Sådan set 20/11-87

Tag en
flaske til
-t

Af l(ai l{ier-Hansen
salmerne at se frelsen;
I 1882GJORDEden rus- og jeg har smagt lidt af
siskejode, Josef Rabino- den hemmelighed, som
witsch, sit livs opdagelse til stor sorg for mit
pA en rejsetil Palrestina. hjerte endnu er skjult
Han kom til tro p6, at Je- for de fleste af vore jodisusvar jodernesMessias. ske brodre."
Han vendte tilbage til
Ruslandmed en overbe- TIL SIN DAD i 1899
visning om, at Jesus er var Rabinowitsch ivrigt optaget af at sprenvorbroderu.
Senereblev han leder de Det nye Testamenaf en jodekristenmenig- te. Han vidste, at der
hedog kempedeihardigt var joder, der pA grund
for, at andrejoder mitte af omgivelsernes reakkommetil tro pAjOdernes tioner ikke turde komubrodern,
Jesus,ham,der me til hans gudstjenester. Men om ikke aner IsraelsMessias.
jgder
andre
Som
elske- det kunne de i smug lede Rabinowitschat for- se i Bibelen.
Gad vide, om der iktelle historier.I 1887forke ogsi i vore omgiveltalte han denne:
NAR EN J4DE sporger
mig, hvad han skal gore,
og hvilken vej han skal
gi, siger jeg til ham, at
han skal lase Det nye
Testamente.
'Det
Nir han si siger:
harjeggiort,'sigerjegdet
samme til ham. som en
lage plejer at sige til en
patient, der har fAet det
bedreved at tage den or'Tag
dineredemedicin:
en
flasketil, ogen til, ogendnu en.Pi tilsvarendemAdesiger jeg til den synd-syge
jode: 'Las Det nye Testamenteigenogigen,og det
vil til sidst fi den onskede
virkning.'

findes
sAdanne
ser
mennesker, som aldrig
vil - kan - satte deres
ben i en kirke eller et
missionshus, men som
godt i smug kan finde
pA at lese Det nye
Testamente. Hvis de da
har et. Og hvis de ikke
har, kan vi hjalpe dem.
Hvis vi da ikke har opgivet h&bet oh, at en
lesning kan "fA den 6nskede virkning".

I OVRIGT kan Rabinowitschs ord omformes
en smule og anvendes
pA os selv: Tag et brev i
Det nye Testamente og
les det fra ende til anden. Tag et evangelium
og las det i 6t strek!
HVOR MEGET Rabino- Ogsi det skal til sidst
witsch havde lest i Det fA sin virkning.
Hvorfor vere si minye Testamente pA hedeholden? Hvorfor bare
braisk, fgr han rejste til
Palestina, er vanskeligt nippe til Guds ord,
at svare sikkert pi. En hvorfor altid ngjes med
kendsgerninger det, at nogle ,kernesteder.?
Vi har brug for orhan havdedet medpi rejdentlige slurke - og iksen,og at han havdefiet
et eksemplar mange Ar ke bare nippedrikke af Guds ord.
tidligere.

Han laste iwigt i det
efter sin rejse og blev
befestet i troen. sAdan
at han senere kunne
skrive:
,...siden mine fgdder
har betridt den hellige
by Jerusalem, og jeg
har set det sted, hvor
de har gennemstunget
ham (Jesus), har Herren ibnet mine gjne til i
loven, profeterne og
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