsin snarlige
egen "Churchof the Messiah". Deres baggrund
Overbevistom jadernesumid- varen radikalpiedelbaretilbagevendentil deres tisme,og de var
fedres land,Zionsgenoprettelse drevetaf et onske
genkomsthavdehan om at oprette et
og Messias'
fäet sinetilhangeretil at selge teokrati med et
alt. De mente,at joderneskulle gudsrigeher pä
komme til Palestinasom joder, jorden.Med bagikke som Jesus-troende,
og afu- grundiEf2,18-19
iste missiontil jader. Med 22 og 1 Kor3,16-17
prafabrikerede
husei lastenbeg- kaldtede sig selv
yndtede at byggedenamerikan- tempferne
og önskekolonii )afto.
skedeat levesom
Hurtigtvistedetsigimidlertid,
at et helligttempeli
lmmanuel Kirken fra'1904 liggertat op ad et af de
Adamshavdemangelig i lasten. det helligeland.
amerikanske huse fra 1856 - nu nyrestaureret.
Han havde nemlig "glemt" at
fortelle sine tilhangereom sin Templer-selskabet
blev officielt
mormonske
baggrund.
Hanhavde grundlagta 1851med Hoffmann
ogsä "glemt" at fä aftaler pä som leder. I 1858 havde han
plads med de tyrkiske myn- sammenmed ändsfellenGeorg
digheder.Endnualvorligerevar DavidHardeggveret pä besogi
hans autoritere ledelsesstil
og Palastina.Kort tid herefterblev
hanshangtil alkohol.När prob- firetempleresendttil landet.Men
lemernehobedesig op for ham, fsrst i 1868 - sammeär Adams
kunnede andrekolonister
seham havdeforladt )affo - kom Hoffdinglei gaderne.
Kolonien
fik da mann og Hardeggmed familier
ogsäkun en kort levetid.Dysen- og en gruppetysketempleretil
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bäde däb og nadver og ogsä
benagtede Jesu guddommelighed.Flereaf dem, som brod
medtemplerne,
sluttedesigtil en
ny gruppe af tyske lutheranere,
somvar kommetiärenederefter.
Det var denne gruppe - ikke
templere- sombyggedelmmanuel
Kirkeni latfa.Mereheromi naste
artikel.

