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Josef Rabinowitsch (1837-1899)er en af de mest betydningsfulde skikkelser i den nyere jodekristendoms historie. I byen Kischinew i det sydvestlige Rusland dannede han i 1884 en jodekristen menighed, som han
kaldte >Den nye pagts Israelitter<. Som Jesus-troende
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mange.(
Om sig selv sagde Rabinowitsch i 1888: >Jeghar to
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Introduktion
Dennebog handlerom JosefRabinowitsch,
en russiskjode,der i 1882rejstetil Palastinafor at undersoge
mulighederne
for en jodiskbosattelse
ddr.
Han vendteimidlertid tilbagetil Ruslandmed sin nyetro pi, at Jesusvar
jodernesbroderog Messras.
I de sidste15ir af lorrigeirhundredevar Rabinowitsch
og den messianskebevrgelse,han kom til at sti i spidsenfor, kendtafalle,som dengang
var optagetaf emnetJesusog Israel.Efter hansdod i 1899har interessen
vrret dalendei nogleaf de kredse,der tidligerebakkedeham op. Dog er
han aldrig blevetfuldstrndig glemt.I fremstillingeraf den nyeretids jodekristendominddrageshan da som regelogsd.Skildringerneafham er
imidlertid megetsummariske.
Sarlig kritiskeelierselvstrndigeer de heller ikke.
Men han er stadigvak et bekendtskab
vrrd, oiodekristendommens
Herz|n,som han er blevetkaldt.' De sporgsmil,han kampedemed som
jodeogJesus-troende,
har nemligendnuikkefundetderesendegyldige
losjoder i dag slAsmed tilsvarende
ning. Kristne ioder eller messianske
sporgsmil.:Nogle af dissesporgsmil,som er af vital betydningfor den lille - del af Israel,der i dagtror pi JesussomMessias,kanprofileresgennem en historiskfremstillingom Rabinowitsch.Kampen om Rabinowitsch,sidan somden blev udkampeti hedningekristne
kredse,har ogsA
et og andetat sigeind i en modernesammenhang.Hvis manda er interessereti at tageved lare af historien.I modetmed Rabinowitschkastesder
ogsi lys overnogleaf de problemer,de fsrste,kristneomitte tagestiiling
til. De var joder.Jesusvar ogsi jode.
til pi en sidanmide, at €n beJeghar ikkeforsogtat skrre Rabinowitsch
stemtgruppe,der i dag er optagetaf emnetJesusog Israel,bedreskuile
kunne,brugenhamend andregrupper.I det heletageter der nappe i dag
nogen)der helt vil kunne identificeresig med alt, hvadRabinowitschstod
for. Naturligvisvar han pi en rrkke punkterbetingetaf tid og sted.Ikke
mindst gjordede politiskeomstrndigheder,som han mitte indordnesig
under,derestil, at hanikkekunneudfoldesig,somhanonskede.
Men hans
kampfor en selvstrndigjodekristen
menigheder spandendeat beskreftige
sig med. Under alie omstrendigheder
er hans hovedsynspunkter
udfordrende;dem kan man forholdesig til.
Fremstillingenbyggerpi en selvstandigundersogelse
af kildematerialet. Jeghar forsogtat presentere
det pi en mide, somikkeskullevoldeden
almindeligelrser de storevanskeligheder.
For sidannehseresskylder jeg
heller ikke giet strengtkronologisktil varks, hvilket har medfort nogle
II

gentagelser
og overlapninger,
somforhAbentlig
ikkevakkerirritation,men
gor det lettereat tilegnesig stoflet.Den almindeligehser kanudenvidere
springenoteapparatet
over.Heri findeskun referencertil skriftlige kilder
beregnetfor dem,dersnskerat gi mig narmereefteri ssmmeneellerarbeide videremed emnet.Bagi bogenfindesen listeoverde fuldstendigenavsomomtales(ses. 252).D€r findesogsi en
ne pi nogleaf de organistioner,
forklaringpA,at der i fremstillingenundertidennavnesto datoertil 6n og
sammedag.
i 1888:nJeghar to emner,somieger opOm sigselvsagdeRabinowitsch
tagetaf: det eneer HerrenJesusKristus, og det andeter Israelo.r
Pi besogi l-ondoni lB89 redegiorde
han lidt mereudforligt for sit syn
pA sin egenstilling. Han benyttedeher en lignelseeller en illustration,
hvadjoderi almindelighedikkesparersi megetpAsomosandre.Rabinowitschudgor pi dettepunkt ingenundtagelse.
Han sagde:
meden)somsejlerud pi oceaneti et
Min stillingkansammenlignes
skib, der lider skibbrud med alle ombordvarende.Alle de skibbrudne forsogerat finde last grund, sd de kan reddes.Dersom en i
kampenfor livet finder en klippe, forsogerhan med fastgrund under
fodderneat ribe til de andre,der kamper i vandet.Og hvisnogener
si langt borte,at de ikke kan horehansstemme,forsogerhan at lsfte
nogetop - en pind eller et flag - for at fangederesopmerksomhed
og fE dem hen tii kiippen.
joderneder er som
Det er netopmin stilling.Ruslander oceanet)
skibbrudnefolk, og sidenmin fod ved Guds barmhiertigheder pA
klippen- somer Jesus- forsogerjegat goresomden,jegligehar omtil mit skibbrudnefolk om at sogehentil
talt:Jegkalderog signalerer
klippen.l
HvordanRabinowitschselvkom hentil nklippenn,og hvordanhan nsignaer hovedtemaer)
somskalbehandles
i dennebog.
leredeo
til sinemed-joder,
tilskueregrebind i
Og for nu at blive i billedet:Hvordanhedningekristne
at
er ogsi et emne,som det kanvrre af interesse
denneoredningsaktionu,
fE belyst.
bevageise
Ndr det i dissedr er nojagtigt100ir siden,at den messianske
var kendtafalle, som dengangvar optagetafemnetJesusog Israel,synes
tidspunktetinde til en uddybendefremstiilingaf ojodekristendommens
jode,somogsi lancerede
udtrykHerzlo,denneinteressante
Jesus-troende
ket )vor broderJesusu.
1987
26. noaember
Kai Kjar-Hansen
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I
Ir{ogetaldelesfenomenalt
En rejsetil Palestinai 1882blevet vendepunktfor den russiskejodeJosef
Rabinowitsch.Somet nyt menneskekom han tilbagetil sin by, Kischinew,
i provinsenBessarabien
i det sydvestligeRusland.Sidan behovedstaden
skrevhan det i hvert fald siden.'Pi Oliebjergeti Jerusalemhavdehan
gjort sin mageloseopdagelse:
Jesusvar Israelskongeog Messias,han var iaIkkemindstudtrykdernesbroderog dermedsvaretpi ojodesporgsmileto.
ket )vor broderJesusolagdevestligeiagttageremarke til kort tid efterhans
forste oflentlige fremtraden som Jesus-troende
iode.'zAf if. Faber blev
det betragtetsom et Dgenialt(udtryk.3Med mereeller mindre ret blev det
af andreopfattetsom mottoet eller lssenordetfor den bevagelse,Rabinowitschkom til at sti i spidsenfor.a
- eller bedHurtigt tiltrak Rabinowitschog hanskristendomsbevagelse
re den messianske
beaegelsesig storopmarksomhed.De russiskemyndighederblev tvunget til at tagestilling til bevagelsenpi grund af de ansogi skarpevenninger,de fik fra Rabinowitsch.Den iodiskepressereagerede
ofrafaldn
eller som
hans
betragtede
ham
som
sindsforvirret
dingerimod
og
en nar. Fra kristenthold var der ogsi nogle,der modteham med mistro og
skortededet
skepsis.Inden for de davarendeeuropaiskeisraelsmissioner
dog ikkepi kristne,sommsdteham medstoreforventninger.Storevar ogsi
de mangder aford, der blev brugt pi hamog hansbevagelsei de forskellige
til Rabinowitschog
israelsmissioners
bladeog tidsskrifter.Og kendskabet
bevagelsespredtesmed stor fart.
den messianske
Store forventninger
bevagelseer den
Betegnendefor mangesforventningtil den messianske
danskeFinnerup-prast,Fr. Gredstedsord fra 1886:nHeleden sydrussiske
staarsomnogetaldelesfanomenaltog fortienerat
Christendomsbevagelse
kjendesi vide Kredsen.'A.S. Poulsen,formand for Den danskeIsraelsmission1890-1921,
udgavsenerepiLiret1886et skriftom dennyebevagelHeri
havdes,
at
det
endnuer skjult i Guds rid, om bevagelsenskalnhidse.
Beblive afverdenshistorisk
fsre IsraelsOmvendelsesom Folk og saaledes
tydningn, eller om den kun skal have en forbigiende virkning, sidan at
densbetydningskalindskrankesigtil at v&re )et Varsel,et Tegn,somvarsutvivlsommeVidnesbyrd
ler om, hvad der engangifolge Aabenbaringens
skalindtreden. Sikkerter det ifolge A.S. Poulsen,at bevagelsener >etkirkehistoriskTegnn,som alleredehar haft vidtrekkendevirkninger,nderom
I et foredraefra 1BBBhrevderA.S. Poulsen,at det
ladersis ikke tvisteo.n
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mil, som Rabinowitschtilstraber, ))ersaaoverensstemmende
med Bibelens prophetiskeVidnesbyrdog den Vei, som han vil folgedertil, saauangribelig, at han burde kunne paaregneKiarlighed og Forbonnerfra Alle,
som med ham delenogetaf Paulus'sKfarlighed til IsraelsFolko.T
I januar lB85 skrivesder i Den norskeIsraelsmissions
blad: nOveralti
kristenheden,hvor Israeissagbares pi hjerte,er ojnenefor tiden vendt
mod dennemarkelige bevagelse.Den genkaldermindernefra den forste
kristnekirkesdagen.8
Lignende udtryk genfindeshos og er for en stor del inspireretaf Franz
Delitzsch, professori Gamle Testamente
i l-eipzig. Han var formand for
oDen evangelisk-lutherske
Centralforeningfor Mission til Joderuog ogsi
formand for Institutum Judaicumi T-r.ipzig,et velrenommeretuddannelsesstedfor israelsmissionernes
medarbejdere.Ikke mindst var Delitzsch
kendt for sin oversattelseaf Det nye Testamente
til hebraiskfra 1877.I de
davarendeeuropaiskeisraelsmissioner
var Delitzsch uden overdrivelse
den person,der nsd storstinternationalanseelse.
Da Delitzsch i 1884 publicererde fsrste dokumenterfra bevagelsen,
pointererhan ganskevist, at Arsagen
hertil er deresreligions-og kirkehistoriskeinteresse.
Han fremlaggerdem for lasernepAobjektivvis udenkritik
og refleksion,sigerhan.Somvidenskabsmand
undladerhan ikkeat gardere
sig vedat havde,at han roligt afventerbevrgelsensudvikling udenat knytte overspandteforventningerhertil. Miske skalbevegelsenigennemnogle
svingninger,inden den finder sit leie,tilfojer han.'
til, at han kan blive
Men Delitzscher dog for engagereti israelsmission
et
obf
ekt. Andre kilder
videnskabeligt
med
at
betragte
bevagelsen
som
ved
med at han
Samtidig
i
denne
sag.
lod
engagere
rober, at han hurtigt
sig
fortsrtter medat garderesigog fremhoiderpunkter,han ikkeer indforstiet
med, anserhan alligeveli 1885Rabinowitschsskrifter for at vrre aktstykker af kirkehistoriskbetydning.Og ikke nok med det. Bevrgelsensom si>et
et forspil til heleIsraelsomvendelse,
dan er en kirkehistoriskforeteelse,
pinseligt verk af Helliginden(, som han gleder sig over. Hos Rabinowitsch finder Delitzschen tankegangog sprogbrug,som nrppe nogensintid er kommettil udtryk pi jodiskehber. I Kischide sidenefterapostolsk
new,hosRabinowitsch,er der skabten menighed,en ,oaseo,hvor joderbekenderJesussomMessiasog elskerhansperson.oForireter her,solenbryder igennem,himlen ibner sig!oMed dissebegeistredeord sluttedeDeI dette havde han ogsi stillet
litzsch 2. funi 1885 sit Arsmsdeforedrag.
sporgsmilet,om Rabinowitschville visesig sin opgavevoksen:at vare sit
lolks reformator.'o
TilsvarendesparerDelitzschikke pi de storeord i sit forordtil Rabinowitschsselvbiografi:nJosefRabinowitsch
er en sriernepi sit folkshistories
t4

himmelo.Og hertil foies:oGud bevaredennestiernei densrettebaneog
i densrettelys(.rr
Delitzsch,som til sin dsd i I890 stottedeRabinowitsch,nofedesmed at
stille sporgsmilet,om Rabinowitschville visesig opgavenvoksensom sit
Andre gik videre og presenteredenetop Rabinowitsch
folks reformator.r2
som en iodisk reformator.rrBevagelsenbetegnessom odennereformationo i fx TheJezrishHerald, organetfor Det britiske Selskab.'a
De fsrste
dokumenterpubliceresi dette blad under overskriften>En bemarkelsesvardig kristenbevrgelseblandt jodernei Sydruslandu.I et blad udgivetaf
et andet engelskmissionsselskab,
Mildmay-missionen,betegnesRabinowitsch som en ,bemarkelsesvardig
mand*, der af Gud er bestemttil at
spille en ikke uvesentligrolle i sin nationsfremtid.r5A. Saphir,selv iodekristenog pi engelskgrund aktiv i Rabinowitschsbevagelsefra begyndelsen,betegnerham som netvidne oprejstaf Gudo.16
C.A. Schonberger,
jodemissionari Wien og en af Rabinowitschs
talsmand,sigerom ham,at
han er >etudvalgtkar og et megtigt redskabi Herrenshind for evangeliseringen af Ruslandsjodero.ttFra BaselsigerprastenF. Heman, som pa
afgarendepunkter ellersdistancerede
sig fra Rabinowitsch:oHan er en af
Gud sendtpradikant;man siger,at sidenapostelen
Paulus'tid har ingen
forstiet at prredikesi mrgtigt for det jodiskefolk som Rabinowitschn.r8
SamuelWilkinsonfra Mildmay-missionen
i 1897Rabinosammenligner
witsch med den kendtevrkkelsespradikantSpurgeonpi grund af hans
re
brug af illustrationer.
jodemissionar,
Den svenske
P. \7olfl selven jodekristen,som ved selvsyn kendteRabinowitschsarbeide,skriver i 1896 fra Kischinew: ,SAvel
teksternesom udtrykkenei hansprrdiken er enesteende,
hvorfor den, der
fra fsdslener kristen,vil havesvrrt vedat forsti ham. Selvde svenskejoder
vil havesvart ved at forsteham, men for russiskeog polskejoder er han en
magtig pradikantn.20Ph. Gordon, ogsi i svensktieneste,skriver efter at
havemodt Rabinowitschi 1897,at han nforekommermig at vare en apostolisk personlighedn.2r
Alleredei december1885skrevdr. Althausenfra St.
Petersburgnogetlignendetil Delitzsch:nI Rabinowitschhar Herren sendt
os en apostelPaulusog en jodiskLuther...o22
A. Venetianer)en ungarskiodekristen,der ivrigt stilledesig pi Rabinowitschsside,holderhellerikkeigenmedde storeord. I 1888sigerhan: oRabinowitscher ikke pastor!Han er en Paulusfor os,forst og fremmestfor joderne,men ogsi - det skalvi nok fi at se - for grakerneo.23
Da A.J. Gordon, en amerikanskprast, traf Rabinowitschi Amerikai 1893,kom han til
at trnke pi Esajaseller en andenaf den gamlepagtsprofeter.2{
S6dankunne man blive ved med at samlestoreord om Rabinowitschog
den sydrussiske
messianske
bevegelse.Nogle vil sigefor storeog overdrevne ord, og i bevagelsensskabne efter Rabinowitschsdod i 1899seen beI5

krreftelseherpi. Men disseudpluk af storeord giver en fornemmelseaf, at
aldelesfenomenaltnvar
karakteristik
afbevrgelsensomDnoget
Gredsteds
megetdekkendefor mangesoplevelse
af bevegelsen.
Selvgiver Rabinowitschudtryk for, at han vdd, at han stAri en betydMen han afviserat blive
ningsfuld gerning(jf. introduktionenovenfor).25
I 1888var Rabinowitschnetopblevetankaldt olrrer<.og oreformator<.:6
grebetfor at ville vare reformator.:7
Men G.A. Kriiger, som gjordebevagelsenkendt for et fransklasendepublikum, betonerrigtigt, at Rabinowitsch ikke selv har givet sig dennetitel.28SelvyndedeRabinowitschat
betegnesig som jodernesobrodern.2e
For ham li Israelsegentligenod i, at
hamsomdeikke
kendte
som'deres
broder
og ikkeanerkendte
Jesus
foderne
res Messias.Derfor var hans hovedopgaveat vare predikant for dem.r"
Dette li klart fra hansforsteoffentligefremtraden,men fordi det senerevitilladelsetil at danneen egentlig
stesig, at han ikke fik myndighedernes
menighed, frk pr edi kanrenRabinowitschikke en konkurrenr i pra stenFtabinowitsch.W. Faber,Delitzschshojrehind ikkemindsti dennesag,anforer ligefremi en rapportfra 1895sin tro pA,at flere joder er blevetpivirket
gennemRabinowitschs
forkyndelse
end gennemnogenandenjodekristen
i verden.sr
Fra sin forsteoffentligefremtredenog til sin dod bevaredeRabinowitsch
hibet om, at andrejoder sammenmed ham og gennemhansforkyndelse
mitte anerkendeJesussom Messiasuden dermedat opgivederesjodiske
identitet.
I lB87 er han refereretfor at havefortalt folgendeved et msde i hndon:
Der er mangekristne praster og andre,som ikke tror pAmuligheden
af en iodesomvendelse.De mener,at han er si dod, at han ikke kan
goreslevendeigen.Detteer en forfardeligmisforstielse,
somkanillustreresmed historienom Soldatensombleaopfortsomdsd.
I den russisktyrkiskekrig rykkedeto afclelingersoldaterefter et
slagud for at samlede siredeog dodeop. Pi et stedsamledede 150
skrev:nl50 dodeu.Si blev der givetordretil, at der
op, og sergenten
i den.Mens de var ved
skullegravesen grag og de 150dodebegraves
at leggede dodelegemerderi,blevdet opdaget,at en af disseendnu
medmig. Jeger ikkedod,
var i live.Han rAbte:oHavbarmhiertighed
uJeger megetkedaf det,og legville
svarede:
ieg er i liven.Sergenten
gerneskinedig, men da ieghar opfortdig pAlistenoverde dode,mA
du begravesn.
Netop sAdaner det medmangeteologer,nir de beskrftigersigmed
joderne.De siger:,Jodener dod,hanvil aldrigkommetilbagetil sin
Men pi den mide, de
Gud eller sit land, og derformAhan begraveso.
joden
live;
endnu
i
og nir han bliver
ikke
dsd.
Han
er
forstir det, er
liv
den
dsde
verden.12
han
bringe
til
vakt
af
Kristus,
vil
indeligt
l6

Rabinowitschkrmpede stadigt for, at en iode,der kommertil tro pd Jesus
som Messias,ikke behoverat opgivesin jodiskeidentitet.Hvordandet gik
til, er en historiefor sig.Men fsrst skalder knyttesnoglebemrrkninger til
de mengderaf ord, som blev brugt pi Rabinowitschog hansbevagelse.
Store mangder af ord
Meget stof om og af Rabinowitschblev kanaliseretgennemde davrrende
Nogle var afden opfattelorganerfor de forskelligelandesisraelsmissioner.
skriverde le Roi i sit hovedse)at der ogsi blev skrevetfor meget.SAledes
kristenhedog ioderne:oOm Rabinowitschog
vrrk om den evangeliske
hansgerninger der skrevetvirkelig megetog til skadefor bevagelsenogsi
for megetn.rr
Lhotzky,Delitzschstidligereprivatsekretrr)somi l885 blev
sendttil Kischinew og senerebevaredeen vis kontaktmed Rabinowitsch,
anskuersammesagud fra et skonomiskperspektiv.Om det, der blev skreafdem, der besogteRabinowitsch,skrivet og satpAtryk i missionsbladene
i sineerindringeri 1904:,Dermed fordarvedede
ver Lhotzky sarkastisk
fald
kunne havevoksetgodt i stilhed.Q disseelendige
alt det, som i hvert
missionsberetninger...n
Og videre:oMissionbehsverberetningerog penge.Den, der ikke skriver beretninger,kan ikke samlepengeind; den, der
ikkesamlerpengeind, kanikkedrivemission.Man kanarbeidei missionen
uden ind, men ikke uden pengeo.ra
og
Lhotzkys bemrrkninger om forholdet mellem missionsberetninger
vard.
pengeer dejligt provokerende
og for si vidt en narmere overveielse
og starkt tendentisse.
Alligeveler de i dennesammenhrngoverdrevne
- og isar de engelske
Lhotzky forsogernemlig at goremissionsselskaberne
- til skurkei dennesag.Men Rabinowitschundgik hverkendisseselskaber
eller offentlighedensbevigenhedomkring sin personog gerning.TVrrtimod kan det siges,at han sogteden for at kunne virkeliggoresin vision.
og den skonomiske
Om forbindelsentil de udenlandskemissionsselskaber
er
anden
sag.Den skalsehans
bevagelse,
en
stotte,han fik herfra,skadede
neredrsftes(ses. 169).Men det er en grovsagsfordrejning,
nir Lhotzky antyder,at Rabinowitschmenterat der var for stor opmrrksomhed omkring
hansgerningi udenlandskeblade.I ovrigt havdeLhotzky selvskrevetbeHan
retninger.r5
I et brev fra 1885lover han at kempe for bevagelsen.rb
opfattededet, der garedei Kischinew,som et >tidenstegn(.17
er vi delsorienterede
Om grundtankernei Rabinowitschstrosopfattelse
gennemde teologiskedokumenter)som hurtigt si dagenslys og blev oversat til europeiskesprog,delsgennemprrdikener, traktaterog smAhafter,
der ogsi blev oversattil europriskesprog,selvom de primart var tiltenkt
et jodiskpublikum. Hvad der findesafartikler specieltberegnetfor en hedningekristenkserkreds, er det smit med. I 1896 lover Rabinowitsch
Mildmay-missionen,
vil sendeberetningerom Herat han "lejlighedsvisn
T7

blad, men det blev der nu ikke
rensarbeidei Ruslandtil organisationens
megetaf.38Ligeledeshar han ikke for vane)som det ellersvar ret almindeligt, at give en detaljeretbeskrivelseaf deresomvendelseshistorier,
som
sogtehjalp hos ham. Enkeltegangegor han dog en undtagelsefra denne
regel.se
En vigtig kilde udgor materialet,som blev udarbejdetog publiceretaf
dem, som af forskelligeirsager besogteRabinowitschi Kischinew.Men
ikke mindst blev han kendt gennemsine mereeller mindre privatebreve,
hvor han fortalteom sit arbejde.I storudstrrkning blev hansbrevenemlig
Dette korrespondancemateriale
udgor et
oflentliggjort i missionsbladene.
vigtigt kildematerialefor eftertiden.Selvom nogleforhold naturligvisblev
ledere,forbavses
man overarten
forbeholdtde pigaldende organisationers
af de personlige
ting og tanker,somundertidenpi dennemide blevtilgangeligefor en storrelaserkreds.Ikke alledelikateog bidendebemarkninger
blev bortcensureret.
Men uden datidensmissionsblademed Rabinowitschsbreveville det
ikkevare muligt at giveet si detaljeretbilledeafham og hansvirksomhed,
somdet nu er muligt. Ganskevist kanman ergre sigover,at fx arkivmaterialet for Institutum Judaicumi kipzig gik tabt under andenverdenskrig.
I stor udstrrkning mi vel ogsAdet oprindeligekorrespondancemateriale,
ansesfor tabt. De
besiddelse,
som har vrret i engelskemissionsselskabers
jeghar foretaget,har i det mindsteikke fsrt til et positivt reeftersogninger,
sultat. Alligevel vil ieg ikke udelukke,at der et eller andet stedligger en
stovetbunke med fx brevefra Rabinowitsch.Undertiden har det vrret et
handicap,at jeg har mittet stille mig tilfreds med sekundareoversettelser
uden mulighedfor at sammenholdedemmeddet hebraiskeoriginalmateriale. Heldigvis findesfx de fsrstedokumenterfra bevagelsenpA hebraisk.
Det sammeer tilfaldet med nogle pradikener mv.
Selvom der er gjort ihardige anstrengelser,
er der enkeltepradikenerog
hafter, somdet ikkeer lykkedesat fe fat pi. Ogsi her har iegmittet lademig
eller blot kendeeksistensen
noje med oversattelser
af vissearbejder.Det
vrsentligstematerialepAhebraiski den jodiskepressei Ruslandhar jeg set.
pA
Derimod har jeg pi forhind afstiet fra at lase det russiskeavismateriale
originalsproget.Ner jeg alligevelcitererherfra,skerdet pi basisaf samtidensoversrttelserog den selektion,somdengangblev foretaget.Den store
interessefor Rabinowitschgiver en rimelig garantifor, at det vesentligste
p6 russiskaf og om Rabinowitschblev oversat.Dog gemmer
avismateriale
der sig givetvisi detterussiskematerialeoplysninger,somkankasteyderligerelys over ikke uvrsentlige detaijer.
som
Det er hellerikkelykkedesat finde et kompletsat afde Arsrapporter,
Rabinofra lBB8blev udsendtom bevegelsens
arbejdeaf London-Rddet
for
witsch.Udpluk herfra er dog gengiveti forskelligeblade.aO
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Der findessAledes
en del materiale,som er giet tabt, eller som ieg ikke
har fundet frem til. Alligeveler det ikke mangelpAmateriale,der er skyld
i, at der ikke tidligereer skreveten storrefremstillingom Rabinowitschsliv
og virksomhed.Et stort materialefindes, siledesat det endoghar vrret
nodvendigtat foretageen betydeligselektion,hvilket jeg ikke havdeforestillet mig, da arbejdetp6begyndtes.
I vort irhundrede er Rabinowitschinddrageti enhverbog,der behandler
obersmteujodekristnepersonlighederfra det 19. irhundrede. I. Fauerholdt er vist den sidste,som har udgivet et lille hafte, som alenebeskaftigersigmedRabinowitsch.
Det sketei 1914.De moderne- korte- fremstillingerer forholdsvisstereotype
og ukritiske.Mangenojesmed at skriveaf
fra falles kilder uden at gi til de primare kilder. Bemarkelsesvrrdiger den
megetukritiske brug af kilder, som findes i D.A. Rauschsbog om messianskjodedomfra 1982,en afhandling,hvor man kunne haveforventetnoget andet.arGenerelthar mangevist stor nojsomhedmed hensyntil de
sporgsmil,man har stillet. I dennefremstillinger der forsogtat ride en
smulebod pi dette.
I begyndelsen
afdet 20. irhundredeblevder ganskevist gjort forsogpi
at kommenogleforenklingertil livs, idet noglegfordeop med et fromhedsbilledeaf Rabinowitsch,som stort set var lagt fastved hansdod i 1899.
Men den brug, som fx tyskerenH. Lhotzky i 1904giordeaf Rabinowitsch
i sineerindringer,og somi 1906blevgentaget
afdendanskejodemissionar
S.Volf,,mi ud fra en nogternhistoriskbetragtningbetegnes
somet misbrug
Det skalbl.a. pivisespAde folgendesider.Men under alle
af hansnavn.a2
omstandighederhar disseforsogikke pivirket det fromhedsbilledeaf Rabinowitsch,som er tegneti modernefremstillinger.Pi den andensideer
der i dissefremstillingernogleskavheder,somskyldes,at man har undladt
ar garebrug af et righoldigt kildemateriale.
Hvad man end mitte meneom missionsberetninger,
og undertidenskal
de lesesmed et gransalt,si er disseberetningerikke oelendige()
ner der
skaltegneset billede af Rabinowitschog hanssamtidsreaktionerpi hans
bevagelse.trrtimod er der gennemmissionsbladene
bevaretet rigt kildematerialeaf og om Rabinowitsch.Som alt andeter det ikke havet over
kritik ellertolkning.I forholdtil originalenpi hebraisker oversattelsen
af
brevmaterialetrigtignok kun det n€stbedste.Men nir det bedsteer giet
tabt, mi man glade sig over,at det nastbedsteer blevetbevaret,enddai
stort omfang.
Ikke blot findesder en stor mangde af ord om og af Rabinowitschi datidensmissionsblade.
Men oplysningerne
om ham og denmessianske
bevagelsespredtesogsi med overordentligstor fart gennembl.a. dissekanaler.
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Kendskabet spredt med stor fart
Om det sigesdirekteellerej, skabernoglefremstillingerfornemmelsen
af,
at Rabinowitsch
strakseftersin hjemkomstlra rejsentil Palastinai l8B2oF
fentligt proklameredesin nye tro pi Jesus.Denne fornemmelseskal der
setteset sporgsmilstegnved i de folgendekapitler.Han tridte ikke straks
offentligt frem, men lod nok nogetom sin nye overbevisningsiveud. Som
vi skalse,tagerhan forst i slutningenaf 1883kontaktmed den lutherske
pr€st i Kischinew,R. Faltin.Men sder debattenogsdstraksi gangi iodiske
bladeog russiskeaviser.I marts lB84 afholdesen konferencei Kischinew
meddeltagelse
afDelitzschsnare medarbejder
W Faberogrepresentanter
for Det britiskeSelskab.
Forsommeren
1884publiceres
de fsrstedokumenter pi tysk af Delitzsch; i efteriret l8B4 begynderde at udkommepi engelsk.Ikke mindsten artikeli TheTimesden23.august1884giordesit til,
at Rabinowitschsnavn blev kendt ogsi uden for israelsmissionskredse.
I
TheJewishChronicle(fx 12.septemberog 28. novemberI 884)tagesemnet
op. I begyndelsen
af 1885publicererDelitzschyderligeredokumenterom
bevegelsen.Pi det tidspunkt har Rabinowitschholdt sin fsrstegudstjeneste,og hansnavnog virksomhedgoreskendtikkemindst i israelsmissionernesblade.Pi engelskudgiverJamesAdler en bog om Rabinowitschi slutningen af l8B4 (The First-ripeFig).Den indeholdt en del af det materiale,
Delitzschhavdepubliceret.I 1885kommeret nyt oplagmeden andentitel
og ledsagetaf John Wilkinsons interview med Rabinowitschi Tyskland
1885.Samme6r udgiverG.A. Krtiger en bog pi franskmedet tilsvarende
materiale,som Delitzschhavdeoflentligg)ort.I 1886kommeren bog om
Rabinowitschpi dansk.Meget andetkunne ntrvnes.
Hvor hurtigt de nyemeddelelser
blevtrykt, viserfolgendeeksempel:10.
januar1885skrevdenlutherskeprrst i Kischinew,R. Faltin,et brevtil F.
Delitzschi kipzig. Delitzschsendtedet straksvideretil bl.a.Den norske
- i jaIsraelsmission.
Det oversattes
og aftrykkesi detnorskemissionsblad
nuarnummeretla1
Meget andet kunne nEvnes,men der er her ingen
grund til at gi i detaljer.Det vil fremgAaf materialet)som behandles,at
kendskabettil bevrgelsenspredtesmed overordentligstorhast.Men vel at
mrrke forstefterRabinowitschsoflentligelremtrrden. Delitzschsengagement i sagenkan i denneforbindelsedirligt overbetones.
Selvom Rabinowitsch fik den storsteokonomiskestottefra engelskeog skotskemissionsvenner)kunne han takkeDeiitzschfor den storeopmrrksomhed,der blev
ham og hansbevagelsetil del sAhurtigt efter densfremkomst.I sin store
Delitzsch-biografibehandlerS.WagnerforholdetmellemDelitzschog RabinowitschpAen yderstkortfattetog misforstAelig
mide. Delitzschsbegeistring for Rabinowitschbliver fortonet,nir Wagnerblot anforer,at Rabinowitsch og hansbevagelselangt fra altid vandt Delitzschsbifald, mens
Faltinsarbejdestedseblev understottet(sevideres. 140).aa
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I februar 1885kan det uden overdrivelsesiges\ TheJewishHerald, atbe'
>erblevetbemrrket af pressenover hele verdenu,
vagelseni Bessarabien
idet det tilfojes, at ovi foran os har engelske,tyske,franske,italienskeog
blade,verdsligeog religiose,jodiskeog kristne,entenfor eller
amerikanske
i den...ua5
imod, men alle mereeller mindre interesseret
i Det helligeLand var godt stof
Historien om Rabinowitschsomvendelse
og blev fortalt om og om igen. Den skalfortelles endnu engang,men nu
sommantidligerehar sprunget
ledsagetaf noglesporgsmilog iagttagelser)
eller fordi man ikke tog sig
over,entenfordi man folte dem uinteressante,
tid til blot at bladrelidt i kilderne.
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II
Rejsentil Det helligeLand i 1BB2
Omvendelseshistorier
var yndet lasestofi israelsmissionernes
bladei slutningenafdet 19.irhundrede.Ikke allevar aflige soberart. Veden konferencei l895 foler professorH.L. Strackdet nodvendigtat pipege,at omvendelseshistorier
mi holde sig til den absoluttehistoriskesandhed!'Historienom Rabinowitschsomvendelsehsrte medtil de merepopulere omvendelseshistorier,
somblev fortalt om og om igen.I sig havdeden ingrediensernetil en opbyggeligberetning.Med rrgrelse mitte dog noglekonstatere)at historienindeholdt noglehuller, som Rabinowitschmed vilje ikke
havdeudfyldt. Hans tankerom og stilling til fx kristendommen/zr hans
omvendelse
blev kun i ringeomfangbelyst.Hvad der egentligvar skermed
ham pi Oliebjerget,var heller ikke helt afklaret.
I mangelafbedrebrugesogsi her udtrykketompendelse
om det, der skete
med Rabinowitschpi hansrejsetil Palastinai 1882.Det ord blev brugt i
samtiden.Det er ogsi dakkende,for si vidt somhansliv fik en ny drefning.
Indholdetaf hansnye tro pi Jesusvar imidlertid ikke lagt fasten gangfor
alle,somnoglesenerebeskrivelserkunne forledeen til at tro. Fsrst og sidst
betod hansomvendelseikke, at han ophortemed at betragtesig som jode.
Hans omvendelsevar heller ikke af en sidan karakter,at han brugte den
forst tenkeligelejlighedtil oflentligt at udbasuneredenl tvertimod serder
ud til, at han gavsig selvtid til et narmere studium af Det nyeTestamente
og i en periodebevidnedesin nye tro i det stille og for en snavrerekreds,
for han tridte offentligt frem.
Den side af sagenog andre historiskesporgsmAlvar ikke sarlig interessantefor dem, der havdenok i den opbyggeligehistorie.At han ogsi selv
undertidenformuleredesig pi en sidan mide, eller i hvert fald i folks bevidsthedfremstodsomen,der fraJerusalemkom tilbagetil Kischinewmed
en klar opfattelseaf sin nye tro og sin nye opgave,er vanskeligtat komme
udenom. I et brevfra septemberlBB4laderhan det dog klart skinneigennem, at han kom til stsrre klarhedey'ersin rejse.
... sidenmine fsdderhar betridt denhelligeby Jerusalem,
og jeghar
setdet sted,hvor de har gennemstunget
Ham [Jesus],har Herren ibnet mine ojne til i loven,profeterneog salmerneat sefrelsen;og jeg
har smagtlidt af den hemmelighed,som til stor sorgfor mit hjerte
endnu er skiult for de flesteaf vore iodiskebrodre.2
Men nastenet decenniumsenere.i 1893.skrevhan om sammereise:

Denne rejseblev middel til min egenfrelse;d€r pi Oliebfergetfandt
jeg ham, om hvem Mosesog profeternehar skrevet,JesusMessias;
jeg fandt sandhvile for min sjal. Vedmin tilbagekomstfra Jerusalem
til Ruslandvar ieg er nyr menneske;i stedetfor at rejsesom en af jodernesendtkom jeg somen il demtilbagesendt,
sendtafJesusMessiastil at vidne for storeog smi om ham, den korsfastedeog opstandne, vor sandeMessias.s
I 1896sagdehan i Skotland:
... og det skete,da jeg stodpi Oliebferget,at LiversFyrste,HerrenJesusKristus, ibenbaredesig selvfor mig somGuds Messias,og da jeg
gik ned ad bjerget,folte jeg, ar min sjal havdefiet livet givettilbage,
og ieg kom til erkendelseaf, at jeg havdeen leaende
Gud, en levende
Bog ogen levende
nation.Sidenda har jeg veret dybt overbevistom,
at Gud ikke er de dodes,men de levendesGud, nthi alleer de levende
for hamn(Luk. 20,38).
Jegvendtetilbagetii Rusiandsomen ny skabning.For mine brsdre
og naboerbegyndtejeg at vidne om, hvad jeg havdefundet, i hibet
om at de ogsi mitte fEdel i det liv, jeg havdefEetdel i. pi den tid havde jeg ingen id€ om, hvad der gik for sig i Kristi kirker. Derfor folte
jeg intet behovfor at fl vefledning af dem, for jeg havdemin vejledning fra overrabbinerenJesusKristus selv.Jegsi imidlertid pi kirkernemed venligrespekt,sidan som et lille barn undertidenkalder
enhverbekendtfor sin onkel.Menda feg sAde mangeonkler,si fslte
jeg,at det, jeg behovede, varbrodremereendonkler- for efterhinden
som fegvoksedei erkendelseaf HerrenJesus,hngres jeg ikke si meget efter onklersprotektionsom sympariog karlighed fra brodre,i
serdeleshedda mine egnebrodreefterkodethavdeforladtmig og udstodt mig.a
Det ville vare uretfrrdigt at krave af Rabinowitsch,at han skullemedtage
enhverdetalie,nir han beskriversin omvendelse.
Alligevelmi det hevdei,
at ikke mindst i de to sidstecitaterer begivenhedernes
gangkomprimeret
og forenkletbetydeligt.virkelighedenvar merekompliceret,enddissecitater umiddelbarrlagger op til. Ikke nodvendigvisi modsetning til det opbyggeligebillede, der tidligereer regner)skalder her trrkkes nogle liniir
og streger,som gor skildringenaf Rabinowitschog hansomvendelselidt
mindre romantisk.Forhibentlig kandet gores,uden at billedetafhansomvendelsebliver mindre revolutionerende.
Det er vanskeligtnojagtigtat beskrive,hpad der sketepi Oliebjerget;det hanger sammenmed, at det ikke
var en matematiskformel, der gik op for Rabinowitsch.At dersketenoget,
somalt andetlige me betragtessomdet afgorendevendepunktfor rjodekri-
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stendommensHerzln,kan der ikke pillesved. Men det heleforegiki et andet tempo,end det almindeligviser fremstillet.Vedat sepi nogledetaljer
kan der kastesnyt lys over sagen.
Ved afreisen
I mereend 6n forstandvar der hofsprnding i luften blandt russiskejoder
i begyndelsen
af 1880'erne.
Den 2. marts1881var kejserAlexanderII blevet myrdet;med hansefterfolger,AlexanderIII, blev kursenoverfor joderFra 15.april 1881og medkorteafbrydelser
til slutningenaf
ne strammet.5
april 1882gik en rrkke pogromerover det sydvestligeRusland.Den 20.
april 1881blev Kischinew ogsi ramt af en sildanpogrom,det russiskeord
for fodeforfolgelse.
Fra d6n pogrom i Kischinew rapporteresder ikke om
noglemyrdedesomsenerei 1903(ses. 213).6Pogromerne
her i begyndelsenaf 1880'ernehavdeikke sammeepisodeagtige
karaktersom fx dem, jodernei Odessahavdeopleveti 1825,1841og 1871.Med det oprovisoriske
fra 3. mai lBB2satteregeringenet lorelobigt
reglementneller oMaj-lovenen
punktum for dissepogromer.Den nbeskyttelsen,
der med dettereglement
kom i stand,mitte jodernedog betalefor: yderligererestriktionerblev pilagt dem; fx mitte de ikke bosrtte sig uden for byer og landsbyer- bortset
fra i landbrugskolonier.
Storrelsenaflandsbyerblev dogikkenarmeredefineret.Det blev dem ligeledesforbudt at drive handelpi sondageog kristne
helligdagemv.?
Ikke underligt, at zionistisketankerfik endnu merevind i sejlene,ikke
(Chowewei
mindst blandt unge joder.Grupper af Zion-elskere
Zion)havde
1882
set dagenslys med det formil at stotteen udvandringtil PalrcStina.8
blev senerebetegnetsomiret for denfarsteAlijah,denforsteimmigrationtil
Israel.Den fsrstejodiskekoloni Rishonle-Zionblev dannetdetteAr.Det var
ogsi det ir, hvor l-eon Pinskerpi tysk udgavsin bog >Autoemanzipationn.
Her gor dennejode fra Odessasig til talsmandfor de sikaldteterritorialisler.Dissemente)at det var ligegyldigt,pi hvilket stedman byggedeen jodisk stat;det afgorendevar, at den blev dannet.SeneretilsluttedePinsker
sig tankenom at koloniserePalastina.eI stedetfor at rejsetil Pahstina si
andrehen til et andetoforiattetoland,nemligAmerika.Fra l. fuli lBBl til
30. juni 1882emigrerede
over 17000russiskejoderhertil.r0Om sidanne
joderssituationi AmerikaytredeRabinowitschsig senere(ses. 177).Allede for afrejsentil Palastinavar han imod dennelosning.Det ville vere det
sammesom, hvis en hestmed et sir i ryggengavsig til at lobe lor at blive
fri for de fluer, somsamledesigom siretl den ville foresinebesvarligeflender med sig, for nu at bruge Rabinowitschsegetbilledsprogherom.rr
Derimod tiltalte Palastina-tanken
ham. Han rejsteaf stedfor ved selvsyn
at skaflesig et overblik over,om en udvandringtil Pahstina kunne vrre
losningenpi fodesporgsmilet.Hvornir han indledtesin rejse,og hvor 1ren24

ge den varede,er sporgsmel,som stir ubesvarede
i de kilder, der ellersberettet om Rabinowitschsomvendelse.Ifolge Strackfik Rabinowitschaf
slagpi en ansogningden 6. marts 1882,hvorforrejsentil Pakstina mi
vrre indledt efterdennedato,og miske er den indledt underforfalgelserne,
som noglesenerekilder angiverl'2i givet fald mi det vare sketfsr udgangenafapril 1882.Et par breve,som i sin tid blev oversetafkristnelasere
af tidsskriftetHamelitz, velsagtens
fordi der heri ikke findesnogenantydning af' at Rabinowitschvar blevetkristen,giver et praj om svaretpi disse
sporgsmil.Fra Konstantinopelsenderhan nemligden 6./18.maj 1882ct
brev til redaktsrenfor Hamelitz.'r Heraf fremgir bl.a., at han har besogt
rumanske byer, og han undskylder,at han ikke har skrevetfor. Han mi
med andreordmindsthavevrret et par ugerunderveis.I sammebrevmeddelerhan, at han regnermed at fi de tyrkiskemyndighederstilladelsetil at
rejsetil laffa sammedag,dvs.den 18.maj. Han kommertilbagetil Kischinew den 24. itnil5. juli.raAlt afhrengigaf om han fik indrejsetilladelse
og
afgik fra Konstantinopelden 18.maj, kanhan nappe haveopholdt sigi Palastina mereend en mined. Man grtter nappe helt ved sidenaf, hvis man
forudsatter, at Rabinowitschforlod Kischinew i anden halvdel af april
l8B2; sikkerter det, at han var tilbagefra sin rejseden 5. juli.
Et andetsporgsmiler, hvor officielRabinowitschs
rejsevar. Hansord fra
1893,der er refereretovenfor,pegerp6, at han var sendtafjoder. Ifolge et
referatafen tale,han holdt i kipzig i 1887,blev han afen kommissionvalgt
forholdenepAstedet.15
Hans rejtil at rejsetil Palestinafor at undersoge
sebrevtil Hamelitz, afsendtfra Konstantinopelden 6./18.maj, pegeri retning af, at han ikkeblot rejsersomprivatperson)
mensomrepresentant
for
en gruppe.I Hamelitzbenyttesligefrempi hebraiskordetdelegatr6Desto
mere overraskende
er det, at han i sit (vistnok)sidstebidrag i Hamelitz,
skreveti Kischinewden27. juni/8.iuli lBB2,pi detkraftigstenedtoner,ja,
ligefrembenagter,at han har varet delegatfor Israelsmenighedi Kischinewl han har rejstsomprivatperson
i overensstemmelse
mednoglefEnar- Han kunne haveskrevetom sin nomvendelbeslegtedebrodressnske.)7
ssoi Jerusalem,hvilket han ikkegor.Derimod giverhan udtryk for skuffelse over)at indholdet af hans brev, afsendtfra Konstantinopelden 6./18.
maj, i nogle efterfolgendenumre af Hamelitz kraftigt var blevet kritisesyn pi en jodisk udvandringtil Pahstina,
ret.'8Med det pessimistiske
som rejsenhavdegivet ham, er det forstieligt)at han umiddelbarteftersin
hjemkomstnedtoner,at han skulle havevaret oflicielt udsendt.Om hans
pi Oliebjergetogsi spilleren rollei denneforbindelse,
kanman
oplevelse
stille som et sporgsmirl.Fsrst eJterat han i oflentlighedenvar blevetkendt
for sin nyetro, giverhan udtryk for det, somhan var vedafrejsen,men nedtonedeved hjemkomstenfra Palastina:en Zion-elsker,der af nogleligesindedevar udsendtfor at underssgeforholdenei Palastina.
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Ikke blot i Palastina,men alleredepi veiendertil, var Rabinowitschlsbet ind i nogle problemer.
Pi veien til Palastina
grupper i PalastiForsynetmed anbefalingsskrivelser
til indflydelsesrige
na begiverRabinowitschsigud pi sin rejse.Forstgir turennord-og vestpi,
til Bukovinaog Galizien,hvor han ridforer sigmeddeudvandringskomit€er)somogsi var oprettetd6r.Han besogteogsi denbersmteunderrabbiner
i Sadogora,som dog ikke kunne tilslutte sig projektet.'e
Herefterbegiverhan sig til Konstantinopel.Han moderdelsen gruppe
joder,der var pi veftil Palastinaldevar strandether,fordi de tyrkiskemyndighederif.lge Rabinowitschikkeville givedem indrejsetilladelse
til Palastina.Delsmsderhan LaurenceOliphant,en zionistisksindetenglander,
somRabinowitsch
i sit brevaf 6./18.maj langerkraftigtud efter.Oliphant,
somi 1867havdeafgivetsit sadei det engelskeparlamentfor bl.a. at studere okkulteemner,havdei 1879glort sigtil talsmandfor en jodiskbosettelse
i Gilead. Hans interessefor zionismenvar delsstimuleretaf hansreligiose
mysticisme,delsaf hanssnskeom at forbedrede skonomiskeog kulturelle
forhold i de tyrkiskebesiddelseri Mellemostenfor at sikrefredeni Europa.
Han havdekontaktmed russiskeog rumanske Chowewei
Zloz-grupperog
forsogteat pivirke sultaneni Konstantinopel.20
Til Oliphant gjordeRabinowitschhurtigt sin stilling op. I kraftigevendinger gor han det klart i sit rejsebrev,at Oliphant ikke har den indflydelsesrigepositionhossultanenog dennesministre,somman tror. I ovrigt har
han hellerikkepengetil at hjalpe.Den engelske
Bar Kochbaer en Bar Koziba, stiernesonnenen lognensson, sigerhan. Den tyrkiske regeringhar
lukket af for den jodiskeimmigration t1lEretzIsrael.Rabinowitschmener,
at hansbudskabbsr hsresafenhver,der tanker pi at udvandre:det er ikke
nok at tanke pi, at landeter rigt; manbsr ogsi trenkepi, at landeter lukket
af den tyrkiskeregering,som,i sin hind holdernoglernetil Palastinas
tommeporte(.
Rabinowitschsskarpeudfald mod Oliphant vaktebestyrtelsei russiske
udvandringskredse.
I adskilligeindleg blev Rabinowitschda ogsi kritisereti Hamelitei en ophedetdebat,der foregik,menshan selvvar i Palastina.21
Ved sin tilbagekomstkan han ikke skjule sin skuflelseover)at redaktoren har tagetparti imod ham i dennesag,hvilket alleredeer berort ovenfor.
Da RabinowitschsattesinefodderpADet helligel-andsjord, kendtehan
ikke nogettil den debat,hansrejsebrev
havdesati gang.Sandsynligvis
en
dag i sidstetredjedelaf maj mined 1882ankomhan til Jaffa.
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Msdet med Pahstina
Alleredemodet med Jaffa,havnebyenved Middelhavet,hvis navn pi hebraiskbetyderdenskonne,var en skuffelsefor Rabinowitsch.Byensvarede
ikketil sit navn.TVartimodoplevedehanden somen afde uslestebyer,han
nogensindehavdeset.Megetbedreoplevedehan ikke sit modemed en immigrationskomit€,somhavdefyldt de iodiskeblademedderesoreklamern.
Det vistesig - sidan fortalteRabinowitschifolge et referatnoglestudenter
i tripzig i lBBT- at komiteenkun bestodaf to mand. I deresarbejdemed
at fi si mangejoder som muligt til Palastinasi han kun et forsogpi at
fremmepersonlige,skonomiskeinteresser.
Han folte det som humbug, siger han.22
Allerededisseoplevelsergor ham vis pi, at de russiskejodersproblemer
ikke lssesved en udvandringtil Palastina.Alligevel fortsatter han reisen
her ledsages
han af en
fondog at opfyldesin sendelseu;
op mod Jerusalem
sekretar for den bekendteSir MosesMontefiore.I Jerusalemforstarkes
kun hansforsteindtryk af iodernesusle kir i Palastina.
Muslimerne,fortaltehan i lBB7,vistejoderneden dybesteforagtog undertrykte dem pi alle mider. En fredagaftenved sabbattensbegyndelse
befinder han sig ved Grademuren, hvor joderneer samledetil bsn. Han
er vidne til, at joderneikkeengangkangrade vedGrademurenuden at udsatte sig for muslimerneshin og chikanerier.Under s6danneforhold har
Rabinowitschsvart ved at forestillesig, at jodernei fred kan bosattesig i
Pa1rstina.
At Rabinowitschniede til dettepessimistiske
syn pi en immigrationtil
Palastinafor Ruslandsjoder, forhindrededog ikke, at mangebosattesig
d6r.Ogsi den gruppe,han havdemsdt i Konstantinopeli mai, niede til Palastina i efteriret 1882.Andre foderdelte Rabinowitschsnegativesyn pi
det sporgsmilpi det tidspunkt, uden at de afden grund folte sig somdirlige joder.Det giver naturligvisingenmening at sporge,hvaddet ville have
betydet for jodekristendommen,dersomRabinowitschhavdebosatsig i
Faktisk
Pahstina og d€r arbefdetfor en iodekristenmenighedsdannelse.
var det noglefattigerussiskejoder,der kom til Jerusalemi maj 1882,som
gavstodettil dannelsenaf en kristenkoloni i Artuf, sydvestfor Jerusalem,
med planerom
I ovrigt gik Rabinowitschi midtenaf 1890'erne
i 1883.'?3
at overflyttesit arbeidetil Palastina(ses. 198).
Hvorvidt Rabinowitschvar sarlig uheldig med at ramleind i nogleexceptioneltdirlige representanterfor den jodiskebosettelsespolitik,eller
om hansberetningobfektivt seter starkt farvet,er i denneforbindelseikke
sarlig afgorende.Nuancereter den i hvert fald ikke.Men det afgorendeer,
dem, forte ham frem til
at skuffelserne,sidan som Rabinowitschopleztede
hansnye opdagelse:
Jesuser joderneskongeog Messias.
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Rabinowitsch pi Oliebierget
oPA Oliebjerget fandt jeg Jesusn,fortalte Rabinowitsch Venetianeri
1887.2{Men underligt nok navner han overhovedetikke Oliebfergetog
det,der sketed6r,i sin uSelvbiografio,
somblevtrykt i 1887.Delitzschudgavden og forsynededen med et forord.Heri kan Delitzschikke skjulesin
rrgrelse over,at selvbiografiener si kortlattethen imod slutningen.Delitzsch havdeganskevist forsogtat IERabinowitschtil at give en mereudforlig fremstilling af sin okristeligeoverbevisningsopsteenog gennembrudn. Men uden held. Rabinowitschangiver ikke grunden hertil, men
blot at det er sketmed fuldt overlag.25
At Delitzschkan argre og undre sig overdette,er ikke si markeligt. Da
Rabinowitschkommer til l*ipzig i 1887,er han ikke til sinds at udvide
slutningenpi sin levnedsskildring.Men det forhindrer ham ikke i mundtligt at fortrlle herom!Vedet msdei l,ondon den 1l. januar l8B7 havdehan
Pi baggrund af sine oplevelserved
ogsi fortalt om sin oomvendelsen.16
medorkom hantil at tankepA2.Kran.36,14-16
Grademureni Jerusalem
Bibel stir disseord
deneuatder ikke merevar legedomn.I den hebraiske
i det sidstekapitelog i densidstebog.Somvedet lys fra himmelenserhan,
at joderneslidelse,og det, at Palastinaer lagt ode,skyldesdet jodiskefolks
vedblivendeforkastelse
af Kristus. Legedomer at finde hos ham. I beskrivelsenafdetteforudsattesdet, at han har haft et vist kendskabtil Ny Testamenteog detslrre.21
I artiklen,som fortaller herom,og somsandsynligvisbyggerpi Rabinowitschsegenberetningi I-ondon,manglerdogvissedetaljerat blivebelyst.
Alligeveler vi ikkepi helt bar bund, og sletikke,dersomet referatfra msdet
i kipzig den 13.februar1887er pilideligt. Det er givetaf en student,de
Renesse,
der studeredeved Institutum Judaicum.Veddennele!lighedboier Rabinowitsch
enstemmige
opfordringtil at
signemligfor forsamlingens
fortalle om de begivenheder,
der gik forud for lremkomstenaf den messianskebevrgelsei Sydrusiand.2E
Efter at havefortalt om sineskuffelseri Palaestina
beretterRabinowitsch
gir han heropog
pi Oliebjerget.En aftenfsr solnedgang
om sin oplevelse
pi
ved
Getsemane
have,
fyldt
sorgmodige
tanker
satter sig
skriningen
af
om sit folks hAblosetilstand.Referatetfra hanstale fortsetter:
Pludseligtrengte et ord fra Det nye Testamente,
et ord, han havde
last 15 Ar i forvejenuden at hafte sig ved det, som et lyn igennem
jer, skalI aere airkeligfrien
hanshjerte:
"HztisaltsdSonnenJdrfrigjort
(Joh. 8,36). Fra det ojeblik fik den sandhed,at Jesuser KongenMessias,somalenekanfrelseIsrael,magt overhanssjal. Dybt beveget begavhan sig strakstil sit logi, greb Det nye Testamente
og blev
under lesningenafJohannesevangeliet
sliet afdisseord: uSkiltlra
2B

mig kan I slet intet goreo(Joh. 15,5).Pa den mide sketedet ved den
almagtige Guds styrelse,at han blev oplyst ved evangeliets
lys. ,,JeshuaAchinu"(Jesusvor broder)var fra nu afhanslosen,hvormedhan
vendtetilbaeetil Rusland.'ze
Disseord byggers6mnavnt pAet referat.Det er vist det narmeste,mankan
uomvendelsen.
kommepi en beskrivelse
af Rabinowitschs
Under alleomstandighederkom dennebeskrivelse
til at udfyldedet hul, sommangefolte
hansoSelvbiografin
havdeefterladt.En narmere bestemmelse
af indholdet
afhansnyetro giver dennebeskrivelseikke.Det temavendervi tilbagetil.
Referatetgiver udtryk for en pludseligog uventetomvendelse.
Samtidig
kan det observeres,
at Rabinowitschibenbart har haft Det nyeTestamente
med i sin rejsebagage.
Sogelysetskalforst rettesmod detteforhold. Sporgsmilet er, om hansmedbragteNy Testamente
rober,at )omvendelsenu
ikke
kom si uforberedt,som den almindeligviser skildret.Det er ikke helt let
at give et enkelt svar pd det sporgsmil.
Det nye Testamente i reisebagagen
At Rabinowitschhavdeen hebraiskudgaveaf Det nye Testamente
rnedpi
sin rejse,mi ansesfor sikkert.Miske var det netopdet eksemplar,han fik
foraret af en ven i lB50'erne(ses. 35).Nogle kilder oplyser)at han tog sit
Ny Testamente
med blandt andrerguidebogerulor pi den mide at kunne
Det oplysesdog ikke,
skaflesig informationerom de kristne helligsteder.3O
hvem der i givet fald gavdetterid. I sig selvvolder det ingenvanskeligheder at tenke sig,at en oplysningsjodesomRabinowitschpi et sddantpunkt
kunne havefulgt andreoplysningsjoders
rid. At han i sin bagagehavdeet
Ny Testamente,
viser ikke nsdvendigvis,at kristne tankeralleredegarede
i hanssind. Sikkerheder dog vanskeligtat opni i et sidant sporgsmAl.
I noglenekrologerog senerebeskrivelserer det imidlertid lige for, at Ra- de
binowitscher skildretsomen sogendejode,der besogerhelligstederne
kristne! med Det nye Testamente
som sin guide.Ifolge en af de engelske
nekrologerfra lB99 vandredeRabinowitschrundt i Jerusalemmed sit Ny
Testamente
i lommen,ganskevist uibnet, indtil hanendeliglukkededet op
pA Oliebjerget.3'
Eller, som det sigeset andetsted:nHan grebtil Det ny
Testamente,
og medenshan laste det paade helligeSteder,hvor Jesushavde vandret,fslte han sig overbevistom) at her var Sandhedenat findeu.32
I en fremstillingfra 1984,og efteromtalenafat Rabinowitschinden sin tilbagerejse
endnu engangville besogeOliebjerget,sigesder: uHan fik sit
N.T. frem og oplevedeunder sine dybe overvejelseret indeligt gennembrudo.33Disse og lignendebeskrivelser
byggerimidlertid ikke pi selvstandigeundersogelser
af kilderne.
Ogsi pAen litografiskafbildning af Rabinowitschsomvendelse
kommer
det til udtryk, at han havdesit Ny Testamente
med (ses. 5). Billedet, der
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var lavetafen W. Webb,er gengiveti februarnummeretl886 af TheJewish
Billedet forestiller
Herald.3aSenereblev det bragt mangeandre steder.r5
Rabinowitschpi Oliebjerget,hvor han stir og ser hen over Kedrondalen
mod Jerusalem.I sin hojre hind har han en stok,i sin venstresin hat, frakkener knappetbortsetfra denoversteknap;her ohangeruen bog i denopknappedefrakke,uden tvivl Det nyeTestamente.
Alt tyder pA,at det netop
er dettebillede,Lhotzky refererertil i sineerindringerfra 1904.Her siger
han: uMed et Ny Testamentei hinden og med det srnkede hoved rettet
mod Jerusalemomvenderhan sig synligt.Sidanneting pleiedeRabinowitschat forelaggemig tavs,men med en si ubeskriveligsmileni ojnene,
skuldrene,handerne,ja, denhelekrop,somkun en iodekansmileu.Lhotzky kangribesi andreunoiagtigheder.Nir han hevder,at Rabinowitschpi
i hdndenmi det skyldesen
det pigaldende billedehavdeet Ny Testamente
erindri ngsforskydning.36
I et senerekapitel skal det narmere omtales,hvordanLhotzky bruger
detteeksempeltil at vise,hvorledesudenlandskemissionsblade
misbrugte
Rabinowitsch- en pistand,somi ovrigt mi afbalanceres
medoplysninger
fra primare kilder. Men utrnkeligt er det nu ikke,at Rabinowitschhar moret sig kosteligtoverat sesin egenoomvendelseu
afbilledet.Hvem vil ikke
det?
- og kristneoverbevisBilledetvil naturligvisknyttehansomvendelse
ning - sammenmed lasningen af Det nye Testamente.
Og kan man ikke
laveen hel tegneserie,
men skalhavealt med pi 6t billede,mADet nyeTestamenteogsAmed. Alligevelsynesmestat pegei retningafl at Rabinowitsch
ikke havdesit Ny Testamente
med pi enhverspadsereturi Jerusalem.
Miske kan det forekommelidt dilettantiskat ville afgore,om Rabinowitschhavdesit Ny Testamente
med ellerej den aftenpi Oliebierget.Homed i sin
vedsagenmiLvel v&re) at han havdeet hebraiskNy Testamente
bagage;
og at han fik brug for det.Dilettanteriellerej: mestpegeri retning
afi,at hansNy Testamente
lA pi hanslogi netopden aften.Derfor er det berettigetat holdeen vis kritisk distancetil de skildringer,hvor Rabinowitsch
gorestil en sogendepilgrim. Det er udtryk for seneretiders opbyggelige
overmalinger.
Dette er imidlertid ikke det sammesom at pisti, at Det nye Testamente
Der kanbide
ikke spilledenogenrolle i lorbindelsemed hansomvendelse.
findeskilder, hvor det hrvdes, at han for sin reisekun havdelrst det sporadisk, og andre,som modsatsiger,at han var fortrolig med det. Det vender
vi tilbagetil i nastekapitel.Sporgsmilet,som trrnger sig pi, er, om han
fsr sin reise,end det sigesibenvar merefortrolig med Det nyeTestamente
han,at han havdehst
i
1BB7
t
eipzig
antydede
lyst. I sinetaleri l-ondonog
reiste
til
Pakstina.
i det, for han
Konstateres
kan det imidlertid, at han eftersin reisetil Det helligeLand
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Samtidighavblev endogoverordentligfortrolig med Det nyeTestamente.
de han en klippefastoverbevisningom, at det kunne nytte at sprededet
talsmandi kipzig giverhamalleblandtjoderogandre.Israelsmissionens
redei l88B folgendegodeskudsm6l:nSpredningenaf Det nye Testamente
pi hebraiskhar gennemRabinowitschfEeten aldelesny fartn.r'I et af sine
sidstebrevetil Mildmay-missionenbederhan om 200 eksemplareraf Det
pi russisktil spredningblandt soldater.38
Noget tilsvarennye Testamente
kunne opfattes
de havde han gjort tidligere.reBibelspredningsarbejdet
som et vink om, at Rabinowitschvar overbevistom, at selven overfladisk
lasning af Det nye Testamente
kunne fE storevirkninger.
I hvert fald gavhan alleredei 1883sin nevsSamuelRabinowitschet Ny
pi hebraiskmed folgendebemrrkning: uLas det, og vrerikke
Testamente
bangefor Jesus-navnetu.
Nevsenblev dsbt i decemberlBB5.10
Fra et msde i l-ondon den 18.januar l8B7 bragteTheJewishHerald falgendeudpluk fra hanstale,hvilket ogsi robernogetom hanssyn pi betydningen af Det nye Testamente:
NAr en jode sporgermig, hvad han skalgore,og hvilken vei han skal
gi, sigerieg til ham, at han skallase Det nye Testamente.
Nir han si
siger:nDethar ieg gjortn,sigerieg det sammetil ham, som en lage
plejerat sigetil en patient,der har fiet detbedrevedat tagedenordineredemedicin: ,iThgen flasketil, og 6n til, og endnu 6nn.Pi tilsvajode:nLrs Det nyeTestamente
rendemide sigerjegtil densynd-syge
igenog igen,og det vil til sidstIE den onskedevirkningn.{r
Tilbage med nye forventninger
Allerede
Rabinowitsch
forventninger.
begavsigud pi rejsemedzionistiske
i Konstantinopelblev disseforventningersat pi prove.D6r gik det op for
ham, at det var tyrkerne,der havdenoglen til Jerusalemstomme porte. I
Det helligel-andblev hanszionistiske
forventninger
knust.Men hAbetom
jodernesnationalesamlingi Palestinahavdehanstadigi behold(ses. 126).
Da han vendtetilbagetil Kischinew)var hansforventninger
sterkt socialt
pragede.Jodesporgsmilet,
mentehan,kunneikkelssesudenom uvorbroderJesusn.
Eller sagtmedenofteciteretvending,hvisprecisemeningsindoNsglentil Det hellihold kun fEhar gjort sigdenulejlighedat bestemme:
ge Land liger i handerne pi voresbroder Jesusn(sevideres. 124).
Hvordan disseforventningerkom til udtryk, vendervi tilbagetil. Men
forst skalRabinowitschslivsforlobfor 1882ridsesop. En klar fornemmelse
afhansforholdtil kristendommen
er endnuikkegivet,miskemi mannojes
med mindre,nemligat stille noglesporgsmil.Vigtigt er det i dennesammenheng at fE efterprovet,om Rabinowitschfor 1882var en mand, som
man i toneangivende
fodiskekredseregnedemed. For at ni frem til et afba-
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lanceretsyn pi hanskritik af sinemed-joder,efterat han fremtridte offentligt som Messias-troende,
kan det vere pi sin pladsat hafte sig ved hans
kritik og karskebemarkningerom sine med-ioderfor 1882.Jodiskselvkritik er naturligvis ikke udtryk for antisemitisme.
Hvordan Rabinowitschsliv formedesig for 1882,har han selv givet en
nogenlundefyldig orienteringom. Hovedpunkternekan kontrolleresi jodiskekilder. Ikke mindst de kilder, der i begyndelsenaf lB80'erneytrede
sig om Rabinowitschog hansvirksomhed/zrrejsentil Palastina,er i denne
forbindelseaf interesse.
Er nemlig dissekilders oplysningerrigtige, mi det billede af Rabinowitsch, som aftegnesi noglemoderneopslagsvarker,
revideresbetydeligt.

III
Rabinoa;itschs
liztsforlsb
for 1882
Pi opfordring fra Delitzsch skrevRabinowitschsin oSelvbiografiu.l
Den
udkompAtysk i 1887i Delitzschsoversattelse.Isin helhedelleri uddrag
blev den snart efter oversattil andresprog.2Oprindelig var den skrevetpi
hebraiskog afslutteti november1886.Delitzschmd i et efterskriftindrsmme) at han ikke altid har anvendtde officiellebetegnelser,
nir talener om
de statsligerussiskeforhold; og mAskevil Rabinowitschnherog derufols,
at der er blevetbrugt for storeord om ham i visseudtryk pi tysk i forhold
til det hebraiskeforlag, bemarker Delitzsch.rDette kunne tyde pi, at Rabinowitschhar set oversrttelsen,inden den blev trykt, og kritiseretnogle
punkter.
En del afde oplysninger,
Rabinowitsch
fremkommermedi sin ,Selvbiografio,kan afcheckes
pi forskelligmide. Ikke mindst vidner nogleartikler,
somhan fik optageti renommeredejodiskebladeog tidsskrifter,om en vis
anerkendelse.
I et bibliografiskleksikonfra 1B81om datidenssamledejodiskelitteratur,skriver Ch.D. Lippe om Rabinowitsch,at han er ,,Privatgelehrtero(selvlart, autodidakt),og supplererpi hebraiskmed folgende.uAf
den arede lrrde, som er omtalt ovenfor,er noglevardifulde artikler trykt,
som alle gor deresforfattereren. Herefterrelereresder til en artikel i l/cbokerOr (se nedenfor).aI det forstemodindlag i Hamelitz mod RabinowitschsnegativeopfattelseafOliphant, somhan havdegivetudtryk for i sir
reisebrevdateret6./18. maj 1882,betegneshan som nden larde skribent/forfatte
r ol' derforbestyrtelsenover hansvurdering af Oliphant.
For lettere at kunne folge begivenhedernes
gang, sidan som Rabinowitsch selv presentererdem, skal fsrst nogle informationer,der blev oF
fentliggjort i Hamelitz om ham, dragesfrem. Den polemiskesammenhang, somdisseinformationerfindesi, vendervi tilbagetil (ses. 50).Det
er redaktsrenAlexanderZederbaum,der har lagt pen til beskrivelsen
afsin
tidligeremedarbejdereller korrespondentvedbladetHamelitz;det skrives
efter,at det er blevetkendt,at Rabinowitschhar kontaktmedden lutherske
prast i Kischinew;det er en ven, der skriverom en ven, han har kendtlange.Derfor er dennekilde overordentligbetydningsfuldtil forstdelsen
af Rabinowitschsposition/zr 1882.
Konturerne af en velanset iode
I en forsideartikeltagesRabinowitsch-sagen
op i Hamelitz den 20. januarl1.februar 1884.6Af redaktsrenbebrejdesRabinowitschfor ikke at have
meddeltham om sin nyetro, og han udfordrestil at vedkendesig den. Ryg-
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tet ger nemlig, at han har forbindelsemed den luthersketro, at han selver
vildfsrt og nu vildforer andre.Ganskevist tror han ikke, sigerredaktoren,
at Jesuser Guds Son,men dog at han er Messias.Og redaktorenfortsetter,
idet vi for overblikketsskyld trakker de relevanteoplysningerud:
-

det var vanskeligtfor os at tro detteom en mand som haml
han har varet kendt af os i omkring20 Ar,ogsi da han boedei Orgefew;
vi kenderham som en lovkyndig mand;
han taler og skriver bide det hebraiskeog russiskesprog;
han elskersit folk og er ivrig for dets tro og oplysning(Haskala);
han er et lrrd og moralskmenneskel
hanblev hojt agteti den jodiskemenighedi Kischinew,da hanbosattesig
d€r;
mange lyttede til hans forslagom at opretteet selskabtil agerbrugets
fremme blandt iodernei Bessarabien;
da iodeforfolgelserne
brod ud, gavhan overfor sinefaller udtryk for forestillingen om at bosatte sig i EretzIsrael;
han rejstevia Konstantinopelog Jaffatil Jerusalem;
han blev i Hamelitz angrebetfor sin polemik imod Oliphant, men hans
polemik skyldeshansiver for sin religion og sit folk.

Pi den baggrunder det ikke underligt, at redaktorensporger:nHvordan
skullevi kunne tro dem, der sagde,at en sedanmand havdeskiftetoverbevisning i sin hofe alder?uHan medgiverda ogsi ibent, at han i begyndelsen
troede)at det var et rygte,der var spredtafnogle fienderafRabinowitsch.
Informationerneer krystalklare.Blandt andreoplysningsfoder var Josef
person.Derfor er der i overRabinowirschet godt navnog en velanskreven
raskelsenogsi bide en smertensog en bitterhedensundertoneover hans
nye overbevisning.Samtidigbekrafter disseinformationerhovedpunkterne i Rabinowitschslivsforlob.sidan somde er beskrevetaf ham selvi hans
oSelvbiografin.
Af Rabinowitschs
grafi..
"Selvbio
David
Rabinowitsch
september1837i den
ben
blev
fsdt den 11.123.
Josef
lille by Resinai Bessarabien.
Beggeforaldre var af rabbinerslagt;derafi
ovrigt navnet:sonaf Rabbi - Rabinowitsch.Moderen dsr i hans tidlige
barndom,og familien flytter fra byen.Josefbliveri Resina,hvor han opfostreshossin morfar.Denne var en ivrig tilhrengeraf chassidismen,
somJosefda ogsi oplaresi. Samtidiglarer han kerlighed til Toraen,Thlmud og
andregodejodiskeboger.Som seks-irigkan han fremsigeheleHojsangen
udenad,som syv-irig kan han det sammemed heleMishna-traktatenSukkot.
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Pi grund af morfarensfremskrednealderanbringeshan fra 1848hossin
farmor i Orgefew.I sit andettiir studererhan Talmud hos en dyrt betalt
Han er frngsrabbinerog er stadigvak under indflydelseafchassidismen.
let heraf og finder ingen smagi javnaldrendesfornojelserog holder sig
langt bortefra spadsereture
og lege.Da han er 15,trenger egteskabsstifterne sig pi, og i efteriret 1853,da han lige er blevet 16 ir, fasteshan til sin
brud. Efter galdendeskik skullebrylluppet sti inden for tre ir. Inden det
idemed vesteuropaiske
i 1856- stifterhan bekendtsskab
sker- velsagtens
Dissenvandebegyndtelidt efterlidt at beer)somnir frem til Bessarabien.
roligeog slukkeilden i mit hjerteo,det hjerte,somhavdebrendt for chassidismen.Hertil kom, at de russiskemyndighederbegyndteat krave, at alle
jodiskebsrn skullelare at taleog skriverussisk.Bekendtskabet
medMoses
Mendelsohnsskrifter og reformjodedommengjorde ogsi sin virkning.
GennemMendelsohnsskrifterlarer han logisktenknings vasenat kende.
med den nyerejodiskelitteraturog tolkHan stifterendviderebekendtskab
ningerog foler, at han herigennemvigner af de drsmme,hanschassidiske
larere havdegivet ham.
Med andreord: den i6-18 irige teenagerer i opbrud og pi vej bort fra
Andsstrsmningeifra Europa er ved at gori deresvirkning
chassidismen.
pi ham, som pi si mangeandrerussiskejoder.
Velsagtens
i december1856bliver Rabinowitschgift. Det er det ir, Delitzschangiver,selvom iret efter iodisk angivelseomtalessom 5615,hvilket svarertil 1854.?Hvorom alting er: Inden Rabinowitschbliver gift,
n&vner han sin forbindelsemed JechielZebi Herschensohn.Denne var
Thlmud-ekspert,
boededa i Kischinew og havdeforbindelsemed folk, som
stodfor at vere Doplyste(.Han ibner Rabinowitschsojnefor, at den jodiske
Kabbalahavdetigelagt joderneshorisont.nMin sjeln, sigerRabinowitsch,
nsluttedesig mere og mere fast til denne min ven Herschensohnssjel.
Dageog natter sadvi i karlighed ved hinandenssidefor med eftertankeat
udforskeguddommeligog menneskeliglov og goreosden sandevej til lyksalighedklaru.
med til RabiEn dag bringer Herschensohnet hebraiskNy Testamente
nowitschi Orgeiew.Det havdehan modtagetfra presteni Kischinew.Herschensohnhavdemodtagetdet for at hnde ud af, hvadJesusafNazarethavde lrrt, og hvad de hedningekristnebekendersig til. Han giver det videre
til Rabinowitschmed ordene:oHvemv6d?Miske er det virkelig ham, som
profeternehar forjrttetu. Endnu i dag har jeg detteeksemplaraf Det nye
Testamente,
tilfo jer Rabinowitsch.
skrifter,hansiver efterat lere
Studietafrldre fodiskereligionsfilosofiske
russiskog tysk samt ikke mindst venskabetmed Herschensohn,som af
mangeinden for chassidiske
kredseblev betragtetsom en fritanker, fremPi den
kaldtefor Rabinowitschet brud med sin lrrer og medchassidismen.
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baggrundfsler han sig nodsagettil at forladeOrgejew.
Han flytter hjem til fadereni landsbyenMaschkowics.D6r arbeiderhan
med den nyerevidenskabog udtalersigkritisk otil alleog enhvernom chassidismen.Faderen,som ellers havdebetalt dyrt for at fE sonnenoplrrt i
lagger ham ingenhindringeri vejen,men stottertv€rtimod
chassidismen,
sonnenpi hansnyevej. RabinowitschfErnu ojneneop for, at der er en natur, somGud har skabt,gkder sig overat sebsndernearbejdemed iorden,
fir kontaktmedbide jodiskeog ikke-jodiskehandelsfolk,somhentervin og
tobaki landsbyen.oJegbrod ud afden cirkel,der indtil nu havdeholdt mig
fangen,og jeg si, at der ogsi givesandrekald i denneverdenend det at studereog hengivesig til arkeslosegrubleriero.
I december1856bliver Rabinowitschsi gift med den 17-hrigeGolde,
somagteskabsstifterne
nogleArfor havdefundetfrem til; ,hvor fandtesder
en soni Israel,der bagefterbrsd sit hovedmed det, hansfar alleredehavde
sati vark?<Som skik var,boededet nygiftepar det fsrstehalvandetir i pigensforaldreshjem. Det var i Orgejew,somRabinowitschikkelangtid forinden var flyttet fra. Om denne periodesiger Rabinowitsch,at han ikke
foretogsigandetend at omgis sin ven Herschensohn,
sompi det tidspunkt
jegkun.Beir
oellers
i
med
hustru;
ogsi boede Orgeiewsammen
sin
besogte
ha-Midrash,hvor jeg gjordebon morgenog aftenn.(Indskydesmi det her,
at det er sidstegang,Herschensohnomtalesi biografien,og at det ikke navnes,at Rabinowitschssssterblev gift med - netop- Herschensohn.Det er
heller ikke med 6t ord navnt, at pi det tidspunkt, Rabinowitschskriversin
nSelvbiografiu,har Herschensohnlange varet kristen. Disse bemarkelsesvardigeudeladelserskalvi nedenforknytte noglekommentarertil).
Knapt et ir efteragteskabets
indgielsefsdesfamiliensforsteson,Vladimirl efter halvandetir i svigerforaldrenes
hjem kober han en lille butik i
Orgejew,somde flytter til. Men alleredei 1859laggesbutikkenog beboelseni askeaf en brand. oAlle mine eiendele,bogerog bohaveblev et bytte
for dennestorebrand..."
Under bitre savn og pressetaf disseomstandighedersogerhan nu at
kommetil at beherskedet russiskesprogog satter sig ind i Bessarabiens
og
Orgejewslovefor om muligt at kommetil at fungeresom retskonsulenteller advokat.Alleredei l860 indtagerhan en agtetstilling og ridgiver mange,si eksperimentetlykkes.Han indsendernu ogsi skriftligebidragtil jodiskeaviseri Odessa.I det hele tagetbetragteshan som en njodiskfolkevenu,bl.a.ogsi fordi han stillersig i spidsenfor oprettelsen
afen skoletil
uddannelseafjodiske drengebide i hebraiskog russisksivel som i skriftkundskabog kendskabtil Thlmud nefternutidensvidenskabelige
fordringeru,tilfoiesdet. Han stiller sigogsi i spidsenfor en forbedringafde moralsketilstandeblandt joderneog hosterbehoriganerkendelse
herfor.oForfattere bad mig om min anbefalingaf deresboger,skribenteri frisindet ret36

ning om min medvirkenved deresforehavender.
Min upartiskevirksomhedfor Israelsfolksvel og trivselblev anerkendtafalle parter(,sigerhan.
I 1866bliver Rabinowitschindehaveraf en stor kolonialvareforretning;
i 1869opleverhan somden forsteiodeat blive indvalgti landdagenfor Orgejew.Desudenbliver han medlemaf et udvalg,som skulleudvrlge navningetil domstolene.
Det politiskearbejde>sattekronenpi det tredjetiir
Om milet for sinevisionerog sit arbejdesigerhan:ndet
afmit levnedslsbo.
var mit hjertesstorsteonskeat se mit elskedefolk lykkeligt i dets russiske
hjemstavnn.
Midlet hertil var,,oplysning(.Han naredeforventninger
om)at dennye
tids ind ville gorejodernefrie og givedem sammeborgerligeog socialerettighedersom andremennesker.nMenr,.sigerhan umin tro pi Israelsfrelse
vedoplysningog den moderneind blev svekketn.Han anforeret par begivenheder,der havderystetham. Frankrigled under Napoleonnederlagtil
Tyskland,selvom franskmandene)er oplysningensbannerforerefrem for
andrefolko.Viderenevnesjodeforfolgelserne
i Odessa
i lBTl; kristnemedborgerevar tavsetilskueretil, at en fanatiskpobelskareplyndredelos. uDa
blev det klart for mig, at det var langtfra,at oplysningenkunnereddejoderne afderesfiendershindn. Jodernei Odessa,sigerhan, var de forste,som
gavsigoplysningeni vold, men deblev ogsi de forste,der blev truet aftilintetgorelse.Endelig navner Rabinowitsch,at han gennemsit politiskearbejdeblev overbevistom) at landetsindbyggerekun har et godt forhold til
ioderne,nir det er til deresegenfordel;ellersstoderde dem bort. nFremtidenfor Ruslandsjoderforekommig somen himmel, der er tildakket afsorte skyern.Af dennenye indsigt tagerhan konsekvenserne.
Han frasigersig
sinepolitisketillidsposteri Orgejewog rejseri november1871til Kischinew nligesomfor at begyndeet nyt livo.
I Kischinewnedsatterhan sig som retskonsulent
eller advokat.I 1872
bukker den yngsteaf i alt fire dstre under for koleraen.Det rldste barn,
sonnenVladimir, gik pn gymnasieti Kischinew,da familien flytter hertil.
gir det glimrende.I 1873har han midler til at
Med advokatvirksomheden
byggeet storthus.Forudenat hjelpe folk medderesrets-og pengesager
fordriver han tiden hjemme med at hse den helligeskrift og give undervisning i hebraiskog russisk.Kun pi sabbattenog de jodiskefestdagetager
han del i den jodiskemenighedsgudstjenester.
Hver sabbatsamlesdannede folk fra Kischinew i hanshjem for at hsre hansmening om religioseog
almenvidenskabelige
sporgsmil. Eller for at hore nyhederom jodedommen i det heletaget.
- bliverhanmedarbejder
Fradettetidspunkt- begyndelsen
af 1870'erne
vedet par jodisketidsskrifter,der blev udgiveti St. Petersburg(I-eningrad).
Blandt dissevar fsrnavnte Hamelitz.Han levererbidragom, hvadde bessarabiskeioder trrnger til i indelig og borgerlig henseende.Krigen mel-
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lem Serbienog Bulgarienpi den enesideog Tyrkiet pi den andengjorde
ogsi sin virkning. Efter Serbiensog Bulgariensuafhangighedi 1878vakkeshosRabinowitschhibet om) at Israelsfolk kunneopni sammeform for
uafhengighed.
I 1878 skrevhan en storre artikel, som blev publicereti det hebraiske
tidsskrift HabokerOr i 1879.8Han gor her galdende,at rabbinatetstilstandmi forbedres.Hvis det ikke sker,vil heller ikke den indelige tilstand
blandt jodernei almindelighedblive forbedret.Sammenmed andrebeskaftigerhan sig videremed, hvordanman kanfi jodernegiort interesserede i at beskeftigesig med landbrug.Han holderforedragom agerdyrkning
og er medstifteraf en forening,der laveret udkasttil et jodisk selskab,der
skalunderstottefattigejoder,der giver sig af med havedyrkning.Med en
patos,der virker morsomi dag,men nappe har fremkaldtsmilet pi joders
l:eberdengang,fortaller han om, hvordanhan selvdyrkedehavenved sit
hus ni pisyn af folk, der legemligtvar sterkersu,for at gAforanmed et godt
eksempel.oFor kun et arbeidei hus og pi mark, der udfsresunder brug af
alle ens krafter, kan reddeIsraelsare og bringe det had til tavshed,som
man narer til os...Der givesogsi indeligt arbejde,der med rettehedderar'
bejde,men kun det arbejde,der krrver legemliganstrengelse
og satter alle
menneskets
krefter i bevagelse,gor et folk dygtigt og beskytterdet mod ensidighedu.
I 1870'erneer Rabinowitschsiledesndetfrem til, at det ikke er tilstrakkeligt at tenke og tale.Det mi komme til praktiskhandling. Om joderne
i almindelighedsigerhan: udeer rige pi ord, men destofattigerepi handlingu. I sin kampmod den ,fordummelssu,han serhossinefrander, der er
prisgivetuvirksomhedenog uvidenheden,fbr han artikler optageti Hame/zr4 siledesat joder andrestederi Ruslandkunne efterligneprojektetmed
at fe gangi agerdyrkningen.Han tagernu atter del i det religioseliv. Han
er med til at Ib en sksn bedesalindretteti Kischinew,hvor man gor brug
af dygtige sangerefor ved korsangat gsre gudstjenesten
merehojtidelig,
oog alt det smagloseog anstodeligeblev fjernet fra gudstjenesteordningenu.I dennemenighedblev han tildelt en ledendeposition,fortaller han.
| 1874 og 1876fik de ssnnerneDavid og Nathan. Hans sidsteoplysning
gir ud pA,at de ikke er si godetil
om synetpA jodernei nSelvbiografienn
handelssager,
som de ellersselv mener.Det emnehar han diskutereti en
artikel i Hamelitz i 1880.'
Afsluttendeanfsreskort de begivenheder,som stir i forbindelsemed
fremkomstenaf den sydrussiskemessianske
bevagelse.Han npinteosig
med >jodesporgsmiletslosningnud fra tre forhold, som kort omtales:vor
retfardigekejserAlexanderII's dod (1881),jodeforfalgelserne
i forskellige
egneaf Rusland(1881-1882)
og de forfulgte jodersflugt og udvandringtil
Amerika og Palestina.Uden nermere at forklaredisseforhold fortsamer
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Rabinowitsch:uDissebegivenhedergjordederestil, at jeg kom til erkendelseaf ham, om hvem Mosesog profeternehar skrevet:Jesusaf Nazaret,
han, som siger(Joh. 18,37):'Dertil er jeg fodt, og dertil er jeg kommentil
verden,at jeg skalvidne om sandheden.Enhver,som er afsandheden,horer min rost' - ham, min Herre og min Gudn.
Med disseord lagger Rabinowitschsi pennenfra sig, lofter sineojnetil
ham, der sidderved majesteteni det hoje,sporgerham, om han for bestandig vil vredespi sit folk, bederom at mettekunne hore,at Gud Herren har
tilsagt sit folk og sine fromme fred, og slutter af med forvisningenom, at
Herrenshjrlp er nar hos dem, der frygter ham.
Si vidt Rabinowitschs>Selvbiografin.Det er ikke vanskeligtat nikke
genkendende
til de hovedlinjer,Rabinowitschselvtrakker frem, og si de
informationer)som redaktsrenfor Hamelitz videregavtil sine leserei begyndelsenaf 1884.
En velanskreven siksakkende oplysningsiode
Der kan ikke herskenogentvivl om, at Rabinowitschforud for sin rejsetil
Palastinavar en velanskreven
oplysningsjode.
De jodiskekredse,der mitte
vare imod ham, var ogsi imod andreoplysningsjoder,som havdeflernet
sig fra deresopvakst, hvad entendet var i skikkelseaf chassidismeneller
denortodoksejodedom.I et efterskrifttil en afRabinowitschsartikler i Hamelitz 1880, hvor redaktsrengiver udtryk for uenighed med Rabinowitschs synspunkter,betegnesRabinowitschalligevelsom odenkare forfatteru,nenforstandigmandu,,den oplysteforfattero,og )dgnnslarde forfatteru.r0Han betegnesligefremsom orabbin,selv om han nu ikke var ordineretrabbiner.t'
I TheJewishChroniclehevdes
det i forbindelsemeden omtaleaf Rabinowitschsdod i 1899,at han gjordesin nentrdi det offentligelivo under de
>antijodiske
udskejelser
i det sydligeRuslandi irene l88i-t8B2u.'2Hermed underkendeshanstidligereindsats.Hvordan man end vil vurderebetydningenaf hansskribentvirksomhed,er det ikke til at kommeuden om,
at han lang tid for 188l-1882havdegiort sin entr6 pi den offentligearena.'3Med henvisningtil hans artikel i HabokerOr fra 1879anfsresdet i
TheJewishEncyclopediafra begyndelsenaf dette irhundrede: oDetrevar
hans enestebidrag som jode til den iodiske litreraturu.raHvis Rabinowitsch ikkevar blevetMessias-troende,
kandet godtvare, at han havdefiet
tilskrevetlidt merepi sin forfatterkonto.At han hurtigt eftersin omvendelseblev erklaret for uudanneto,skalder nedenforgiveseksemplerpi. Men
jode,der ardet forandrerikke,at han fsr 1882var en ansetog velanskreven
jodesporgsmiletsn
u
pi
beidede
losning.
Over for Lhotzky har Rabinowitschselvgjort det klart, at han ikkehavde
bestiet nogeneksamenereller giet i offentligt anerkendteskoler.I Tysk-

39

land, hvor man kun som ,advokater<anerkenderfolk, der har studeret,vil
man kaldeRabinowitschen uvinkelskrivern,sigerLhotzky.r5Han understreger,at Rabinowitscher )et stort sprogtalentn,
der taler og skriverklassiskhebraisksamtrussisk.Til sineudenlandskevennermeddelerRabinowitsch, at han forstir og laser engelsk,tysk og fransk.'6Det almindelige
blev,at han skrevsinebrevepi hebraisk.Da et tyskskrevet
brevfra 1BB4bliver oflentliggjort,oplyserDelitzsch,at det stilistisker blevetrettet,da Rabinowitschikke skrivertysk lige si flydendesom russisk,hebraiskog jodeSenerekorresponderede
han undertidenpi engelsk,
tysk, dvs. jiddisch.rT
stottet af sin yngstedatter Rakel.'8Selv om hans mundtlige ferdigheder
pi engelskgivetvisudvikledesig pi grund afden nare forbindelsetil England og Skotland,betegnerhansskotskevennerdet dog som en fiasko,at
han i 1896holdt en talei Edinburghpi engelsk(ses. 177).Men at Rabinowitsch kunne orienteresig pi engelskog fransk- og endnu bedrepi tysk
- efterladerkilderne ingen tvivl om. PA dissesprog modtog han senere
tidsskrifter fra de forskelligelandesisraelsmissionsselskabers
ledere.reI
1889oversattehan en engelskhymne af Horatius Bonar til hebraisk.20
I 1897betegnerS. Wilkinson fra Mildmay-missionenRabinowitschsom
nenaltrdendelasern.2r
Det galder ikkeblot jodisklitteraturog missionslitteratur,men ogsi lasning af alt, hvadder har med tidensstromningerat
gore.Rabinowitschsvidebegarlighedsynesikke at vrre berort at at han
Han v€d, hvad Renan og Straussstir for.22
var blevet Messias-troende.
ham
Pirie
i
Prag
omtaler
som >Dr.<21
James
Ovenforer det anfsrt, at Rabinowitschi Hamelitzfra 1880tituleressom
orabbio.Men egentlig,dvs. ordineret,rabbinervar han hverkenfsr eller ef
pi baggrundafhvadRabinowitsch
ter 1882.Sandsynligvis
selvhar fortalt,
navnes det i en engelskkilde fra 1887,at hans svigerfaronskede,at han
Det blev han dog ikke,og derforer det misvisende,
skullevare rabbiner.2a
nir Rabinowitschi 1896betegnessom >denrussiskeex-rabbinerui Den
I nogle kristne kilder kaldeshan undertidenfor
skotskeFrikirkes blad.'z5
I 1885sterder ,rabbinpi det hebraiske
en ,kristenrabbinern.26
titelblad
til de to forstepradikener,der blev udgivetafJakobWechsler(ses. 83).At
de jodiskeomgivelserikke anerkendteham som en legitim rabbiner,kan
der ikkeherskenogentvivl om. Men da det >bedehus(,somhan senerefungeredei som pradikant, af de russiskemyndighederblev betragtetsom en
synagoge,kan det ikke udelukkes,at Rabinowitschlejlighedsvisselv har
Men skiltet med den ser han ikke ud til at have
brugt dennebetegnelse.
giort. I sin pradikenantologi
fra 1897skriverhan ,pradikantupi titelbladet. )Han betragtessomen rabbiner,men somen, der larer, hvadhan viin,
skriverden skotskekirkelederA.N. Somervillei sineoptegnelserfra sit beUnder alle omstandighedervar han hverkenfor
sogi Kischinew i 1888.27
eller efter l8B2 ordinererrabbiner.Ordineretprast blev han heller ikke.
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At Rabinowitschfjernedesig fra chassidismen
og gavsig oplysningeni
vold, kan betegnessomhansfsrsteoomvendelsen.
Hereftersiksakkede
han
mellemforskelligemodellerfor, hvordanjoderneskir i Ruslandkunneforbedres.Nir han skriver om sine forhibninger og skuffelser,forekommer
han rrlig, undertidenlidt naiv,hvilket miske sigermestom en eftertid,der
betragtersagenfra en historiskdistance.Et karakteristiskpersonligheds- er,at han ikke
trak - et trrk, der genfindesi hansliv somMessias-troende
lader sig lamme i sin aktivitet, nir han har indset, at hansforventninger
ikkegir i opfyldelse.Strakssogerhan nyeveje.Et eksempelherpi skalgives
fra tidsrummet umiddelbart forud for rejsentil Palastina.
I novemberlBBl indsenderhan sammenmed sinebrodreJankelog Meir
en ansogningtil guvernoreni Bessarabien
om tilladelsetil at opretteen joFsrst skildresde ugunstigelivsvilkar for de bessdisk landbrugskoloni.28
arabiskejoder.Det navnes,at mangeaf dem er parattil i deresfortvivlelse
at bortkastederesfadresdyrebarereligion,idet der henvisestil Det indelige bibelskeBroderskab,som er danneti Elisabetgrad(senedenfor);andre
er parattil at forladederesdyrebarefedrelandog rejsetil Amerikaeller Palestina. Pi dennebaggrundansoges
om 437 hektarjord til en jodisk landbrugskoloni.
I den fsrsteparagrafafudkastettil statutterfor landbrugskolonienhedder det, at manvil gorebrug afde nyestemetoder.Vedat dyrkeog bearbeide
deresfadrelandsnatur kanjoderneskaflesiglivsunderhold.Gennemderes
frllesskabog religioseliv kan sidannejoder blive et eksempelfor andrejoder til at leveet beskedent,arligt og arbejdsomtliv.
Den 22. februar/6.marts 1882 modtagesuden nermere begrundelse
myndighedernesafslagpi ansogningen.Og kort tid efterer Rabinowitsch
pi vef til Palastinafor at sondereterr&netfor en jodiskbosattelsed6r! At
han af nogleblev opfattetsomndelegat<
viser,at han ikkevar under mistanke for at sogeojodesporgsmiletsu
losning i JesusMessias.2e
Men fsr der
knyttesnogleyderligerekommentarertil det vanskeligesporgsmilom Rabinowitschsstilling til kristendommenfor1882,skalhansforhold til et par
andrereformbevegelser,
der opstodi begyndelsenaf IBB0'erne,kort omtales.
Rabinowitsch og et par iodiske reformbevegelser
I 1880havdeJakobGordin dannetDet dndeligebibelske
BrodersAab,
somvar
jodeen jodiskreformbevegelse.
I denneforkastede
man den efter-bibelske
dom; Bibelen,tolketpi rationalistiskmide, blev ansetfor kilden til en etisk
livsforelse,og mantog afstandfra, at joderneskullebeskaftigesigmedhandel. Derimod si man i agerbrugen ny mulighed for at bedrejoderneskir.
I l88l havdedeGordin i en artikel,at jaderneskarlighed til pengeog deres
beskaftigelsemed handelvar irsag til russernesantisemitisme.s0
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Det er ikke vanskeligtat se,at Rabinowitschpi noglepunkteri sin kritik
af jodernesmammoninteresserog som talsmand for oprettelsenaf en
landbrugskoloni, har haft sammenfaldendeinteressermed Gordin. Alligevel pegerhansord i ansogningenfra november1881(seovenfor)mesti retning af, at han betragtede
bevrgelsensomsidan somet frafaldfra fadrenes
dyrebarereligion.
En andenbevagelse,Nylsrael(Novi Israel),blev grundlagtafJakobPri
Han gjordesig til talsmandfor en universelreli
luker i Odessai 1881-1882.
gion, i hvilken den jodiskeomskarelseog sabbatskulle afskaffes.
tlmud
skulle heller ikke have nogenbetydning.r' Det kan vel ikke fuldstandig
udelukkes,at Rabinowitschhar orienteretsig hos Priluker i Odessafar afrejsentil Palastina.Men under alle omstandighedermi PrilukersbevagelseNovi Israelog Rabinowitschsmessianske
bevagelseholdesadskiltfra
hinanden.
(1975)ikke
Forbavsendeer det, at TheNew StandardJeusish
Encyclopedia
blot hrvder, at Rabinowitschi 1882grundlagdeden jodekristnesektNovi
Israelog skrevdensstatutter,hvor han forklaredesin anerkendelse
afkristendomme46samtidig med at han bibeholdt sabbattenog omskerelsen(!)3'Underrubrikken NoaiIsraelanforesdet i sammeverk, at Priluker
snskedeat flytte sabbattentil sondagenog at afskaffeomskarelsen,hvoreF
ter det pistis, at bevrgelseni i8B4 oblevfornyeti KischinewafJosefRabinowitsch,som ogsi blev kristeni 1885,hvorefterbevagelsens
aktivitetopAnderledeskorrekt er det, nir det i Encyclopedia
hsrteu.33
Judaica(1972)
anfores,at Rabinowitschsbevagelseikke mi forvekslesmed Novi Israel,
der blev grundlagt af Priluker.3a
Rabinowitsch gav sin bevagelsenavnet Den nyepagtsIsraelitter (senedenfors. 78).Dette navnkunneforvekslesmedNy lsrael.Selvom bevegelsernemi holdesadskiltfra hinanden,blev navnetNy Israelrent faktiskanvendtom Rabinowitschsbevagelsei hanssamtid.Det findesfx i noglerussiskeaviserfra 1885og 1886ifolge den tyskegengivelsei Saatauf HofF
nung.35Fra Budapestskriver tilsvarendeDen skotskeFrikirkesprest, A.
Moody, at Rabinowitschsbevagelse,barer betegnelsen'Ny Israel' eller
'Den nye pagtsIsrael'n?uOgsi
de le Roi mi kritiseresfor sit ordvalgi sit
storevark om den evangeliske
kristenhedog joderne.Her hrvdes det, at et
antaljoder fulgteRabinowitschog sluttedesig sammeni en pagt, uforhvilken de valgtesig navnetNy Israeleller Bibelsk Broderskabn.3T
Si vidt det kansksnnesud fra Rabinowitschsegneverker, har han aldrig
selvbrugt betegnelsen
Ny Israelom sin bevagelse.Sikkerter det, at det aldrig har varet bevegelsensofficiellenavn. I et hefte, skrevetpi jiddisch og
udgivet i 1894,ytrer Rabinowitschsig om dettesporgsmil.38
I haftet oHvader en israelitafden nyepagt?(laderRabinowitschto rabbinerediskuterenogleforskelligesporgsmil i forbindelsemed den messi42

anskebevagelsesnavn.RabbiJakober den udenforstiende,rabbi Israeler
tilhanger af Rabinowitsch- dog uden endnuat vare dsbt. I dialogenmellem de to rabbinereer rabbi IsraelsiledesRabinowitschstalersr.
Rabbi Jakobstiller bl.a. sporgsmilet:nHvorfor kalderI fer - ieg mener
Rabinowitschog hansbevagelse- for Ny Israel?n
RabbiIsraelsvarer,at Rabinowitschaldrig har kaldtsin bevagelsefor Ny
Israel,men derimod for Den nye pagtsIsrael.Det kan man se)sigerrabbi
Israel,pi alle de dokumenter,Rabinowitschhar udgivet.Og, tilfojer han,
i allehanstrykte pradikenerpi dethelligesprog- hebraisk- findesudtrykket Ssnneraf Israel,sonneraf den nye pagt.Om udtrykketNy Israeloplyserrabbi Israel,at det er, hvadnoglei Odessaog Elisabetgradhar kaldt sig.
Men de er uden tro pi Gud og er inspireredeaf noglefilosofiskeideer fra
det i9. irhundrede.Ligeledeser de uden tro pi Guds helligeskrifter,uden
tro pi Guds Son,JesusMessias,og uden tro pi at MessiasJesushar udgydt
sit blod for at slutteen ny pagtmedJudaog Israel.I kontrasttil dettestiller
rabbi IsraelRabinowitschsarbejde.Det er grundetpAden sandetro. Rabinowitsch larer, anforerhan, at det jodiskefolk ikke kan fornyes,hvis det
ikke omvendersig og tror, at IsraelsGud for langst har slutteten ny pagt
med det jodiskefolk gennemdet blod, MessiasJesushar udgydt pi korset
i Jerusalemfor nasten 1900ir siden.
Rabbi Israelkan svarefor sig. Han er fo ogsi selven Ben Israel,en agte
ssn af Israel. Igennem denne dialog lagger Rabinowitschklar distance
mellem sin bevagelseog PrilukersNovi Israel.
Forholdet til kristendommen
fsr 1882
Delitzschergredesig over,at Rabinowitschi selvbiografienikke mereindgiende havdefortalt om sin nkristeligeoverbevisnings
opsteenog gennembrudn.reDenne argrelsekan forlengestii i det heletagetat galde Rabinowitschs stilling til eller tankerom kristendommenfor 1882.Var der ikke
mereat fortalle end notitseni selvbiografienom, at han i sin ungdomhavde flet et hebraiskNy Testamente
af en ven?Eller er dennenotits netopet
vink om, at der var forhold, der bevidstblev nedtoneteller morklagti selvbiografien?Et entydigt svargivesikke i det materiale,der er fundet frem.
Men sporgsmiletmi fastholdes,ogsi selv om A.S. Poulsenalleredei sin
bog fra 1886 siger,at det forbliver ukendt, hvad Rabinowitschtidligere
havdegjort sig af tankerom forholdet mellem nlsraelshellige Skrifter og
Laren i det nye Testamenteu.ao
Efter sin oomvendelsen
forsogteRabinowitschkraftigt at modvirkeden
opfattelse,at hans nye tro skulle vere et produkt af forbindelsentil den
kristne mission.D6t temavendervi tilbagetil. Men af den grund kan det
ikke pi forhind udelukkes,at eventuelle>lsse<kontaktermed kristne misRabinowitschkunne
sionrrer fsr 1882bevidster forbigiet i selvbiografien.
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have sine grunde for at nedtoneeventuelleforbindelsermed kristne fsr
1882.De kan selvfolgeligogsi vare forbigiet, fordi disseforbindelsera/
hamblevbetragtetsomuvpsentlige.
Modsatkunnekristnemissionsselskaber bruge eventuellelsse forbindelsermed Rabinowitschtil at legitimere
deresmissionsindsats.
Og ikke nok med det.NAr nogletog )Eren( af hans
gf
omvendelse,
det
ort i en magtkampmod andre,hvor man forsogteat
blev
godtgore,at man havdemereret til ham end andre.I den sagstjenestekunne
en overdimensioneringaf visseforhold komme pi tale.
Bevidstelogneer der nappetaleom i dennesag.Men der er udeladelser,
erindringsforskydninger,subjektivensandhedern
og fortolkningeraf begivenhedernes
gang)nir sagenblev prrsenteret.Somvi nu skalse,kanikke
alle obfektivt set havelige megenret i derestolkningaf enkeltebegivenheder og deresbetydning for Rabinowitschsomvendelse.
I materialetkommerto hinandenmodstridende
synspunktertil udtryk.
I det forsteunderstreges
det, at Rabinowitscher niet frem til sin nye overbevisningudenhirlp fra kristneisraelsmissioner.
Delitzschsigerdet bl.a.
pi tysk,arA. Saphir pi engelskgrund.42Ogsi i den engelskeMildmaymissionunderstreges
dette.arI bladet The Christiazudtrykkesdette synspunkt klart i 1887:nlntet selskabhar den ringestegrund til at gorekrav pA
ham som deres konvertit. Hans omvendelsevar alene Helligindens
v&rko.aaDette synspunkthar klar adressetil ikke mindst Det britiske Selskab,hvor et modstridendesynspunktgoresgaldende.Det giver ogsi et
glimt af den rivalisering,der var imellem engelskeselskaberom Rabinowitsch(senedenfors. 87).
Ikke mindst J. Dunlop, Det britiskeSelskabs
sekretrr,somfor nogenanden representantfor et engelskselskabmsdte Rabinowitsch,gjordeallerede i marts lB84 dette andet synspunktgaldende.Han opsummererde
nledi kaden(, som fsrte til Rabinowitschsomvendelse.
For det fsrsteomtalesRabinowitschsbesogi Odessa,nhvorhan modtesmed voresmissioner og blev prasenteretfor et billede af Frelseren,som det findes i Det
gamleog Det nye Testamente(.For det andet,at han boedei Kischinew,
hvor han uindindedeen kristenatmosf&re(gennempastorFaltin ,,oghans
folk<. ,Havde der ikke varet nogenmissionar for Det britiske Selskabi
Odessa,og ingenrepresentantfor bndon-Selskabeti Kischinew [Faltin],
var JosefRabinowitschmiske ikke blevetomvendtn.For det tredjenavnes
hansrejsetil Palastinar))Solrt
resulterede
i hansAndeligefodselog offentlige bekendelse
af Kristusu.a5
Desvrrre er det ikke lykkedesat hnde n&rmere oplysningerom modet
mellemB. Ben Zion og Rabinowitsch.
Ben Zion var Det britiskeSelskabs
missionar i Odessa.I nogle iodiskekilder findeshansnavn i forbindelse
med omtalenaf Prilukersreformbevagelse
Nozi lsrael(ses. 42).a6Detkan
teenkes,
at Rabinowitschhar orienteretsig om dennebevagelsei Odessaog
44

pi dennemide har msdt Ben Zion et stykketid fsr sin rejsetil Palastina.
Da reprasentanterfor Det britiske Selskabindfinder sig i Kischinew i
marts1884,er BenZion med.Det kunnetydep6,at BenZion i detmindste
har holdt sig orienteretom Rabinowitschog ogsi givet sit selskabde fsrste
meddelelser
om hansbevagelse(sevideres. 62).
har sin version om dets andel i RabinoMen ogsi London-Selskabet
witschs omvendelse.Den knyttestil O.J. Ellis' arbejdei Warszawa,hvor
han overtogledelseni 1877. Om Rabinowitschskrives,at den lorstepivirkning henimod et positivt forhold til kristendommenfik han gennemhs,et eksemplar)som var blevetsendttil ham af Dr.
ning af Ny Testamente,
missionaro.l'Herefternrvnes rejsentil Palastina.
Ellis, selskabets
Faltin, lutherskprast i Kischinew,hvis forholdtil Rabinowitschskalbeskrivesnarmere i de folgendekapitler,har ogsi sin version.Han navner,
at han ,for mangeir sidenngav et hebraiskNy Testamente
til en personi
Kischinew.Denne persongavdet videretil Rabinowitsch,da han boedei
Orgejew.aB
Faltinsversionkommertettest pi beskrivelsen
i RabinowitschsoSelvbiografin.Sikkert er det, at den unavngivnepersoni Faltins beskrivelseer
identisk med Herschensohn.Ilolge Rabinowitschselv havdehan netop
flet et hebraiskNy Testamente
i Orgeiewaf Herschensohn,der havdefEet
det af prasten i Kischinew,,'dendervarendeprrst(. Men da Faltin fsrst
kan Rabinowitschikke ad denne
kom til Kischinew som pr€st i 1859,1e
alleredei midten af 1850'erne,en
vei havemodtagetnogetNy Testamente
forstielse,hansegneord ellershgger op til. Det kanskyldesen erindringsforskydning,idet han havdeflere perioderi Orgejew.Men under alle omstandighederformulererRabinowitschsigsidan,at manikkeumiddelbart
kommer til at mistanke giveren- Herschensohn- for at vare hAndlanger
for den kristne mission. - Uanset hvor mangeNy TestamenterRabinowitsch har modtaget,havdehan et specieitforhoid til det, somhan fik genDa han i 1886skriverherom,tilfojer han,at han stanem Herschensohn.
dig vak besidderdet. Da det var trykt i London, er det efteral sandsynlighed en nyovers€ttelse,
der blev udgivet i lB3B. | 1877udkom Delitzschs
til hebraisk.Dennehar RabinowitschfordyoversattelseafNy Testamente
bet sigi eftersin tilbagekomstfra Palastina,hvorforG. Harderspistandmi
modificeres,at Rabinowitschrblev omvendttil kristendommen(gennem
Delitzschsoversrttelse.5o
Med andreord: Hvis det er rigtigt, at Rabinowitschfik sit lsrsteNy Testamentepi hebraiskaf Herschensohn)som havdefiet det foraret af prasteni Kischinew,kan han ikke havemodtagetdetfor 1859.Under alleomforhold til
standighederlagger Rabinowitschet slsr overHerschensohns
kristentroen.
Nir man anskuerdissefortielseri lysetaf informationerfra
andetmateriale.kastesder nvt ivs ind overRabinowitschsforhold til den
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kristnetro for 1882.
Nir man i selvbiografienhser om det nere venskabmellem Rabinowitsch og Herschensohn,kan det undre, at Rabinowitschikke med 6t ord
antyder,at hanssssterblev Herschensohns
hustru. Hun dsdekort tid efter
agteskabetsindgielse,men de havdedog varet svogre.5r
Endnu merebemrrkelsesvardigter det, at Rabinowitschtotalt forbigir, at Herschensohn
kom til tro pi Jesussom Messiasnetop i den periode,hvor Rabinowitsch
beskriverderesnrre venskabog intensesamtaler.Rabinowitschgiver i sin
beskrivelseikke indtryk af, at Herschensohni midten af 1850'erneblev
dobt og sogteat danne- netop - en jodekristenmenighed.Rabinowitsch
rsberheller ikke,at Herschensohnsammeir, somselvbiografien
blev skrevet (1886),blev ansatpi Institutum Judaicum,hvis leder var Delitzsch,
som oversattebiografien.
Herschensohnblev i begyndelsenaf lB50'ernekonfronteretmed den
kristne tro. Han samledeen vennekredsomkring sig for at studereDet nye
Testamente.
I 1855dobtehan sig i en flod nar Jassy.ngensregav han det
forste Ny Testamentetil Rabinowitschu,skriver O. von Harling.52Han
forsogteat danneen jodekristenmenighedi Skolian,i den tilgrensende
provinsMoldau. I oktober1868dukkerHerschensohnop i kipzig og presentererDelitzschfor en bog pi hebraisk,som han har ladettrykke under
forfatternavnetI.Z. Lichtenstein.Den var skrevetud fra et jodekristent
perspektivog blev af Delitzschopfattetsom en overordentligbetydningsfuld bog. Delitzschanforer,at bogener frugten af et 12-irigt arbejde.53
Er
det rigtigt, nir man tilbagetil 1856,et tidspunkt, der iigger i umiddelbar
forlrngelseafbeskrivelsenaf det nare forhold mellemde to svogrei Orgejew.Herschensohn/Lichtenstein
blev eftermsdet med Delitzschansati et
engelskisraelsmissionsselskab.
For han blev fasttilknyttet Institutum Judaicum il-nipzig i I886, havdehan varet missionar i Polen,larer ved en
proselytanstalti Neuendettelsauog tilknyttet Berlin-Selskabet
mv.54
Pi dennebaggrundliggerdet nar at antage)at Rabinowitschi midten af
1850'ernehar droftetkristne emnermed Herschensohnog miske har deltageti gruppenomkring Herschensohn,hvor man lasteDet nyeTestamente. Det lyder ikke sarlig sandsynligt,at Herschensohnhar indskrenketsig
til en henkastetbemerkning om, at Jesuskunne vare Messias.I I890 skriver Ph. Gordon,at Rabinowitschlarte kristendommenssandhederat kende gennemsin svoger,og i en levnedsskildringaf Lichtensteinfra 1912siges,at han >formidledeusit kendskabom Jesussom Messiastil sin svoger
Rabinowitsch.55
J. Wilkinson meddeleri ovrigt eftersit modemed Rabinowitschi 1885,
at en broder til Rabinowitschblev dsbt af ndr. Ewald lor nesten 30 ir sidenn.56
Igen foresvi tilbagetil midtenaf I850'erne.Det er usandsynligt,
at Rabinowitschikke pi en eller andenmide har tagetstilling til dette.
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siger,at missionarerikke har haft
Selvom Delitzschpi det bestemteste
nogenindvirkning pi Rabinowitschsomvendelse,
stiller hansigdogallerede i 1884iben for, at Rabinowitschsbevegelseer en fortsatvibration efter
de impulser,som udgik fra Herschensohnsforsogpi at danneen jodekriliv
stenmenighed.5T
Et n&rmerestudium af Herschensohn/Lichtensteins
vil givetvis kunne kasteet klarere lys over hans betydning for Rabinowitschsstilling til kristentroen.
Men der er tilstrakkelig grund til at antage,at Rabinowitschgennemsin
forbindelsemed Lichtensteinpi en eksistentielmide har beskaftigetsig
med den kristne tro i midten af 1850'erne.Og ikke nok med det: Han kan
pi et tidspunkt havevaret inddrageti droftelserneom en jodekristenmenighed.I hvert fald oplyserW Faberi et brevtil Delitzschskreveti Kischinew 31. marts 1884,at hvis man kan bibeholdesabbatog omskarelsesom
nationalekendetegn,vil 100familier i Kischinew tilslutte sig. Og han fortEn sidan bes€tter: oRabinowitschhar i 25 ir arbeidetmed tankenn.58
merkning er vel netopnogetman siger,nArromvendelseno
er sket,og man
tidligere har oaeraej
et sporgsmilet.
Pi baggrundafde oplysninger,der er samlether,mi en hevdvundenopfattelseaf Rabinowitschsstilling til den kristne tro for rejsentil Palastina
i 1882revideres.
Ikke blot somHaskala-jode,oplysningsjode,
har han forud for 1882skaF
fet sig et vist kendskabtil kristentroen.Men der synesat haveveret i det
mindste perioder i hans liv, hvor han pi en eksistentielmAdehar mittet
gennemreflektere
nye tro har
sporgsmilet. Herschensohn/Lichtensteins
nappe ladetham ubersrt. Nir han siger,at et ord fra Det nye Testamente,
som han havdelast 15 ir tidligere,slog ned i ham pi Oliebiergeti 1882,
vidner det om en vis fortrolighedmed Det nye Testamente.5e
Nogle kilder
sigerda ogsi, at han for 1882var blevetfortrolig med det.60
I andrekilder
havdesdet, at han kun benyttededet overfladisk.6'I forhold til det grunhan gik ind i eftersin tilbagekomstfra
digestudium afDet nyeTestamente,
Palrstina, var hanstidligerelasning naturligvis overfladisk.
Fordi Rabinowitschikkeville knyttesin bevagelsetil nogeneksisterende
kirke eller nogetmissionsselskab,
har han i sin selvbiografiogsi nedtonet
den pivirkning, som udgik fra hans nare venskab med Herschensohn/Lichtenstein.
I denneforbindelsemi det ogsi understreges,
at Rabinowitschikke fulgte Herschensohni 1850'erne.Dette kan have belastetforholdet mellem
dem. DanskerenAxel Briloq som studeredeved Institutum Judaicumi
I-eipzig i midten af 1880'ernebekrefter svogerskabet
mellem de to. Men
Brilow tilfojer: oDet tidligerevenskabmellemde to svogreforvandledes
til
et bittert fiendskab,da Lichtensteinblev kristen. Rabinowitschforfulgte
og skadedeham nu pi alle mider. For et par ir sidenhar han jo selvlart
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at bojekna for den Herre Kristus og fortrydernu forhibentlig sin tidligere
og ven til vohirdhedn.62
SelvomFaberomtalerLichensteinsom Dsvoger
kan Biilows ord tolkessAdan,at de to svogre
res JosefRabinowitscho,63
ikke uden viderehar kastetsig i hinandensarmeefter Rabinowitschstrosgennembrud.I hvert fald ofrer Rabinowitschikke Herschensohn/Lichtensteinet ord, nir han omtalersinesenerebesogi I-eipzig,hvor Lichtenstein
jo undervistepi Institutum Judaicum. I de bevaredebreve fra Rabinowitsch til Delitzsch, senderRabinowitschheller ikke nogenhilsen til sin
svoger.
Sksnt Rabinowitschi perioderfsr 1882 har vrret optagetaf kristne
sporgsmil,er der dog intet, der tyder pi, at han i Areneumiddelbartforud
for 1882sogte,)iodesporgsmiletsn
losningi Jesus.I den forstandvar han
ikke nsogendeo
og blev ikke afandreopfattetsom ,ssgendenog rejsteheller
ikketil Palastinameddenbagtankeat ledeefterJesus.Somsidan kom hans
uomvendelse(uventetbAdefor ham selv og for hansomgivelser.
Det er ikke let at balancerei sager,der har med omvendelserat gore.Det
kanvel trnkes, at der har vrret flereled i keden, for nu at brugeJ. Dunlops
sprog.I dennesammenhangindgir Herschensohn
somet vigtigtled.Det
nrerevenskabmed ham viser,at Rabinowitschsomvendelseikke har veret
si uforberedt)som noglehar gjort den til. Men at hansomvendelsevarforberedter ikke ensbetydende
med,at denvarforaentet- i I 882.Da den senere blev kendt)gavden ikkeblot genlyd,men havdeen chokvirkningpi iodiskevenneri den davarendejodiskekulturverden.
Da Rabinowitschkom tilbagefra Palastinai 1882,var i ovrigt hansaldOm Rabinoste son blevet dobt i St. Petersburg,hvor han studerede.6a
witsch havdeforztentetdet, melder historienintet om.
Portretter
af Rabinowitsch
Fra tiden fsr IBB2er der ikke fundet nogetportrat af Rabinowitsch.Men
fra 1884og fremefterfindesen rekke, som det kan vrre hensigtsmrssigt
at notereher. De er gengivetpi side 6 her i bogen.
I november1884senderMildmay-missionens
lederJ. Wilkinsonsit porI juni
trrt til Rabinowitsch,som strakskvitterer ved at sendesit eget.65
1885annonceres
der i Mildmay-missionensblad om, at det kan erhverves.
I sammenummer omtales,at Rabinowitschhar sendtet billedetil Wilkinson af hele sin familie.66
Om det navnte foto er identiskmed det, hvorunderRabinowitschgiver
sin autografl,og som bl.a. findes i Den svenskeIsraelsmissions
blad i december 1885(fig. l),6?eiier det er det billede, der blev bragt i Mildmayskalvrre usagt.
missionensblad i 1899i forbindelsemed nekrologen,68
Det sidsteUiS.2) betegnessom dirligt i det efterfolgendenummer, og et
bedrebringes(fig. 4).0'
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Under besogeti Englandi 1887tageset nyt portret af nEason& Co. Photon(fig.3).70Under det sidstebesogi Englandi 1896tageset foto af oElliott and Fryn, der bringesi Mildmay-missionensblad efter Rabinowitschs
dod i 1899Uig.q. Den svenskeIsraelsmission
bringer i detsnekrologogsi
et billede Vig. 5)." Yderligereportr€tter kan givetvisefterspores.?2
I forbindelsemed indvielsenaf SomervilleMemorial Hall i 1890sendes
to billeder til udlandet,delsaf det nye bedehus'eksterior,delsaf Rabinowitsch pi pradikestolen(se s. 7). Endelig kan ntrvnes litografien med
Rabinowitschpi Oliebjerget,hvilken alleredeer omtalt - og gengivetpi
side5.
Kilderne rober,at Rabinowitschvar gri- eller bliojet og af den blonde
type.t'Han havdeet sort skag,skriverA.S. Poulseni 1886,somvidereer
af den mening,at Rabinowitsch>mindermereom en Englanderend om
enJodeo.Poulsenlaggertil, at derpi dekantervarmangeandreiodermed
bli ojne.iaI 1885skriver W. Faberfra sit besogi Kischinew,at rygtetger,
at Rabinowitschsletikkeer jode.Men Fabertilfojer) at det ikkeengangbliver troet af dem, der spredtedet. Det er kun et udslagaf fanatiskhad,tilfojer han.'5I ovrigt haltedeRabinowitschpi grund af en deform fod, som
han vistnok havdefra fsdslenaf.76
Men hanshaltendegangforhindredeham nu ikke i at gi den vei og tage
de skridt, somvar nodvendige,hvis en messiansk
bevagelseskulledannes.
Han tog nogle forsteskridt, da han msdte R. Faltin.
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U
Det forstemsdemedFaltin og
De 13 Tbser
fra 1BB3
Somkorrespondenti Kischinew for HamelitzhavdeRabinowitschtre dage
af juli 1882sendtet indleg
eftersin hjemkomstfra Palastinai begyndelsen
til bladet.Det kunne opfattessom et surt opstodover,at han var blevetangrebetfor sin kritik af Oliphant. At han ikke langere skrevtil Hamelitz,
kunne tolkes som udtryk for en personlig skuffelseeller fornarmelse.
Knapt halvandetir eftersin tilbagekomstfra Pahstina vidsteenhverlaser
af Hamelitz, hvad den egentligeirsag til Kischinew-korrespondentens
tavshedvar: Rabinowitschhavdeskiftettro.
Kilderne er sparsommemed detaljeredeoplysningerom Rabinowitsch
i periodenefter hans tilbagekomstfra Palastinaog for hansforstemode
med den kristne missionog den efterfolgendeoffentligefremtreden som
fradenneperiode
Messias-troende
i slutningenaf 1883.Nogleenkeltheder
pi knapt halvandetir er dog bevaret,ikke mindst takketvare de informationer) som den lutherskeprast i Kischinew,R. Faltin, videregav.Modet
med Faltin og udfardigelsenaf De 13Teserudgor dog to hovedbegivenheder for Rabinowitschi 1883.Men alleredefor Rabinowitschsnavn blev
var der en debati gangi
navnt i de vesteuropriskeisraelsmissionsblade,
den jodiskepressei Rusland.Et glimt af dennedebatskalforst gives.Sammen med Faltins og !il. Fabersinformationerkan konturerneaf Rabinowitschsudvikling i Aret1883hermedtegnes.
En tidlig iodisk reaktion
Allerededen 20. januar/I.februarlB84 angribesRabinowitschi det jodiske tidsskrift Hamelitz.r Redaktorensord om sin ven og korrespondent,
er alleredeanfsrt"(se
s. 33).Anledningener et brev,der
JosefRabinowitsch,
var tilsendt redaktionen,og somblev aftrykt vedsammeleflighed.Rabinowitschangribesfor at sti i forbindelsemedlutherskemissionarer.Nidkart
proklamererhan nu den tibelige lrre, at den enestelosningpAiodesporgsmAleter, at joderneanerkenderden lutherskelare. Sammenmed sinevenner,hedderdet, holderhan modermed den lutherskeprast, hvor der laggesplanerom at trekke iodiskesjale ind i Luthers net. Det hrevdes,at jodernei Kischinew har msdt Rabinowitschmed tavsforagt;det sammeer
byer, hvor Rabinowitschs
desvarreikke tilfrldet i andreaf Bessarabiens
ord har sliet rod, og hvor han har hfalpere. Den anonymebrevskrivergor
galdende,at Rabinowitschstrosforandringskyldeshansstrrke sympatifor
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Kabbalaog Zohar.I dissejodiskeskrifter finder han belag for den kristne
lare. Redaktsrenmi ikke tro, at det er en bagvaskelse
af hansukereven og
korrespondento.Rabinowitschsfralald har varet ukendt lange noko. I
ovrigt vil Rabinowitschda hellerikkebenegte,hvadder tidligereer skrevet
om ham i urWoschodn,
et russisksprogetjodisk tidsskrift.':Forfatterentil
disselinjer kenderendogeksemplerpi, at Rabinowitschforsogerat overtaie redaktorensmedarbeideretii at folge sin bevagelse.
Nogle af brevetsdetaljerer starkt farvedeog tendentiose.
Det galder
ikke mindst pistandenom, at Rabinowitschsmil nu er at f6 joder til at gi
overtil lutherdammen.
Somvi skalse,gjordeRabinowitschfra begyndelsen
alt for at modvirkeden misforstielse,men uden held. Redaktoren,A. Zederbaumsindledendeord om, at Rabinowitschikke anerkenderJesussom
Guds Son,men kun somMessias,
syneshellerikkeat rammeplet,selvom
den bemarkning miske skalforstis som en venlighedfra redaktsrensside.
Alligevelgiver denneforsideartikelet klart bevispA,at Rabinowitschsrndrede holdning har veret kendt af nogie fra i det mindste irsskiftet
1883-1884
og af den !odiskeoffentlighedfrabegyndeisen
af 1884.At Rabinowitsch ikke har vrret tavs sAlange, bevidnesogsi i brevet.Det siges
nemlig, at Rabinowitsch,nfradet tidspunkt han vendtetilbagefra Palrestina, blev omvendti sinesynspunktero.
Hvad Rabinowitschhar foretagetsigeltersin hjemkomstfra Palastinaog
i iret 1883,givesder en fornemmelse
af i et par tidligekristnekilder.
Kristne om Rabinowitsch i 1883
!7. Faber,Delitzschsnare medarbefder,besogteKischinewi slutningenaf
pi dettidsmartslB84.Han oplyser,at Rabinowitschs
advokatvirksomhed
punkt har lidt afbrrek,fordi det fortrinsvisvar )oder,der tidligeregiorde
brug af ham,r Rabinowitschhar med andre ord fortsat sin virksomhed
somadvokateftersin hiemkomstfra Palastina.Dettebekraftesogsi afFaltin, denlutherskeprast i Kischinew;hanskriverheromi sin irsrapportfor
perioden31.oktober1883- 31.oktober1884.
Uden at angivenojagtigetidspunkter anforer Faltin, at Rabinowitsch
ibent og med megeniver talteom sin nye overbevisningmed sinetrosfrller. Det hebraiskeNy Testamente
lA sammenmed det hebraiskeGamleTeDe, der konsulteredeham som advokat,
stamentepi hans arbejdsbord.a
blev fortaltom hansnyeoverbevisning:at jodesporgsmiletkun kunneloses
ved, at fodernesom/o/Atog imod Jesus,deresbroder.
For sin oflentligefremtraden har Rabinowitschgrundigt studeretSkriF
ten. Klarhed om, hvadhansomvendelsefor ham mitte foretil, fik han ved
at kombinereSalme105med kapitelll i Romerbrevet:
Guds underfulde
vej med Israelvar,at det som/o/Askulleomvendesig til ham.(J.Wilkinson
havder, at det var Faitin, som havdegjort ham opmrrkom pi Salme105,
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hvilket dog er i modstrid med Faltins egneord).'I den forbindelseindgik
ogsi overvejelser
om at danneen jodekristenmenighed.Thnkerheromblev
gjortfor hansfsrstepersonligemsde med Faltin. Om han i denneperiode
har sogt kontakt med sin svogerHerschensohn/Lichtenstein,
vides ikke
med sikkerhed.Utankeligt er det vel ikke pi baggrundaf de iagttagelser,
der er skildret i sidstekapitel.Den jodiskekilde, der er omtalt ovenfor,bevidner ogsi, at hanstankerhar'"'undetgenklanghosnogle.I sin Arsrapport
1883-lBB4nrvner Faltin da ogsi, atforhanmadteRabinowirsch,var nogle
pivirkede af ham i dennesag.Dog n&vnesikke et eksaktantal.At noglefra
Rabinowitschsegenfamilie har sympatiseretmed ham pi et tidligt tidspunkt, er sikkert. Hans broder, tobakshandlerenEfraim JakobRabinowitsch, deltog sAledesi en konferenceom den messianske
bevagelseden
26. marts 1884.Seneresammeir stiller han sit lejedehus til ridighed for
sin brodersoffentligegudstjenester.
Sporgsmilet om antalleraf Rabinowitschstilhengere blev hurtigt et
varmt diskussionsemne.
Det krreveren selvstandigbehandling(ses. 69).
De 13 Teser,som Rabinowitschoffentliggori slutningenaf 1883,giver
et indblik i nogleaf de tanker,han har sysletmed i tiden efter sin tilbagekomstfra Palrestina.
Men for der kasteset blik pi disse,vil det for overblikketsskyldvare hensigtsmrssigtat giveen skildringaf hansforstepersonlige mode med den lutherskeprast i Kischinew.
Msdet med Rudolf Faltin
Rudolf Faltin var den 27. februar 1859blevetindsatsomprast for den lille
lutherskemenighedi Kischinew;til opgavenhorte,at han skullevare ndivisionsprast<for lutherskesoldaterog prasr for omridets tilflyttede tyskere.Det job gav en del rejsevirksomhed.
Det varededog ikke lange, for
han ogsAgik aktivt ind i arbefdet med jodernei Kischinew.For dettearbejde nsd han stor anerkendelse.6
Ikke mindst historienom den tidligererabbiner R.H. Gurlandsdib i 1864havdegjort Faltinkendt.Ogsi denomvendelseindeholdt en god historiefor israelsmissionernes
venner.
Gurland havdenemlig givetFaltin undervisningi hebraiskpi denbetingelse,at prastenikkemdttebrugeanledningentil proselytmageri.
Alligevel
sketedet, at Gurland under lasningen af Esalas53 selvbegyndteat stille
sporgsmil og kom til tro. Efter sin dab fik han en teologiskuddannelsei
Berlin og vendtetilbagetil Kischinewi 1867.Her arbejdede
han nogleir
sammenmed Faltin, indtil han blev forflyttet, i 1871,til Kitau i Kurland;
senerekom han til Odessa,hvor han dsde i 1905.7Det nare forhold mellem Faltin og Gurland varedelivet ud. Anderledesblev det mellem Faltin
og Rabinowitsch,selv om begyndetsenvar god nok.
For sit arbeideblandtjodernei Kischinewvar Faltinkendt.Hans25-irs
jubilaum kunne fejresi februar 1884samtidigmed, at de fsrsteoplysnin52

ger om Rabinowitschtilgik Delitzsch ilx.ipzig. Det var ogsi Faltin, som
sendteDe 13 Tesertil Delitzsch.8Med Den norskeIsraelsmissionstod
han i ner kontaktfra 1868,da dennemissionbegyndteat stottehansarbejde skonomisk;i 1869gik halvdelenaf Den norskeIsraelsmissions
midler
til arbejdet i Kischinew.'q1874-1890stottede ogsiLLondon-Selskabet
hamrrofra 1873modtoghan ststtefra Den svenskeIsraelsmission
mv.rrI
sin irsrapport for 1883-1884beklagerhan sig over ndenfor os ret pinlige
omstendighedu,at det sadvanligestorebidrag fra nordmandeneer udeKort tid for julen 1884bevilgeset stort belob,og regnskabetfor
blevet.12
Den norskeIsraelsmission
indeholderpostermed anseligebelobtil Faltins
arbejdefor disseir.'3 Faltins hyppigeefterretningerblev flittigt brugt i de
forskelligeisraelsmissioners
blade.I Ruslandblev bl.a. hansirsrapporter
Eaangelisches
Sonntagsoflentliggjort pi tysk i bladet St. Petersburgisches
blatt.
At msde Faltin og opni hansgunst var siledesat knytte forbindelsetil
den hojestestimerede
kristnepersonlighedi Rusland,somarbejdedefor Israelssag.For Rabinowitschindeholdtdet msdemed Faltin, han tog initiativet til, imidlertid nogle problemer.
Her galder det at kortlaggedet forstepersonligemodemellem disseto.
Sporgsmileter ikkemindst af interesse,
fordi den )odiskepresse,somovenfor vist, satteRabinowitschsnyetro i forbindelsemed den lutherskekirke.
Andetstedsblev Rabinowitschogsi anklagetfor at haveskiftetreligion pi
grund af de penge,han fik fra missionen(ses. 164).
I maj 1884oplyserDelitzschkort, at Faltin fsrst har lert Rabinowitsch
personligtat kendeoforomkring et halvt ir sidenu.Ia
I sammeforbindelse
oplysesdet, at de oproselyttero,
der i Kischinewvar vundetgennemFaltins
arbejde,nastenudenundtagelseer fremmedefor den nyebevegelse.Endelig fremhaverDelitzsch,at Rabinowitschikke har varet under indflydelse
fra missionrrer i forbindelsemed sin oomvendelsen.
Ifolgedisseoplysningermi Faltin og Rabinowitschhavemodt hinanden
personligtforstegangi novembereller december1883,knapt halvandetAr
efter Rabinowitschstilbagekomstfra Palestina.
Dette synes at blive bekreftet i den ovenfor anforte irsrapport for
1883-1884.
I dennesammenhrngkanviderebemarkes,at der ikkei et foredrag,somFaltin holderden 21. luni 1883i Berlin, findesnogenantydning
af den nye bevegelseseksistens.15
Da Faltin indgiende beskaftigersig
med sit arbejdei Kischinew og jodemissioneni Ruslandi almindelighed,
mi det tagessom et udtryk for, at Faltin ikke pi dettetidspunkt kendernoget til Rabinowitsch.Det kan samtidigrtagessom et regn pi, at Rabinowitsch har virket i det stille.
I Faltins hyppigeefterretninger,der er gengiveti Den norskeIsraelsmissionsblad, findes den fsrste notits om bevegelsenseksistensfsrst i hans
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rapportfor marts 1884.16
Har han til sinenorskevennerskrevetnogettidligere,er folgendenotits, si vidt jeg kan se,den forste,der offentliggores,
selv om Rabinowitschsnavn ikke nevnes direkte.Notitsen lyder:
I anledningaf den hervarendejodisk-kristelige
bevrgelseafholdtes
en konference,
hvor man sammenmed devigtigsteafdenslederesogte at komme til klarhed angiendebevagelsensmil.
Mi Gud velsignedenne betydningsfuldebevrgelseblandt joderne!
Dennekonference
vendervi tilbagetil (ses. 6l). Hvad der gik forud for denne, fortaller Faltin ret detaljereti den anforteirsrapportfor 1883-1884.
Han pistir - og d6tmedgodret - at der nappe er nogen)der har et sAgodt
indblik i den nye bevagelsesom han. Rabinowitsch,sigerhan, stir i det
inderligstefallesskabmedham,idethandogsympatisktilfojer,at hanikke
vil tilskrivesig fortieneste
for at havegjort nogetspecielti den sag.r'Faltin giver ikke den nojagtigedatolor det fsrstemodemellem ham og Rabinowitschlkun kan det sluttes,at det har fundet stedefter 3l . oktober1883,
hvor rapportenbegynder.
Pi det tidspunkt rapportenudfrrdiges, er hanslorhold til Rabinowitsch
altsi det bedsttrnkelige. NAr dennerapportgengivespi norsk,sigerredaktsren indledningsvis,at det er interessantat se,nhvorledesRabinowitschs
forsteindtryk af kristendommen
hanger sammenmed Faltinsarbejden.'s
Selvom dettesynesat modsigeDelitzschsord, somovenforanfort,er dette
dog ikke tilfaldet. For redaktioneltfortsattesmed ordene:osrrligr det af
ham [Faltin] udbredteNy Testamente,
til hvis udgivelsejo ogsi en del af
vort landsmissionsbidrag
har v&retanvendto.
Redaktsrens
arinde er siledesklart nok: over for missionensvennerudtrykkerhan, at missionens
pengeer givet godt ud, og han giver Faltin alt det, der kantilkomme denne
i forbindelsemed Rabinowitschsomvendelsel
retfardigvisudtalerredaktsren sig ikke om en personligforbindelsemellem de to mrnd.
uforsteindtryk af kristendommen
HvordanRabinowitschs
hangersamgiverFaltin klar beskedom i rapporten.Pi unmen med Faltinsarbejdeo,
derfuld mide, sigerhan, har Gud fsrt dem sammen.Han navner, at han
oformangeir sidenohar givetet hebraiskNy Testamente
til en person,som
senerelod sig dobe.At der her trnkes pA Herschensohn/Lichtensrein
er
klart, selvom Faltin undgir at navne navnet.Og dennepersongavdet videretil Rabinowitsch,
da hanboedei Orgejew,sigerFaltin,ohvilketjegfor
ikke lrengesiden har erfareto.
Disseoplysningerliggertat pi, hvadRabinowitschfortaller om samme
sagi sin ,Selvbiografin,hvilket alleredeer blevetdiskuteret(ses. 35).
Faltin fortsrtter med at fortalle,at Rabinowitschi lane tid kun bruste
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dette Ny Testamenteooverfladiskn.Efter kort at havefortalt om Rabinowitschsreisetil Palrstina og at Rabinowitschbrugte sin advokatvirksomhed til at fortalle om sin nyeoverbevisning,sigerFaltin: oPi den tid var vi
ikke personligtbekendtemed hinandenog havdehellerikkesethinandeno.
Men det kom de tilDet fsrste msde pi >neutral grund..
Hvordan det fsrstemodekom i stand,er i sig selven historievrrd. Begge
parterforstodat gi diplomatisktil verks, hvilket situationenkravede.En
mellemmandfik arrangeretmodetpi - somdet hedder- oneutralgrundn.
En unavngivenlerer og ejer af en privatskole,der ofte besogteFaltin og
fortalteham om Rabinowitsch.Den pigrlogsi kom til hansgudstjenester,
dendelarer havdeogsi forbindelsemed Rabinowitschog kom til at virke
som et mellemledmellem parterne.Faltin fortaller i hvert fald, at Rabinowitsch gennemdennelarer udbad sig et mode med ham. Rabinowitsch
stillededog den betingelse,at msdet ikke mitte finde stedi prasteboligen.
Det skulle finde stedpi oneutralgrundofor ikke at vakke mistankeom) at
han sogteforbindelsemed prastenfor at fEundervisning,og at han trnkte
pi dib.r'q
Faltin oplyser,at han gernegik med til et sidant mode,som mi dateres
til novemberellerforsti december1883.Det neutralestedfandtmani Faltins svogers,
G. Zieglersbolig.Detteog seneremoderforhindredeimidlertid ikke, at Rabinowitschblev anklagetfor at pladere for lutherdommen,
hvilket vi alleredehar veret inde pi. Foruden den omtaltemellemmand
deltogkun Faltinog Rabinowitsch
i msdet.De bedersammen,og Rabinowitsch fremlaggerret indgiende sin livshistorieog sin overbevisningom,
at tiden var inde til, at Israelskullesamlesig til en kristenmenighedmed
bibeholdelseaf nationaleskikke.oHvorledesdet skulle ske,kunne vi ikke
fastsatte,nkommentererFaltin. Men igennemderesindbyrdessamtalenir
de frem til en frlles overbevisningom, at de stir forbundnei troen.Msdet
sluttesmed bon, hvor sagenlaggesover til Gud.
Pi dennebaggrundmi det ansesfor sikkert,at Faltin og Rabinowitsch
ikkehar modt hinandenfor novemberellerdecember1883.Faltinsandel
i Rabinowitschsomvendelseer den indirekte)at han har givet et Ny Testamentetil en person,der har givetdet videretil Rabinowitsch.
Ved afslutningenaf det fsrstemsde overrakteRabinowitschl3 teserpi
hebraisktil Faltin. Faltin betegnerdem som Detresultataf hansforskning
og hansligesindedes
overbevisningo.
DissesendteFaltintil Delitzsch,som
oversatte
dem. Faltin har siledesen storandeli, at Delitzschpi et tidligt
tidspunkt blev opmarksom pi og engagereti den nyebevegelse.Uden at
gangkan det dog alleredeher navnes,at Faltin
foregribebegivenhedernes
nogle ir senereskarpt kritiseredeRabinowitsch,sAledes
at det kom til et
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brud mellem parterne(ses. 136).
De l3 Tesergiver et vist indtryk ai hvad Rabinowitschhar beskaftiget
sig med af tankeri lB83 - for sit fsrstemsde med Faltin.
De 13 Teser
Til IsidoreGoldstern,som besogteKischinew i slutningenaf april 1885,
sagdeRabinowitsch,at det var omkring 19 mineder siden,han tridte oF
fentligt frem, dvs. omkring oktober 1883.20
I De i3 Teserforekommerirstallet 5644 efterjodisktidsregning,dvs. at
de er skrevetefterdet jodiskenyter, som i 1883fandt stedden 2. oktober.
De er skrevetfor madetmed Faltin, hvilket fandt sted/zr julen 1883,hvilket rsbesi et brev,der skalomtalesi nasteafsnit.Det afgorendesporgsmil
er, om tesernegiveret dekkendeudtryk for Rabinowitschskristendomsopfattelsei slutningenaf i883, eller om de blev formulereti andetojemed.
Dette sporgsmil skal diskuteresnedenfor.Af Faltin blev tesernesendttil
Delitzsch i I*ipzig, fsr Faber nir tilbage fra sit ophold i Kischinew,der
sluttedei midten af april 1884.I tysk oversettelsepubliceresde i det andet
nummer af Saatauf Hoffnung 1884.'zr
Alleredei aprilnummeretaf Den
svenskeIsraelsmissions
tidsskrift n€vnesteserneseksistenslaogleudpluk
givesher i svenskoversettelse.'2
| mai 1884publiceresde pi hebraiskog
tysk i de forstedokumenterom bevagelsen,som Delitzschudsendte.2s
Allerededen29. februar 1884navner Delitzschbevrgelsenseksistensi forbindelsemed en omtale af Faltins 25-Arsjubilaum som prest i Kischinew.2a
I 1884oversrttestesernetil bl.a. engelsk,i 1885til fransk.25
De fsrste teserbeskriverde russiskejodersnod og behovog lagger dipi jodesporgsmilet,deriblandtnogle,
stancetil forskelligelosningsforslag
pladeret
somRabinowitschselvhavde
for tidligere.Indholdetaf de enkelte
teserkan opsummerespi folgendemide:
$l Den nuverendemoralskeog materielletilstandblandt Ruslandsioder
er elendig.
$2 Den, der i ekstremdovenskabundladerat garenoget,er somen, der giver sin fulde tilslutning til den totaleog evigeruin for brodrenei Rusland.
$3 En forbedring aftilstandenekan ikke skeved de rigespengeeller ved
rabbinerneslare ellerved de lardesoplysning.Dissetanker ikkepAIsraels
bedste,men forvrrrer bare forholdene.
$4 Det hjalper ikkeat forladevort fedrelandRuslandog udvandretil Eretz
Israellige si lidt som at assimileresig med den ikke-jodiskebefolkningi
Rusland.
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$5 Frelseog hjalp kankun skaflesi Ruslandvedegenkraft og ved hjelp fra
Herren,som er megtig til at frelse.
$6Jodernesmaterielletilstandkanikke forbedres,for de helbredesfra deres
moralskeog indelige dirligdom.
$7 For at retteop pi den moralsketilstandmi der skeen dyb indelig fornyelse.Voreafguder,karlighed til penge,mi kastesud, og i stedetmi hierterne Ii krrlighed til sandhedog frygt for det onde.
58 Til dennefornyelseer der brug for en leder med en fastkarakter.
Sksnt kritikken ikke er til at tagefejl af, er der dog intet i de forste8 teser,
der nodvendigvissatteRabinowitschuden for det jodiskefolkefallesskab.
disse8 forSelvkritikkendtede russiskejoder om nogentil. Sammenlignes
ste teser med Rabinowitschsartikler for 1882, kan det konstateres,at
sprogbrugenom jodernesmaterielleog indelige situationer ensartet.Kritikken af jodernesmaterielleog Andeligensd i dissetesergor ikke Rabinowitsch til antijudaisteller antisemit,hvis man da kan vare det sidste,nir
man er iode.Disseiagttagelserer vard at erindresig. Ellers kommer man
let til at mistolkeRabinowitschssenerekritik af sinemed-joder,sidan som
den udfoldedesig i hanspradikener.
En intetanendeHaskala-eller oplysningsjodekan megetvel tankes at
have nikket bifaldendetil beskrivelsenog kritikken afjodernes situation
ved sin gennemlasningaf de fsrste8 teser.Forst ved lrsning af tese9 vil
den intetanendefodemiske aneurid, og eventueltsmidedemvek ved lasningenaftese 10, fordi navnetJ€silsnavnesher. Navnet Jesuser gengivet
i sin historiskkorrekteform somJeshualnavnet
er i ovrigt fremhevet,idet
det er skrevetmed storrebogstaveri tesernel0-13(seviderehertil s. 120).'z6
Den leder,som tese8 lagdeop til, beskrivesnarmere i de efterfslgende
teser)som nu skalopsummeres:
$9 Denne leder mi vrre af Jakobsrt, elskeIsraelog havegivet sit liv for
Guds hellige navnsskyld og for lovensog profeternesskyld. Det mi vare
en mand, som er kendt af alle jordensindbyggere.Han mi pi den eneside
forsti sig pi sinebrodre,der rosersig afforjattelserne,der er givettil Abraham, Isak og Jakob,og som pralerafden kundskab,de har fiet gennemloven fra Sinai.Pi den andensidemAhan kendederestilbojelighedtil i gode
tider at forladedereshimmelskeFader,den levendeGud, og valge sig nye
guder:karlighed til pengeog magt over forarmedebrsdre gennemvidenskabog mammon.
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$10Den mand,som opfylder alt dette,har vi eftergrundig forskningi vort
folks historiskeboger alene fundet i mandenJesusaf Nazaret,der blev
drabt i Jerusalemfsr det sidstetempelsodeleggelse.
$I I Israelsvisekunne ikke dengangforsti de goderid, han gavsinebrodre,
ioderne,om at overholdeloven i de forhold, der havdemed forstandog
hjerteat gsrq ogikkelegge vagt pi ydrehandlinger,somkanforandresalt
efter stedog jodernespolitiskesituation.Vi joder,der leveri det Herrens
Ar 5644,kan med bestemthedse,at det er Jesus.Alene han sogtesinebrodressandegodeog talte fred til deresslagt.
\ l2 Den dybekarlighed til vorebrsdreforpligtertil at helliggoreog holde
manden,vor broderJesr/navn i are og sette os ind i hanshelligeord, som
er nedskreveti de bersmteskrifter,evangelierne.
Borneneskalindskarpes
dissei skolerne;overalthvor man er sammenmed mennesker,
skalman tale
om dem, og evangelieskrifterne
skalsamlessomen skati vorehjem sammen
med alle de hellige skrifter,der som en skater overleveretos af vorevise i
alle slagtled.
Sl3 Vi hAber,at vor broderJesuord,der var talt i retfardighed,karlighed
og mildhed til vore brodre,vil sli rod i vore hjerter.Retfardighedensog
frelsensfrugt vil blive karlighed til sandhedenog til det gode.Si vil folkeslageneog regeringerneforandrederesholdning og rillade os eksistensog
bestien blandt de andre levendefolkeslag,overskyggetafde europaiske
love,som skyldesdennevor brodersind, han, som gavsit liv for at verden
skulle lykkesog for at holde al ondskabborte fra jorden.
uDereserkendelseaf JesusKristus er endnu ikke centraln,skrev Delitzschi forbindelsemed offentliggorelsen
afDe l3 Teserpi tysk. Alligevel
gleder han sig overat horeJesusbenavnt )voresbroderupi iodiskeleber.
I De 13 Teserhar odenlille menigheduformuleretosinbekendelsen,
siger
han.27Sporgsmileter imidlertid, om Rabinowitschhar opfattetsineteser
som en trosbekendelse.
Nogle har i det forhold, at der er ,lJ teser,seten bekreftelse herpi og henvisttil Maimonides' l3 trosartikler,en sammenligning, som i sig selv intet beviser.2s
Miske gor man Rabinowitschuret ved
at kaldedisseteserfor en trosbekendelse
i stedetfor at opfattedem som en
erklaring,hvor han primert henvendersig til sinemed-joderog klargorsit
synpi, hvordanjodesporgsmiletkanlsses.Tesernesigerefterdenneforst6elseikke nodvendigvisalt om Rabinowitschstrosopfattelse
i efterirer1883.
Alligevel kommer man ikke uden om, at de positivesocialeog politiske
virkninger af en jodisk modtagelseafJesusstir starkt fremhavet i denne
erklaring. Hvis dettevar hovedsagen
i Rabinowitschskristendomsopfattelsei slutningenaf 1883,andrededennesig forbavsende
hurtigt. I denne
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forbindelseskal en misforstielserettes)hvis fremkomstDelitzschikke er
helt uden skyldi. Da han publicerede
tesernei maj 1884sammenmed andet materiale,sad han inde med oplysningerom, at Rabinowitschpi det
tidspunkt havdeformuleretsin trosbekendelse.2e
Men andrekunne forledestil at tro, at De l3 Teserog det ovrige materiale,som blev publiceret,
principielt havdesammevardi. Dette var imidlertid ikke tilfaldet. Da tesernei maj 1884blev publiceretog dermedkendti Vesteuropa,
havdeRabinowitschfiet helt anderledes
fastgrund under fodderne,end der umiddelbart kan udhses af hans 13 teser.
En medvirkendefaktorhertil var miske et brev,han fik kort tid for iulen
l 883.
G. Friedmanns reaktion pi teserne
De flesteioder mitte reagerenegativtpi Rabinowitschsteser,fordi lssningenpi iodesporgsmiletvar Jesus.Andre mitte reagere
ud fra andregrunde.
Hvad entenFaltin har haft en finger med i spillet eller ej, er han i fuld overensstemmelse
med de tanker,som den tidligerekateketG. Friedmanngav
udtryk for i et brev til Rabinowitsch.Sammenmed tesernesenderFaltin
dettebrev til Delitzsch,som ogsder enig i kritikken.3o
Den iodekristne
Friedmannfremsetteri sit brev,der er skrevetfi dagefor julen 1883,et onskeom, at Rabinowitschog hansligesindedemi indse,at Jesusikkeer kommet til verdenfor at give joderneen politisk ligestilling med andrefolk,
men for at sonesynden.Brevet,der er holdt i en broderligtone,anfsrertese
13, og Friedmannlagger ikke skjul p6, at Rabinowitschs
synspunkter
mangelfuldt.Det er ifolgeFriedmannikke nok at anerkende
Jesussom Davids ssnog IsraelsMessias,men han mAbekendes
somGudsSonog Guds
lam, som brrer verdenssynd. Friedmanngiver klart udtryk for sin glade
overden vej, Rabinowitschog hansligesindedehar betridt, men undlader
ikke at udtrykke hibet om, at de md kommeind pi den rigtigevej, der forer
oElskedebrodren,skriverhan, ,I er ikke
til >dethimmelskeJerusalemu.
langt fra sandhedenog fredensvei, men I har endnuikke betridt den.Moses'slor er loftet fra jereshjerte,men det er endnu ikke fuldstandigt fiernet(.
Friedmannsatter siledesfingerenpi en underbetoning
af Jesuperson
og gerningi tesernesamten hermedforbundenoverbetoning
af de politiskekonsekvenser)
en !odiskmodtagelse
afJesusifolgeteserneville lE for de
russiskefoder.Som anfortstilledebide Faltin og Delitzschsig bagdenne
kritik, men som Friedmannglemtede heller ikke at udtrykke deresstore
ghde overden godebegyndelse.
HalvandetAr efter sin tilbagekomstfra Pahstina indeholdt Rabinowitschs trosopfattelse
starke politiske overtoner.Det kan der ikke herske
tvivl om. Om han var niet frem til en storreerkendelse
af kristnegrund-

sandheder,end han umiddelbartlagger for dageni teserne,mi stillessom
et sporgsmAl.Hvis De l3 Teserer dakkendefor hansgrundholdningi slutningen af 1883,kan det imidlertid konstateres,
at han udvikledesig med
forbavsende
fart. I marts l8B4 fremleggerhan skriftligt et materiale,hvori
han roberen grundholdning,som helt anderledesfalderi trid med fx Delitzschsforstielseaf kristentroen.Enten har Friedmannsbrev haft den tilsigtedevirkning, eller ogsi mi der tageshojde for - hvilket Friedmannsi
ikke har gjort - at Rabinowitschmed sine 13 teserikke har intenderetat
give en drkkende beskrivelseaf sin trosopfattelse.
Under alle omstandighederviser disse iagttagelser,at Rabinowitsch
ikkevedsin hjemkomstfra Pahstina havdeen fuldt ferdig opfattelseafsin
kristentro.Den udvikledesig.
Da han i marts 1885modteMildmay-missionenslederJohn Wilkinson,
fik han stillet sporgsmiletom, hvornir han for alvor stoledepi JesusKristussom sin frelser.Ifolge Wilkinson svaredeRabinowitsch:nFor et ir siden, sidsteRoshha-Shanco.Af Wilkinson forklaresdet med, at det er omkring halvandetir siden,fordi det jodiskenytir falderi efteriret.slEr det
meningen,er Rabinowitschniet til klarhed i efteriret lBB3 ogfar msdet
med Faltin.
Mest pegerdog pi, at Rabinowitschniede til en afgorendeklarhedefter
msdet med Faltin ogefter modtagelsenaf Friedmannsreaktionpi De 13
Teser.Den reaktionmodtoghan ved iuletid 1883,dvs.omkring nytdr lBB4
efter vor kalender.
Er det en for smart forklaring,at nir Rabinowitschgavsvarpi Wilkinsonssporgsmil og brugtedet hebraiskeudtryk Roshha-Shana,mentehan
nytersskiftet1883-1884efter den kristnekalender?Hvorom alting er, er
grundtonenen anden i det materiale,Rabinowitschfremlagger i marts
1884.Og hvad vigtigst er: dennegrundtonefolger ham livet ud.
I 1885sigerRabinowitschfolgendeom sin egenudvikling: oJeghar farst
Eret Jesussom det storemenneskemed det medlidendehjerte,seneresom
den, der ville mit folksbedste,og endeligsomden, der har biret mine syndern.32
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Basagelsen
tagerform i 1BB4
Fi dagefor julen 1883(dvs.24. december1883i5.januar1884)havdeRabinowitschmodtagetbrevetfra Friedmann.Det var,somnpvnt i sidstekapitel, affatteti en broderligind. Alligevelvar kritikken mod Rabinowitschs
ikke til at tagefeil af. Juleaftensdag
iret efter(1884)modtog
trosopfattelse
fra
russiske
myndigheder
med tilladelsetil offentRabinowitschet brev de
lige forsamlingerfor nDen nye pagtsIsraelitter<.
Mellem disse1s njulebebrevenindtraf betydningsfuldebegivenhederomkring den messianske
vagelse.
Aret l8B4 blev et begivenhedsrigtir. Hovedlinfernefor det historiske
handelsesforlobskal her afstikkes.Samtidig skal konturernefor Rabinowitschstrosopfattelse
angivesstikordsagtigt.Dettevil blive beskrevetmere
detaljereti kapitel8. Vigtigt er det i dennesammenhengat bemarke)at fra
marts/april1884er Rabinowitschniet til si storklarhedi sin tro og vision,
at grundtonenogsi for hanssenerevirksomhednu er ansliet. Dette er ikke
mindst forbavsendepi baggrundaf de synspunkter,han havdefremlagti
De l3 Teserfra slutningenaf 1883.Friedmannsbrev gjordesin virkning.
Og hurtigt herefterblev han aftvungetet svarafudenlandskerepresentanDet sketealleredeved en konferenceeller et
ter fra nogleisraelsmissioner.
mode,der blev afholdt i Kischinew den 14.126.marts 1884.
Konferencen i Kischinew den 14.126.marts 1884
Efter det forstem6de mellem Rabinowitschog Faltin skriversidstnavnte
til Delitzschi hipzig og medsenderDe 13Teserog Friedmannsbrev.1W.
Faber,Delitzschsfortroligemedarbejderog Centralforeningens
omrejsende missionarog PR-mand,ankommertii Kischinewden 21. marts 1884.
A.S. Poulsen(og andre)skriver,at Faberaf DelitzschDsendtes
til Kischinew for at skaffenermereOplysningom den markeligeBevagelseu.'Det
serimidlertid kun ud til, at Delitzschforud for Fabersrejsehar fEetforelagt
planenom en rejsetil Breslau- og givet sin tilladelsehertil.3I en livsuroligeind elektriskildringskriverA. Wiegandi l9l I om Faber:uFabers
ficeredealleu.oDet gjordeden ogsAfra Kischinew med Delitzsch,som vi
nu skalse.
Dageneftersin ankomsttil Kischinewsamtden 24. martshar Faberindgiendedroftelsermed Rabinowitsch.Den25. martsskriverhan pi et postkort til Delitzsch:oI dagkom pludseligtre representanterfra Det britiske
Missionsselskab
fra Englandfor at undersogebevegelsenn.
PAsammekort
havdehan skrevet:oSagener megetbetydningsfuld,men helt anderledes,
6l

end ieg havdeforestilletmig...Rabinowitsch
er et megetbetydningsfuldt
menneske,
Lichtensteinkenderhamo.Faberserdet somen oguddommelig
forelsen,
at han nu befindersig i byen:oHvor markeiigt,at jeg her traffer
sammenmed englanderne,som vil undersoge
sagenu.5
Faltin prrsenterersagenanderledes.
Pi underfuld vis, sigerhan, lod
Herren englandernekommetil Kischinew,fordi odeville lere mig at kenNuvel, det kan englanderneogsi godt havesagttil Falde personligto.6
tin, men hovedformiletmed deresrejsevar nu et andet.
Enghnderne handledehurtigt. Sammedag de ankommer,bliver der
truffet aftaleom enkonference
den folgendedag.Senereladerreprasentanter fra Det britiskeSelskabsjrldent lejlighedengi fra sig til at understrege
betydningenaf derestilstedevarelse.Det havdes, at dannelsenaf nden
hebraiskegrenaf den kristnekirkeoi Kischinew ikke havdefundet stedpd
det tidspunkt, som det giorde,hvis de ikke pi guddommeligmide var blevet fort til at besogebyen. Det understreges
videre,at det var pi grund af
deresbesog,at msdet kom i stand.'Det sidstehar de utvivlsomt ret i. Fabers postkort-ordststter denne forstielse.I den begivenhedhavde Delitzsch ingen finger med i spillet, bortsetfra det ikke uvasentlige,at hans
hoire hind, Faber,alligevelvar der.
Konferencensomsidan var uforberedtog blev arrangeretfra den enedag
til den anden.Da Rabinowitschkunne fremhgge nogle skriftlige dokumenter,viserdet, at han ikke havdeliggetpi denladeside,men alleredevar
i gangmed at afstikkelinjerne for bevagelsen.Det bekrrftes ogsi af Faber
pApostkortet
fraden25.marts.Her sigerhannemlig,at Rabinowitsch
alleredenestenhar udarbejdet,,enkristeligSiddurn,dvs.bsnnebog,velsagtensmedgudstjenesteordning,
og at hanvil bringedensamtDmeget
andetn
med sig tilbagetil Delitzsch.En del af det materiale,somblev fremlagtpA
msdetden26.marts,var nogetafdet >megetandeto,Faberbragtemedtilbagetil Tyskland.
Fra protokollen
Om modetsforlob giver den udfardigedeprotokolgod besked.8
G. Friedmann var sattil at fore den; den 31. marts var han endnu ikke fardig med
den, fortaller Faber.eModet, der blev holdt den 26. martsom aftenen,
blev ikke holdt pi )neutral grundo. Rabinowitschhar ibenbart indset,at
hans forbindelsermed den lutherskepr€st ikke kunne hemmeligholdes;
nasten to mineder tidligerehavdelIamelirs udbasunererderte(ses. 50).
Faltin var selvskreven
som deltagerog lededemsdet. De udenlandskegastervar W. Fabersamtde tre englanderefra Det britiskeSelskab:sekreterenJ. Dunlop, kassereren
F.Y.Edwardssamtselskabets
missionari Odessa,
B. Ben Zion. De resterende
syv deltagerekom alle fra Kischinew,selvom
Herald i referatetfra modet betegner
det er en tilsnigelse,nhr TheJeu.tish
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Hovedpartenhavdem som reprasentanterfor nDen nye pagtssonnero.r0
de tillidsposteri og var tilknyttet den lutherskekirke, hvilket folgendeviser:
- G. Ziegler,medlem af kirkeridet og Faltins svoger)
- H. Rathminder,medlem af kirkeridet og gymnasielarer,
- A. Wachnitz,lrrer ved den lutherskeskolei Kischinew,
- R. Finkelstein,kolportor og jodekristen,
- G. Friedmann,lrrer og jodekristen.
Efraim Jakob
Som de to sidstedeltogksbmandeneller tobakshandleren
Rabinowitsch,oB - naturligvis - hansbroder,hovedpersonen
JosefRabinowitsch.Disseto var endnu ikke dsbt.
og en bon afFaltin leser han fra ApostleEfter en tysk indledningssalme
nesGerninger2,1-4.Med disseord fra den fsrstekristnepinsei Jerusalem
forventvar grundtonenfor modetansliet. Det blev holdt med upinseligeo
ninger.Efter fellesbonnenforud for forhandlingernegik man i gangmed
at oplase oDe12 Trosartiklerfor Den nye pagtsIsraelittero.rrDevar affattet af Rabinowitschog havdeen helt andenteologisktyngdeend De 13Teaf iodernes
ser.I De 12Tiosartiklerer de socialeog politiskekonsekvenser
modtagelse
afJesusstroget.En nrrmere behandlingaf dissegivesi kapitel 8.
De l2 Tiosartiklervar ment somudkasttil trosartiklerlbr denmessianske
bevagelse.Ved konferencenkom de til at dannedebatoplagfor samtalen.
Hvad den efterfolgendediskussionkom til at drejesig om, giver protokollen et ganskegodt indblik i.
Debatten ved msdet
drsftet.I den forstetrosartikelvar
For det forsteblev treenighedssporgsmd.let
nrvnt) >atden levende,sandeog evigeGud, somhar skabthimmel og iord,
alt synligtog usynligtved sit Ord og sin helligeAnd - at han er 6nu.Det
sidsteudtryk gavanledningtil en narmere droftelse.I den hebraisketekst
stodordetfor neno- Echad- hvilket ikke blev rndret. Men Rabinowitsch
tilsluttedesig, at satningen pA engelskkunne gengivesmed >thatHe is a
Unityn, at Gud er en enhed.Pi tysk blev nEinernforandrettil nEiniger.,,
hvilket gavmulighed for sammebetoning.Derimod bliver det helegiort til
nonsensi Den norskeIsraelsmissions
blad, idet det her oplyses,at udtrykket )en( blev ombyttetmed onogleo!12
I forbindelsemed dennediskussionoplysteRabinowitschvidere,at treenighedslrrenvar antydeti slutningenaf denfsrsteartikelmed ordene,alt
er fra ham, ved ham og til ham<.I en uddybendeforklaring)som skriftligt
kommerRabinowitschnrrmere ind pi detblev fremlagtvedkonferencen,
te sporgsmel(ses. 112).
Videreblev Rabinowitschafesketsit syn pAoverholdelseafjodiskeskik-
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Ae.Dette sketepi baggrundaf, at han pi modethavdepointeret,at han og
hans ligesindedeonskedefrihed til at overholdeiodiskeskikke,som var
nedarvedefra fadrene,for si vidt som disseikke stir i modstrid med kristendommensind. Setfra et religiostsynspunkttror han og hanstilhangere, at loven fuldkommener opfyldt af Messias.Men ud fra et >patriotisk<
synspunktmenerde sig forpligtettil at holdeloven,for si vidt somnationagar det muligt.
litetenog omstendighederne
Detteafstedkomen debatom to hovedtemaer:
fastholdelse
af omskerelsen
og sabbattenDe hedningekristnedeltageresi'heri en farefor, at jodekristne
alligevelville holdedissebud ikke blot ud fra nationale,men ogsi religiose
motiver.For at skaffefuld klarhedoverRabinowitschsstilling hertil, blev
sporgsmiletformuleret,om en kristen!ode,derikkeomskarersit barn,beger en synd.Pi det sporgsmillsd Rabinowitschs
svar:nHanbegir ingen
synd,men han fremmedgorsig for sit jodiskefolku.Et tilsvarendesvargav
han pi sporgsmiletom, hvorvidt kristne joder,der ikke overholdersabbatten, begir en synd.
EndeliggavmodetRabinowitschleflighedtil at forklaredet for ham selvindlysendei, at de forskelligenationaliteterssaregenhederkan opretholdes,n6r de forskelligenationertagerimod Kristus. Med hensyntil Det nye
Testamente
erklrrede han, at det har sammekanoniskestilling som Det
gamleTestamente.
Derimod har tlmud og andrerabbinskeskrifter ingen
somhelstautoritet.Disseskrifterbetragterhan somet levn fra dentid, hvor
Israelvandredeom i blindhed og hirdhjertethed.Isin sakramentforstielse
erklarer han sig enig med den lutherskelere.
Sekretrrenfor Det britiske Selskab,J. Dunlop, kunne beretteom et engelsktilfalde afl at en jodekristen
pagt(med
overholdtdennAbrahamitiske
hensyntil sineborn, somblev omskiret.Modet afsluttesmedbsn af Faltin
og et falles Fadervorpi hebraisk.
Si langt protokollen.
Faber bliver i Kischinew
De forsteinternationalekontakterpi det personligeplan var med denne
konference
blevetetableret.Deri li ogsi kimen til en rivaliseringmellem
forskelligelandesisraelsmissioner
om Rabinowitsch.HavdeFaberikkevaret til stede,var bevrgelsensafhangighedaf England og engelskepenge
nok blevetstsrre,kommenterer
A. Wiegandi l9ll.'3 Sporgsmileter rigtignok, om Wiegandpi dettepunkt er tilstrekkelig nuanceret.Den skonomiskeststtefra Tysklandforblevforholdsvisringe (ses. 163).Forst senere
pi iret lB84 indledesen korrespondancemed den engelskeMildmaymissionsleder,John Wilkinson. Denne kontaktskullevisesig at fi nok si
stor betydning.Det var ikke med udelt begejstring,at Det britiskeSelskab
mitte tagetil efterretning,at opkomlingenblandt de engelskeisraelsmissi64

onsselskaber
fik dennekontakt- og havdegiortet kup (ses. 87).
Snart efter konferencen
rejstede tre englandere.Derimod blev Faber
nogleuger i Kischinew.Forudenforedragsvirksomhed
i den lutherskekirkebeskaftigedehan sig indgiendemed den messianske
bevrgelse.Til Delitzschskriver han dagenefterkonferencen)
at den rejse,han er ude pi, og
som har fsrt ham til Kischinew, har givet ham stof til 50-100foredrag!ra
PAdettepostkortsamti et brevaf 31.marts1884giverhanudtryk for sine
vidererejseplaner.
Nir han nu har lart bevagelsen
i Kischinewat kende,
forekommerdet ham betydningsfuldt,at han fortserrerrejsentil Pahstina
for ogsi at lare den iodekristnekoloni Artuf at kende(ses. 27).t5Men nu
nedlaggerDelitzschveto.Han skriverhurtigt tilbageog talersin rejsende
medarbeider
til rette.Kischinewmi vrre endestationen,
sigerDelitzsch,
alt det andeter hors d'oeuvre.oKom De nu si vidt muligt hurtigt tilbage,
rejsenvar improviseretover hais og hovedn.'6
Det gjordeFabersi. Den
opsteedeuoverensstemmelse
kom de beggehurtigt over.Fra efteriret l8B4
aflssesdet tidligere,Den af et Ddu()nAr de korresponderer
med hinanden!1t

Inden Faberrejsertilbagetil kipzig i april 1884,nir han at overvare
- feiretsammenmed de messianske
joder og
den jodiskepdske- Pesach
med en nadverliturgi, som Rabinowitschhavdeudferdiget (se videre s.
giordeet positivtindtryk pi Faber.Men det havde
113).Denneoplevelse
ogsi Luitgard eller Luita, Faltinsdatter,gfort. Vedafrejsenvar han forlovet
med hende.18
Alligevelmi Delitzschsenerepi Arethgge prespi Faber
for at fi ham til at reisetil Kischinewigen.Forsti 1886blev de gift. Helt
uinteressant
er denneforbindelseikke.Faltin lagdesom alleredeantydet
klar distancetil Rabinowitschpi et seneretidspunkt.Det problemmAtte
- Faber* tagestilling til. Og det faldt,som vi skalse,ud til
svigersonnen
Rabinowitschsfordel.
Men ogsi englandernereisteopmuntredehjem fra Kischinew.J. DunIop gengaven historie,som Rabinowitschhavdefortaltved afslutningenaf
konferencen.
Af Dunlop betegnes
den som ,kronenpi konferenceno.
En historie fra konferencen
historieoverskriftenuLignelsenom hiuJ. Duniop giver Rabinowitschs
letu.le
Den lydersidan:
Nogle tibelige folk, som korte i en firhjulet vogn,kom for skadeat tabe
et hiul. Mens vognenhoppedeafsted,kikkedede ud og fandt ud a{, at
der mangledeet hjul. En af de tibeligemrnd sprangnedog lob fremad
for at finde det mistedehiul. Til enhver,han modte,sagdehan: uVi har
mistetet hjul; har du setet hjul, har du fundetet hiul?<Til sidstesagde
en klog mand: nDu ssgeri den forkerteretning.I stedetlor at sefremad
skuiledu helleresebaeudo.
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Dette er netopden storefeil, som joder har begiet i irhundreder.De
har glemt, at for at de pi en rigtig mide kansefremad,mi de fsrst sebagud. De fire hful i den hebraiskehistoriekan sigesat vare Abraham,Moses,David og Jesus.Nir jodernehar set fremadi stedetfor bagud,har
de varet ude af standtil at finde deresfjerdehjul. tkket vere Gud har
,Den nyepagtssonnerufundetdet virkeligehjul - Jesus.Abraham,Mosesog David er kun sksnnetyper og symbolerpi Jesus.De var og er stadig vek et fond af hanskraft; de var og er stadigvrk styretog ledet af
ham, lige si sikkertsomkeruberneog seraferne
er det. Thkketvare Gud
har vi fundetJeshuaAchinu, voresbroderJesus,voreset og alt, )som er
blevetosvisdom fra Gud, bide retfardighedog helliggorelseog forlosningu; fra ham alenehar vi fiet guddommeligtlys, liv, frihed og kerlighed for det storeHer og det stsrreHerefter.Og nu servi med klart oje
og iublendehjerte frem til, at han kommer igen i magtig pragt.
Den offentlige debat i 1884
Mindre end to mineder efterkonferencenkan Delitzschi mai 1884publicerede forstedokumenterom den messianske
bevagelse.Fsr det skete,var
presse.
alleredeenkeltenotitserom bevagelsennAettil den vesteuropeiske
I april kan siledes organetfor l-ondon-Selskabet
citere,hvad The Daily
Nezos'korrespondent
i OdessahavdefEetmed i bladetden 3. marts,og som
The Christiazgentogden 6. marts:
Betydelig uro er blevet vakt i de jodiskesamfundi Sydruslandpi
grund af, at en handlekraftigreformatorvednavnJosefRabinowitsch
er fremtridt i Kischinew.Han erklerer Kristus for at haveveret den
virkeligeMessias,idet han underbyggersineteoriermeden mengde
citaterfra Bibelenog profeterne.Rabinowitscher en entusiastiskog
veltalendeprrdikant, og han vinder talrigeproselytter.I det storeog
hele er han bandlystaf den jodiskepresse.20
Det britiske Selskab,som havde deltageti konferenceni Kischinew i
marts, kommer fsrst med sammeoplysningi maj;2ti juni givesder i selskabetsorgan n€rmere oplysning oB: som det hedder, nen af de mest
bemarkelsesvardige
konferencer,vi nogensindehar deltagetin.32J. Dunlop mener alligevelsenereat kunne havde, at odenforsteredegorelse
for
dennebevegelseblevi Englandgivetafosu,idet han henvisertil, at det skeFra oktoberog fremefter
te ved selskabets
41. irsmade den 13.maj 1884.23
bringes oversattelseaf dokumenternesamt andet materiale.LondonSelskabetbegynderen mined tidligere,i september(ses. 20).
Det var imidlertid en forholdsviskort artikel i den engelskeavis TheTimes,
som for alvor sattegang i debattenog ogsi kom til at pivirke den i Rus66

land, bide i den kristne og jodiskepresse,samtikke mindst forirsagedeet
krastmodangrebfra Delitzschsside.Set pi afstandudgor den debat,som
pi, hvor let det er for stridenartikleni TheTimesudloste,et skoleeksempel
de parter at tale forbi hinanden.Ikke alle, der i minederneefter artiklens
fremkomstytredesig om den,havdesetden.Delitzschserkun ud til at kende indholdet gennemandresreferater.Rabinowitschfik den tilsendt afJ.
Wilkinson.'za
Artiklen, der ikke fylder mereend omkring en halv spalte,blev offentliggjorti TheTimesden23. august1884.Den var skrevetafJ.H. Titcomb den
20. augusti Hamburg. Titcomb var hfalpebiskopfor den engelskekirke i
Nord- og Mellemeuropa.Han baserersin artikel pi Delitzschsoplysninger,som de foreliggeri de forstedokumenterom bevagelsenfra maj 1884,
idet han meddeler,at han er blevetgjort opmarksomherpi afen prast ved
navn Hefter i Frankfurt.'z5
I forhold til Delitzschsoplysningerfremlagger
Titcomb i sin artikel intet afgorendenyt. Om bevagelsenstiltrakningskraft skrevTitcomb imidlertid, at ordeneoJesus,
vor brodernhavdevist sig
at haveen sidan tiltrrkningskraft, at ,de ikke blot har vakt alleshjerter i
Kischinew - hvor han [Rabinowitsch]selvbor - men ogsi i mangeandre
dele af Bessarabienu.
Og Titcomb fortsrtter med nogle ord, som senere
kraftigt blev diskuteret:)Mere end 200 familier har nu sluttetsig sammen
i et frllesskabunder navnet'Den national-jodiske
Ny Testamentes
menighed'n.
I Englandblev denneartikelkommenteretiTheJewishChronicleden12.
septemberi et indlag indsendtunder anonymetoOnewho knowsoog skrevet den B. september.Samtidigmed at Delitzschslardom anerkendes,
betragteshans missionsaktivitetsom sneversynethed.Forfatterentil dette
indlag beskaftigersig siledesmeremed den kanal,gennemhvilken informationenom den nyebevagelseer blevetprasenteret,end medselvebevegelsen,hvilket han selvmedgiver.Om trovardighedenaf Titcombs oplysninger mi han medgive,at det er umuligt at ni til en pilidelig konklusion
ud fra informationerfra Rusland.
Artiklen fra The Times fandr vej til russiskeaviser,og ser ud til at vere
gengiveti det mindstei tre aviseri septembermined.26I Hamelitz nr.7I
fra efteriret 1884behandlespA dennebaggrundsagen.Rabinowitschkarakteriseres
her som )en gammelmand,der har glemt, hvadhan har lartu.
Dennegamlemand, Dsomer blevetsindssygn,er det imidlertid lykkedesat
forblande ojnenepi oensi hojlard mand som professorDelitzscho,som
man v€d hsrer med trl Hamelitzslresere.IfaIge The Timessllal250 familier
havetilsluttet sig bevegelsen,men Hamelitzkan oplyse,at der ikke findes
en enestefamilie,somhar tilsluttet sigden nyeprofeti Kischinew.Men Rabinowitsch,havdesdet, er en nar, som har lrst nogleboger,der har gjort
hanshjernesyg;han er en fantastuden en almenreligiosuddannelse.For67

fatterentil denneartikelhar en sikkerformodningom, at de oplysninger,
der fremkom r The Times,egentlighar Rabinowitschsom deresophavsmand.Og pistandenom de 250 familier,der skullehavetilsluttetsigham,
egnedrsmmeog fantasibilleder.2'
opfattessomudtryk for Rabinowitschs
Ogsi i en artikeli JidischePresre,seneregengivetpi engelski TheJewish
Cronicleden 28. november1884,erklrres Delitzschat vere blevetoF
harhaft
logno,hvishantror pi, at Rabinowitsch
fer for oengrundlaggende
heldmed at danneen bevagelse,
somdagligtvokserog alleredetaller 200
familier.Denneartikelslutter:oEfternojeat haveundersogtsagener jeg
i hr. J. Rakun eksisterer
i standtil at erklere,at en sidan sammenslutning
binowitschsfantasi,og at han i virkelighedenikkehar haft held med at vinde €n jodisksial for sineideerbortsetfra sin egenbrodersfamilien.rs
Pi nogenlundesammetidspunktskrevDelitzschet skarptindlag mod
nu.
behandlingen
af sagen\ Hamelitznr. 71.Indholdetskalopsummeres
En skarp reaktion fra Delitzsch
I en for Delitzschusedvanligskarptonetagerhantil genmalei oFortsatte
Dokumenteru,
derudkomi 1885,menhvorforordeter daterettil november
lBB4." Toneni hansgenmaleer utvivlsomtudtryk for hansvredeoverat
kunnelase,at RabinowitschhavdeforblandetoinenepAen osi forstandig
og hojlard mand som professorDelitzschn.
I fire afsnitindledtmedordene)Det overrasker
osikkengir Delitzschtil
modangreb:
Det overrasker
osikke,skriverDelitzsch,at den Rabinowitsch,somtidligerei sammetidsskriftblev beskrevetsomen lrrd jodeog folkevennu - ef
ter sin tro pi JesusMessias- erklaresfor en lorblindet nar og folkeforforer.
Den, der bekenderden korsfastede,mi tagehanskorspi sig,idet der henvisestil ordenefra Hebreerbrevet13,13.Ogsi for Jesutid udelukkede
synagogendem, der holdt sig til de sandeprofeter.Men sidannebandlyste
trostesafprofeterne,og der citeresfra Esajas6615.
Det overrasker
osikke,forts€tterDelitzsch,at Rabinowitsch
somtidligere gik for at vare en forstandigmand, nu erklareslor overspandtog forrykt, nir han bekendertroen pi den korsfestede,idet der henvisestil
l.Kor. 1,23.Synagogens
irhundredlangehad mod Jesusnrvnes, idet der
(parodien)Toihenvisestil vissestederi tlmud samt evangelietravestien
dotJeshu,hvor Jesusbl.a. gorestil et uegte soldaterbarn.Hos dannedeioder har denneholdningandret sig til en vis estimationaf Jesus,sigerDelitzsch.Men alligevelkanden stoltemonoteismeikkesebort fraJesublaslemiskeselvforgudelse
og opfatterham som en forforer,der leder til frafald
fra deneneGud. Med henvisningtil Joh.8,59,somlbrtaller om, hvordan
folk tagerstenfor at kastedem mod Jesus,havder Delitzsch,at dissesten
stadigfindesi hrnderne pAhansfolk. Og den,som ladersteneneglideud
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af sinehander - som Rabinowitschhar gjort det - grelderfor en nar, som
er faldetfra jodedommenog hen til den falskeMessias'religion,hvilkener
halv hedenskab.
Det overraskerosikke,skriverDelitzschfor det tredje,at sagenstiller sig
sidan, selvom det ville vare klogere,hvis nutidensiodedomindtog en anden stiliing til kristendommenend den middelalderlige.
Detteville vrre
klogere,da iodernebefindersigblandt folk, der har kristendommentil religion, og fordi de i stsrreeller mindre gradhar opniet borgerrettigheder.
I
givet fald ville man heller ikke give antisemitterstoftil deresagitation.Det
mindste,man kanforlangeaf ioderne,er dog,at de ikke pi en sirendemide
omtalerdet, der er helligt for kristne,sigerDelitzsch.Og han fortsrtter ad
sammebanemed at havde,at joderneburdegorekristendommenden indrommelse,at den har en sAstor overbevisningskraft
i sig, at en jode kan
blive en kristen,uden at han pi sammetid bliver en nar og en uren og en
forbryder.
Men artiklen har heller ikke overrasket,
slutterDelitzsch,fordi vi kender
joder narer imod iodekristne,der bedet dodeligehad, som Osteuropas
tragtessom en fredlosbande.Det, der overrasker,er, at et tidsskrift som
Hamelitz forsogerat benegtebevagelsens
eksistensog indskrankeden til
kun at omfatte6n mand: Rabinowitsch,som det si pi det skammeligste
er
lykkedesat narre Delitzschangiendeomfangetaf bevagelsen.
Setpi afstander Delitzschsargumenterikke ailelige sympatiske;irritationen overat vare blevetpersonligtangrebetfsrte ham bort fra et svar,der
kunnehavevaret meresobert.Ikke mindst er han - udenat ville indrsmme
det - pi tilbagetogvedrorendedet fierdepunkt: omfangetaf bevagelsen.
Diskussion om omfanget af bevagelsen i 1884
Set pAafstandburde Delitzschi det mindstehavegjort to ting, da han tog
til genmale i Hamelitz. Han burde haveindrsmmet)at det ikke tjente sagen)at han havdebenyttetudtrykket Dtilsluttet(,nir han omtalteantallet
afRabinowitschstilhrengere.For det andetburdehan haveskafletsiget eksemplaraf The Timesfra 23. august 1B84.
Han giordeingenaf delene.For det famsseantal250,somindgik i debatten, kunne Delitzsch uanfagtet erklrre, at denneoplysningi The Times
ikke stammedefra nvores'Dokumenter'o.r0Dervedblev Titcombs artikel
i The Timesgjort til en slagssorteper.Men i det stykkelod Delitzschsig
narre.Det ironiskeer nemlig,at antallet250 sletrAAeforekommeri artiklen
i TheTimes.Hvad angir antallet,skrevTitcomb nojagtigtdet samme,som
Delitzschhavdegjort i maf 1884,nemlig200.Forsti oversettelsesprocessen til russiskeller herfra til hebraisk,blev de 200 tilsluttedefamilier til
25A.At bevagelsenmed dettetal - 250 - ,i ikke ringe Grad var setunder
medgiveralleredeA.S. Poulseni sin bog fra l886.rr
Forstsrrelsesglasn,

Men det skerkarakteristisknok, uden at det gArud overDelitzschsrenomme.Det er Titcomb, der mi sti for skud.Nogterntvurderetmi det imidlertid siges,at i den foreliggendesammenhanggor det ingen storreforskel,
om man talteom 200 eller 250.
I forordettil de fsrstedokumenterfra bevagelsenhavdeDelitzschi maj
1884skrevet,at Rabinowitschsord havdeen tiltrakningskraft ikke blot i
Kischinew,men ogsi i de smi bessarabiske
byer. uDer skalnu vare over
200 familier,som har tilsluttetsig den nye jodekristendom...<t2I
sit svar
skriverhan, at han har udtrykt sig mereubestemtend artikleni The Times;
dvs. han har ytret sig om tilslutningentil bevrgelsenfra Kischinewogandre bessarabiske
byer.srFsrst i en artikel fra 1885fremkommerhan med
en klar indrommelse:Kredsenomkring Rabinowitscher bide snavrereog
videre,end han fsrst havdeangivet.Han fastholdersin tilbagevisningaf,
at bevegelsensletikke skulleeksistere)
men fortsetter:oMen det er sandt:
den fastemenighedskerne
bestir af brodreneRabinowitschsfamilier, tilDet er W. Faber,der har bragt disseoplysninger
sammen15 personero.ra
til Delitzsch fra sit ophold i Kischinew i begyndelsenaf 1885.Tidligere
havdeFaberi et brev,dateretden 31.marts 1884,skrevetom, at 100famili
er ville gi over til bevagelsen,dersomomskarelseog sabbatkunne bibeholdessom nationaletegn.Med detteantalvar der tankt pi joder i Kischinew.3t

I sit genmale siger Delitzsch,at det er en fornermendeinsinuationat
hrvde, at Rabinowitschskullevere ophavsmandtil oplysningenom antalleti TheTimes,samtat det er en hadefuldlogn, at Rabinowitschstir alene.
Delitzsch bemrrker, at han ikke behsver at sporgeRabinowitsch,men
henvisertil Fabersiagttagelser,
da han - i marts 1BB4- var i Kischinew.
D6r havdehan ikke blot modt Rabinowitschog ligesindedebrodreog andre,der stodi spidsenfor bevagelsen)men FaberhavdeogsAmedegneoine
set,hvor hoft bolgerneom bevagelsengik, og at ioderendogkom fra fierne
egnefor at goresig bekendtmed bevagelsen.r6
I artiklen fra l8B5 fastslir
Delitzsch ogsi, at bevagelsenikke er indskrenkettil Kischinew,men er
niet videre ud og navner byerne Batum, Elisabetgrad,Jekaterinoslaw,
Berditschew,Schitomir,St. Petersburg,hvilket delvisbekraftesi en artikel
i det jodisketidsskriftHamagidfraefteriret 1885,hvor der advaresmod en
personi Kiev, der er under indflydelseaf Rabinowitschsskrifter.3'
Fordi Delitzschi begyndelsenhavdetalt om Dtilsluttet(,var han sirbar
over for jodisk kritik. Hermed var debattenafsporetfra fsrstebegyndelse.
Endnu var der ikke holdt offentligemoder,og kriterier for en >tilslutningn
til bevegelsenvar endnuikke fremkommet.Med nogenlundegod ret kunne man fra jodisksidepisti, at der i I884 sletikkevar nogen)der havdetilsluttet sig Rabinowitschsbevagelse.Men nAr man forte sidanneforhold
frem i den varme debat,gav man ikke udtryk for, at Rabinowitschi det
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mindstehavdeopniet en vis sympatii fodiskekredse.IHamelitzfraden 20.
januar/1.februar1884var det indrommet,at bevagelseni det mindsreuden
/or Kischinew havdeliet tag i si mangejoder,at der var grund til at advare
imod den. De efterfolgendemineder visteogsi, at man fra fodisksidetog
afferen med Rabinowitschnok si alvorligt og merealvorligt,end hvis han
havdestiet ene,Ddsnnye kalv fra Kischinew(, som han blev kaldt i HameIitz nr.7l.
I et langere brev til Fabergor Rabinowitschden 16./28.oktober 1884
redefor debatten.Hvad angir tallet 200, si har Faberjo selvset,at 200 folkefrrnder har narmet sigdenkristnetro. Men Rabinowitschvil pi den anden side ikke gi ind i matematiskeberegninger.Han siger,at han ikke betragtersig somen feltherre,som skalskaffeen harafclelingpi i det mindste
200 familier.Han er hellerikke stifterafet aktieselskab,
somskalskaffe100
eller 200 aktionarer.Det har heller ikke varet hanshensigtat ofre Herren
et nyt spiseofferpi nojagtigt200 mand, sidan at hvis €n manglede,kunne
de jodiskeaviserangiveham som logner.Han havder, at tusinderaf hans
brsdre pi forskelligestederinteresserer
sig dybt for hans sag.Ligeledes
hevder han, at der blandt de russiskejoder findes mangeNikodemuskristne, som i hemmelighedelskerKristus.3s
At Rabinowitschikke brugte al sin tid med at telle tilhengere,vidner
hansskriftligeproduktivitetog ovrigearbejdemedat realiseresinevisioner
om. Det vendervi tilbagetil. Her skalfsrst skildresde begivenheder,
som
resulterede
i, at Rabinowitschkunneholdeoffentligeforsamlinger.Den oF
fentligedebathavdegjort sit til, at de russiskemyndighederikke kunne ignorerebevrgelsen.
Rabinowitsch og den keiserlige myndighed
I maj 1884havdeDelitzschpubliceretde forstedokumenterpi hebraiskog
tysk. Allerededen 13.juni 1884kan Rabinowitschi et brevtakkeFaberfor
modtagelsen
afde fem fsrsteeksemplarer,
der er giet igennemden russiske
censur.Han vedkendersig disseskrifter,kalderdem for >sinenog takker
for, at der er nogen, der har villet bekostedem.3eDen 4./16. september
takkerhan Delitzschfor noglebogerog meddeler,at den ovrigedel af sendingen ligger til censuri Moskva.ao
I et brev af 24. oktober/5.november1884skriverFaltin til Delitzsch,at
agitationenimod bevagelsenbl.a. har bevirket)at man pi hojestestedhar
taget notits af den: dokumenterneer blevet oversattil russiskog tilgeet
bide ministerietog de kirkeligemyndighederi Kiev. Faltin tilfojer, at ui
giro, dvs. den 4. november,modtogRabinowitschen skrivelsefra censurkomiteen.Pi ministerensforanledningtillades der heri Rabinowitschat
sprededisseskrifter i Ruslandog ogsi andre,som han har forfattetpi hebraisk.Denne tilladelsekom, skriver Faltin, oudenat der herfravar gjort
nogetu.ar
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Men det blev der si til gengeldgjort nu. Dageneftermodtagelsen
afdennetilladelseer Rabinowitsch
hosFaltinogviserhamen ansogning
stilettil
guvernoren,som han har affattet.Det er et oaktstykkeo,
skriverFaltin, der
er ganskegodt aflattet.Faltin udtrykkersin vishedom, at ansogningennok
skalbevilges.Pi dennebaggrundkander rejsestvivl om, hvorvidt Rabinowitsch alleredei foriret 1884havdeindsendten ansogningom tilladelsetil
at danne en jodekristenmenighed- hvilket nogle antyder.a2
Hvorom alting er: ifolge Faltin ansogerRabinowitschi november1884om tilladelse
til at samlesi egetlokalesomen ',gren(afden jodiskebefolkningunder navnet ,Den nye pagtsIsraelitterofor uden indblandingfra de ovrigejoder at
kunne opbyggesi Det gamleog Det nyeTestamentes
Gudsordog pAdenne
mide hengivesig i karlighed til JesusafNazaret,somde betragtersomderesog verdensfrelser.
Videreansoges
derom tildelingafet stykkeafdenjodiskebegravelsesplads,
si de her kan begravederesdsde. Faltin oplyserikke antalletpi ansogningensmedunderskrivere,
men kun at der var sidanne.Bemerkesmi det,
at Rabinowitschansogermyndighederne
om tilladelsetil forsamiingsret
somjode.nt
I sit brevmeddelerFaltin yderligere,at forsamlingslokalet
alleredeer bestemt.Det skalvare i den oversteetagei det hus, somRabinowitschsyngre
broder- Efraim Jakob- boedetil lefe i, og som ikke liggerlangt fra den lutherskekirke.
Faltin fik ret i sin formodning om, at ansogningennok skulle bevilges.
Det serendogud til, at tilladelsentil at holdeoffentligeforsamlingerer indlobet hurtigereend beregnet.I et brev fra novemberlBB4til J. Wilkinson,
skriver Rabinowitsch,at han forst forventerat fe tilladelsenomkring pisken1885,siledesat hangodtkantagetil Londonefternytir(ses. B6).Han
udtrykker sin taknemmelighedover for de russiskemyndigheder.Ifolge
loveneer det forbudt at prredikeoflentligt og holde msder uden regeringenstilladelse,)og disselovestir indtil nu i vejenfor mig og forhindrermig
i at udfsre mit arbeidei stsrreudstrekningo,skriverhan. Viderefortaller
han, at han har sendtsin traktatKol Koretilcensuri Odessamedansogning
om tilladelsetil at publicereden.aa
Fsrstden 12.124.
begravelsesplads
for Den
iuli 1886kunnedenspecielle
nye pagtsIsraeiitterindvies.a5
Hurtigeregik det med tilladelsentil at holde forsamlinger.NAr der i udlandetblev skrevetom dennetilladelse,blev
det ikke altid giort lige klart, at den ikhe indebar,at Rabinowitschkunne
virkesom )prast(. En egentligmenighedsdannelse
var der ikkegivettilladelse til. Ifolge Faltin har Rabinowitschogsi sogt om det i efteriret
1884.16
Selv nrvner Rabinowitschikke dettei sit brev til Wilkinson.
Fsr den officielletilladelsetil at samlespi et specieltstedindlsb, har der
miske foreliggetunderhindsoplysningerom) at denne tilladelsevar pi
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vei.47Idet mindstekan den forstelovligeog ofTentlige
forsamlingholdes
sammeaften, som tilladelsenindlsb skriftligt. Det sketeiuleaftensdag.
Forberedelserne
til dette fsrstemode var dog alleredegjort.
Juleaften 1884
Den24. december1884efterdenrussiske
kalender( = 5. ianuarlBB5)indlob tilladelsenfra indenrigsministeren
om, at Rabinowitschkunneholde
oflentlige forsamlinger.Sammeaften afholdtesden fsrste.To kilder, der
gensidigtbekrrefterog supplererhinanden,giver god beskedom altenens
forlsb.Faltin,somellersefteregetudsagnplejerat ladesinebrevskriverier
hvile pi forsteiuledag,mi den 25. december(r) havefat i pennenog fortalle Delitzschom dennemrrkedag.a8Den russiskeavisOdesskiListokbringerden 30. december/l1.januaret referat,der er skreveti Kischinewden
januar.an
28. december/9.
Beggekilder oplyser,at tulearrangementet
fandt sted i JosefRabinowitschsbrodershus kl. 21 og havdesamleten talrig skare.Faltin siger,at
der var et par hundredei det tetpakkedelokale,somhan niede frem til efter
at have tilendebragtsine iulegoremil. De besogendevar bide joder og
kristne.Faltin oplyserogsi, at noglepersonerfra ovrighedenvar til stede,
og at politibetientestodveddorenfor at satteen grrnse for tilstrsmningen.
Faltin undladerikke at n&vne)at programmetfor julefestenvar lavetaf
Rabinowitschosammen
medmigu.Det godeforholdmellemdisseto kommer ogsi til udtryk ved,at Faltin har ladetden lutherskekirkesharmonium
udline til lejligheden.Det var opstilleti sidevarelset.
Sarlig njodiskovar
brugen aforgel ved en gudstjeneste
ikke. I sinegudstjenestelokaler
senere
hen brugte Rabinowitschda heller ikke et orgel.Dog findesdet pi en onskeliste,han sendertil J. Wilkinson i januar lBB5.50
Ved juleaftenssammenkomstenbistodden lutherskekirkes)proselytter(samtnoglebsrn ved
sangen.
Om programmetfor aftenensforlsb oplyses,at forstblev en julesalmeaf
sunget.DerefteroplasteRabinowitschifolgeFaltin forskelligemessianske
profetierfra Det gamleTestamente
om Messias'komme.Det foregik- naturligvis - pi hebraisk.Herefterblev ogsi juleevangelietoplast pi hebraisk. Rabinowitschholdt sAen tale - ifolge den russiskeavispi jiddisch og
af halvandentimes varighed- hvor han appliceredede oplasteteksterpi
de jodisketilhsrere. Han opfordrededem til at modtageJesus,ham, som
var kommet fra dem, og som hverkenfarisaerneeller saddukaernehavde
tagetimod, men derimodhyrdernepi marken.Ifolgeden russiskeaviskom
han ogsi ind pi >etlykkeligt sammenfaldaf omstrndighedero:at han netop sammedag havdemodtagettilladelsenfra indenrigsministeriettil at
ibne en menighedfor Den nye pagtsIsraelitter.

73

Efter talenblev endnuen salmesunget,og Rabinowitschoplasteet digt,
som han havdeaffattet.AfsluttendetagerFaltin ordetog giverbl.a. udtryk
for sin storeglade over)at han netop den 25. juleaften(eller var det dln
26.?\,hankunne fejrei Kischinew,var vidne til dette,hvilket han sersom
en opfyldelseaf sinebonner.Til Delitzschopiyserhan videre,at han ved
afslutningenhavdelejlighedtil at uddelenogleskrifter.
Rabinowitschsjuieprrdiken blev pAiiddischudgiveti 1886.Det samme
blev en hebraiskoversettelse;desvarreer det ikke lykkedesat opsporeet
eksemplar.Ifolge de oplysninger,som Delitzschgiver i 1887,har Rabinowitschi sin julepradikenspillet pi det sporgsmil,somi den jodisketradition ellers anvendesi piskehaggadaen.5r
Sporgsmilet om, hvorvedpiskenattenadskillersig fra andrenetter, var ved dennejuleaftenspradiken
blevet til, hvordanjulenattenadskillersig fra andrenatter.
De to kilder oplyserikke nogetom, hvilket digt Rabinowitschopleste.
Men man gatter neppe helt ved siden af ved at henvisetil det digt, som
blev publiceretsammenmed hanspradiken. Da vi ikke har set indholdet
af det, mi vi her nojesmed at gengiveet digt fra sammetid, daterettil den
21. december(r) i884. Den oprindeligejiddisch-tekster oflentliggiortpi
Her medtysk i forbindelsemed nekrologenover Rabinowitschi 1899.5'z
delesdet ogsi, at sangenfindessomet oAnhang..til et udkasttil en morgengudstjenesteordning
for hverdageog sabbat.oSangenom JeschuaMaschiachsfodseloblev bl.a. gendigtetpi norskog danskog findesi de respektive
israelsmissioners
bladelor henholdsvisiret 1900og 1906- dog kun med
11 af de oprindeligti alt 14 vers.53
Den danskegendigtninggengivesher udenandenkommentar,endat Rabinowitschsbedesalefterrestaureringen
blev indviet i maj 1885og fik navnet >Betlehem<.
Det var for avrigtogsi navnetpd den kirke,Rabinowitsch
blev dsbt i - i marts 1885- hvilket han af grunde,vi vendertilbagetil, ikke
kunne haveforudset.

Sangenom Jeshua Mashiachs fsdsel
Se paa Stjernen,som den kaster
Over Betlehemsit Skar,
I-ad os didhen Ojet vende
Hver, som Israelhar ker.
Betlehemvi lenge kendte,
Det er vort - et helligt Sted,
Der har vore Fadre levet,
Der de hviler nu i Fred.
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Vel er Stedetsaldste Minde
Fuldt af Rakelsbitre Ve,
Nyfodt Barn ej bragteGlade,
Moderen maa Doden se.
Men der er et andetMinde,
Fryd for Hjerte og for Aand,
Betlehem- fra dig den storste,
Han, som losteDodensBaand.
I hin Nat et Barn der fodtes,
Kaldt af Gud med FrelsersNavn,
Ham aleneGud beskikked
Til at lage VerdensSavn.
Fodt, at han skalevig leve,
Give gode,onde Dom,
For ham baver Himlens Hare,
Hans er Magten Verdenom.
Lys han bragtefra det hoie,
Viste, Gud vor Faderer,
Kloge bliver mod ham Daarer
GennemDoden Liv han bar.
Men hansBrsdre sov i Natten,
Havde ej for StjernenSans,
Derfor drev de Spot med Barnet,
Mens alt lyste DagensGlans.
Stjernenbliver altid storre,
Solenblegneri densSkar,
Klarere den stadigses,
Nattens Ende er nu nar.
Derfor maa hver Sjal iblandt os,
Som for Lyset Oje har,
Ud fra Mulm og Morke trade,
Jesu,i dit Fodefar.
Du er Vejen,Sandhed,Livet,
Du Guds Son, Mashiacher,
Dig mit HjertesTio er givet,
Ogsaamin Forloserer.
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VI
Den messianske
bmagelsei
Kischineuti begyndelsen
af 1SB5
Fra lBTl havdeRabinowitschsammenmed sin familie leveti Kischinew.
F'orhan offentligttrddtefrem, nadvokatapostelenn,
somhan i maf 1885kaldes i det franskeblad Chrdtien6t;angdlique,r
kendteudenlandskeisraelsmissionsvennertil byens eksistens- ikke mindst gennemden lutherske
prast R. Faltins arbejde.Med den messianske
bevagelsesfremkomstblev
byenendnumereomtalt.Fsrst i 1903og 1905blevbyenkendtaf alle,der
fulgte med i jodernesog antisemitismens
historie,idet byensjoder blev
genstandfor to grufulde pogromer(sevideres. 213).
Inden vi kasteret blik pi bevagelsens
navneog de forstegudstjenester
i
Kischinew i I 885, kandet vrre pi sin pladsat indfsreet par bemarkninger
om Rabinowitschsby.
Om byen Kischinew
I 18lB var Kischinewblevethovedstaden
i guvernementet
Bessarabien.
Byenudvikledesig hurtigt og tiltrak mangeiodersomdet centrumfor handel og industri,denvar.Ner Kischinewvar der gennem17O0-tallet
en jojodisk
diskbegravelsesplads,
ogi 1774 blevder danneten
menighedi byen
medi alt 144medlemmer.I 1847var derover100.000foder(omkringl2%o
afdensamledebefolkning),i l867 varder over18.000joder(omkring22Vo
af den samledebefolkning).I 1897var den jodiskebefolkningvoksettil
over 50.000(omkring46Voaf alleindbyggere).r
I den periode,hvor Rabinowitschvirkedesom pradikant, er byenvel voksetfra omkring 30.000til
50.000joder.
De flestejoderi Kischinewvar veddet 19.irhundredesslutningbeskaf
tigedemed handel,hindverk og industri. Egnen var kendt lor sin tobak,
frugt og vin, og en del joder var beskaftigedemed at forarbeidedisseprodukter. Af de ialt 38 forskelligefabrikker var de 28 pi iodiskehander i
1898.I noglestorehandelshuse
og trykkerier,der var ejedeafjoder, var
ogsi mangeiodiskearbejdereansat.SamtidighavdeKischinewet stort antal fattigejoder,som blev underststtetafforskelligefilantropiske,
iodiske
institutioner.
lagttil den storejodiskesynagoge
I l8I6 var grundstenen
i byen.I 1838
jodiske
var den fsrste sekulare
skoleblevet ibnet. Som alleredeantydet
nSelvbiografiu,
gennemRabinowitschs
fandtesder oplysningsioder
i Ki76

ikke havdebidt sigvirkeschinew,selvom den sikaldte Haskala-bevagelse
lig fasti Kischinew.
Ifolge W. Kahle fandtesder i 1889en synagogeog 29 bedehusei Kischien armensk,
new.Desudenvar der l8 ortodoksekirker,to gammeltroende)
en katolskog endeligen lutherskkirke.rFra lB59 havdeR. Faltin giort
tjenesteher.Men byenhavdeflet sit lutherskepastoratalleredei 1837.Forfor de
uden at betjenetilflyttedelutheranere
var prastenndivisionsprastn
evangeliske
soldateri den russiskehar.
I 1903mistede49 iaderlivet, og mereend 500blev seret,og mangeflere
mistededereshjem under den forstealvorligepogromi Kischinew.I 1905
kom en ny,hvor l9 blevdrabt og 56 blevsiret.Til mindeom ofrenei 1903
lavedeE.M. Lilien et billede,hvor han fremstilledeen fodiskmartyr, der
dor pAet okors(:martyrener bundettil en prelmed Thllit,sit bedesial,og
Ogsi kristne,der haven engelformer med sine vinger en okorsplankeo.a
de vreretengagereti Rabinowitschsarbejde,erkendteved disselejligheder,
hvor vanskeligtdet var at forkyndeevangelietom Jesukorspi baggrundaf
af joderved dissepogromer(ses. 214).
de kristnesokorsfastelssu
efterfsrsteverdenskrigkom KischiI forbindelsemed Versailles-freden
newi l91Bpi rumanskehander(ses.222).I iuni 1940annekterede
Rusland byen.Den 17. juli l94l blev Kischinewbesataf tyskeog rumanske
styrker.Mangejoderblev deportereteller drrebt.Det vurderes,at afde omkring 65.000foder,der levedei byen i I941, blev 53.000drrbt.
Dennetragiskehistorieskalikke narmerebeskrivesher.Selvom der l'ar
tumulter og opto)eri forbindelsemed Rabinowitschsforstefremtraden,
var disseartsforskellige
fia de >kristne<drab pi joder.Men helt stillegik
bevagelsebedet nu ikke for sig i Kischinewi 1885,da den messianske
gyndtesin offentligevirksomhed.Selvom de sikaldte)Mai-loveoogsAfortbiev Den nyepagtsIsraelitteraf
satgjaldtfor tilhangereaf Rabinowitsch,
deresmed-joderansetfor forrrdere(til Mai-lovene,ses.24).
af bevegelsens navn
Omskrivninger
Byen Kischinew havdefEeten ny bevagelsemed det officiellenavn uDen
af benye pagtsIsraelittero.
Detteer en nogenlundedrkkendegengivelse
forbindelse
i
l884
i
hebraiske
navn.
Det
bruges
allerede
efteriret
vregelsens
myndighederom tilladelse
til
ansogning
til de russiske
medRabinowitschs
Gennem navnetrobesen del om bevaat holde offentligeforsamlinger.5
gelsensselvforstielse.
Men naturligvisvar der ogsi andreog mereuoflicielle navnei omlob,hvilkeforst skalomtales.Ovenforer det vist, at RabinooNy Israeln(ses. 43).
sig fra betegnelsen
witsch bl.a.distancerede
I den vesteuropaiske
verdenkom F. DelitzschogsAtil at sattesit prag pi
den nye bevagelses
navn. De forstedokumenterpubliceresmed titlen:
nDokumenter
fra dennational-jodiske
i SydrusKristus-troende
bevagelse
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kristendomsbelandu.6(Ofte kalderhan bevagelsenfor nDen sydrussiske
vagelsen).7
Nir der tenkespAen hedningekristeniaserkreds,er den forstnavnte betegnelsenogenlundedakkendefor sagen.Det er hermedangivet, at det drejersigom en bevegelseafjoder,der vil bevarenoglenationale
kendetegn,samtidig med at de bekendersig som Kristus-troende.DeI
litzsch kan da ogsi bruge et udtryk som fx ,den nye jodekristendomn.s
forskelligesammenhangeundladerhan dog ikke at goreopmarksom pi,
at ,de selvnkaldersig npsn nye pagtsIsraelittern.e
Han bruger ogsi
Faltin bruger i begyndelsenoftestdennebetegnelse.'0
mere uoflicielle omskrivningersom fx nden narvarende nye israelitiske
menighedn,udenkristeligebevegelseiblandt israelitterne/joderneo
mv.rr
Ofte bruges en geografisA
benevnelsetil at karakteriserebevagelsen,
hvilket Delitzsch ogsi gor, fx uden sydrussiskekristendomsbevegelseu,
oden sydrussiskebessarabiske
bevegelseoog lignende.'2Ogsirbynavnet
Kischinew indgir i sidanne omskrivninger: oDen sikaldte Kischinewer-kristendomsbevagelsenr3
eller slet og ret oKischinewer-kristendomsbevegelsennra,
eller som Delitzschet stedskriver: oDe Kristus-troendeaf
Israeli Kischinewu.'5
Naturli gvis indgik o gs|p ersonnavnetRabinowitschi benavnelse
rne for
bevagelsen.Alleredei januar 1885brugerB. Ben Zion, missionar for Det
r6Med
uRabinowitsch-bevrgelsenn.
britiske Selskabi Odessa,betegnelsen
nl-ondon-Ridet
dannelsenaf
for Rabinowitschni 1887blev Rabinowitschs
naan srrrkere markeretend det program,som li i bevagelsenshebraiske
navn. Som en naturlig konsekvensheraf blev en betegnelsesom
,Rabinowitsch-bevagelsenn
endnu mere fremtredende end tidligere.'7
Nir fx Faltin omtalerRabinowitschsdsd i 1899og kalderbevegelsenfor
oden sikaldte Rabinowitsch'skebevagelsen,rs
har udtrykket derimod negativeundertoner.
At bevagelsenlangt pi vei blev identificeretmed dens stifter, hvilket
er et forhold, som
smittedeaf pAmereeller mindre uofTiciellebetegnelser,
genfindesi sAmangeandrebevagelser,der har haft en prominent leder.
Uansethvor megeteller hvor lidt den pigaldende lederselvhar syntesom
det.
Nogle har videreukorrektgjort galdende,at bevagelseni Kischinewselz
kaldte sig den national-jodiskebevagelse.re
Men hvor legitim dennebetegnelseend er, er og forbliver den en omskrivning,somer blevettil i vesteuropaiskekredse.Rabinowitschbrugteden ikke selv,og den var ikke det
ofEciellenavn.
Det oflicielle navn: Den nye pagts Israelitter
Pi hebraiskblev bevrgelsensofficiellenavngengivetmedBneiIsrael,Bnei
Brit Chadasla.Direkteoversat:Ssnner/BornafIsrael.Ssnner/Bsrnafden
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nye Pagt.En meremundret - og dakkende- gengivelseer Den nyepagts
Israelitter.Brit Chadashakanbide betydeDnypagt( og,,nyt testamente(.
RabinoPi hebraiskhedderbogenDetnye TestamenteBrit ha-Chadasha.
witsch kalder naturligvis ogsi bogensidan. Pi vesteuropaiskesprogvar der
i samtidennogle,som foretrakat gengivebevagelsensnavn med nDet nye
Israelitterneller lignendeudtryk.'0
Testamentes
Med navnet Den nyepagtsIsraelitter er angivet troen pi, at IsraelsGtsd
gennemJesusMessiashar stiftetennypagt medIsrael.Videreer det understreget)at en Jesus-troende
fodeforbliver en BenIsrael,en ssn af Israel.De
russiskelove for joder gjaldt fortsatfor Rabinowitschog hanstilhangere i
Hans gudstienester
var ujodiskeo,hansforsamlingsloretslighenseende.2r
kalevar at betragtesomet fodiskbedehus,og i hanspasstodder indtil hans
dod oioden.2'OgsARabinowitschfastholdtsin iodiskeidentitet, selv om
de jodiskeomgivelsermodsagdeham. Til sin dsd opfattedehan sig somen
ssn af Israel.Pi titelbladettil en hebraiskpradikenantologifra 1897stir
der: oAf J. Rabinowitsch,pradikant for Israelsmenighed(Edat Israel),
Den nye pagts Sonner (Bnei Brit Chadasha)u.Dette kan sammenlignes
med den hebraiskeundertitel pi de forstedokumenter,der blev publiceret
af Delitzschi lB84: uMenigheden
af IsraelsSonner(EdatBnei Israel),de
som tror pi JesusMessiasi Sydruslando.Pi hansgravstedskulle der efter
hansegetsnskesti: nEn israelit,som troedepi Jehovaog pi hansSalvede,
Jesusaf Nazaret,ioderneskonge.Josef,Davids son, Rabinowitschu.23
I forlangelseaf navnesporgsmiletskalder knytteset par bemarkninger
til Rabinowitschshebraiskebrug af ord for Kristusog kristen.Hervedkan
det belyses,hvorfor vi i stedetfor betegnelsen,kristendomsbevagelseo
foretrakkerodenmessianske
bevrgelseu.
Nir Rabinowitschskriver om Krislus, benytterhan - naturligvis - det
hebraiskeMa shiach,jf. vort Messras.
Nir det skaloversrttestil europaiske
sprog,kan man give det en jodisk kolorit ved at gengivedet med Messiasi
modsatning til den grrske afledede form Kristtts; denne kolorit kom
langtfraaltid til udtryk i Delitzschsoversattelser.
Det almindeligsteord pi hebraiskfor kristener Notzri (flertalNotzrim).
Afledt herafhedderkristendomNatzrut.I det hebraisketidsskrift.lllamelitz
skrivesder i 1884 om sekten oJehudimMitnatzrimo,2ndvs. ,ioder omvendt/konverterettil kristendommenn.Vendingensnegativeklangfarvei
jodiskeoren kommer ikke helt til udtryk i Delitzschsoversrcttelse
ochristgliiubigeJudenu.2tI forbifartenkan det noteres,at kristne joder, som benytter sigaf iztrit,nyhebraisk,som selvbetegnelse
i dagoftestbrugerJehudim Meshichiimdvs.messianske
iader.26
Pi baggrundaf en analyseaf hebraisketeksterfra Rabinowitschshind
kan der goresfolgendeopsummering:Rabinowitschbruger ordet Notzri/Notzrim bide om de fsrstehedningekristneog om sin samtidsevangeli79

ske kirker og derestro.27Fx findes udtrykket oNotzrim af de uomskirneo.28
Ordet Meshichi/Meshichiim
brugesogsriom de fsrstehedningekristne samt om kirker af hedningerod.2e
Det kan siledesnoteres)at udtrykkene odeforsteNotzrimo og odeforsteMeshichiimnbeggeanvendesom hedningekristne.I De 24 Tiosregler(ses. 107)hedderdet bl.a.i artikel6, at
Den nyepagtsIsraelitterfeirerpiskeog pinsesamtidigmedha-Meshichiim,
festkalender.
dvs. de folger de (hednigne)kristnes
Ordet Meshichi/Meshichiimer siledes ikke forbeholdt som betegnelsefor
kristne joder. Derimod findes ikke ordetNotzri/Itlotzrim anvendLsom betegnelsefor Rabinowitschstilhangere. Dette udtryk lugtedefor megetaf
hedningekristendom
og var for belastetfor jodiskeoren.I stedetfor en fikseretbetegnelsefor kristenbruger Rabinowitschen rakke omskrivninger,
hvor ikke mindst ordet otroendeuindgir.
Selv om Meshichi/Meshichiim
bide anvendesom nhedningekristnen
og
njodekristne(,er der alligevelbasisfor at kaldebevagelsenfor odenmessianskebevagelsen.
Hervedunderstreges
den jodiskekolorit.I 1885oversatteJakobWechsler(senasteafsnit)et par prrdikener til hebraisk,hvilkeRabinowitschhavdeholdt pi jiddisch.I sit forordbruger'Wechsler
udtrykket
dvs. uden messianskebevagelseo.Delitzsch
"ha-Tnuaha-Meshichilnr30
oversetterdettemed nKristendoms-bevegelsenu.r'
Wechslerser frem til
)en stor messiansk
menighedi Israelo.Delitzschgengiverdettemed nen
stor Kristus-troende
menighedi Israelo.
Til belysningaf betegnelsen
Meshichikan endeliganfsreset digt af samme rJ0echsler
fra lBB5 med titlen nHa-Meshichiweha-Jehudin.12
Delitzsch
oversetterdettemed oDenKristus-troende
og ioden(.rrSagligtseter det
en korrekt gengivelse,selv om terminologienikke giver en srrlig iodisk
duft. En bedregengivelse
er: uDenMessias-troende
og joden<.Udtrykket
af de flesteivritJehudiMeshichi,som i dag brugessom selvbetegnelsen
talendekristnejoder i Israel,er ikke noterethosRabinowitsch.Ikke mindst
pi dettepunkt er det beklageligt,at storedeleafhans brevepi hebraisker
giet tabt.Men den anfsrtetitel pi Wechslers
digt er dog det nermeste)man
kan komme hertil. Nir Gabe anforer,at Rabinowitschpi hebraiskkaldte
sin menighedforJehudimMeshichiimBnei Brit ha-Chadasha,
har jeg i det
analyserede
materialeikke fundet behg for dennepistand.ra
Under alleomstandighedervar det officiellenavn,Den nyepagtsIsraelitteru.En tilhangervar en ssnaflsraelog en sonafdennyepagt,somIsraels Gud havdestiftet gennemJesus.I troen pi ham mistedeen iode efter
Rabinowitschsopfattelseikke sin fodiskeidentitet.Han forbleven Ben Israel eller rettere:han blev nt en sandssn aflsrael.
Juleaftenden 5. ianuarhavdenDennyepagtsIsraelitteroholdt deresfsrsteforsamling.Nogle fi dageefterkunne de holdederesfsrstelovligesabbatsfejring- i Jesunavn.
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De forste gudstienester og optoier i Kischinew i 1885
Kredsenomkring Rabinowitschkunneden 10.januar 1885for forstegang
fejre sabbattenoi kristelig forstandn,som Faltin udtrykker det.35Han anforer,at Rabinowitschikke tagernogenskridt uden fsrst at ridfsre sig med
ham. Dagenforinden havdeRabinowitschsiledesforelagtham ,formularen for sabbatsgudstienesten(.
Den var blevetafprovet,og Faltin siger,at
lokaletkan brugessom et sted,hvor man kan udforskeden hellige skrift,
),ogder kan holdesbelerendeunderholdningog foredragn.I et P.S.til sit
brev,hvori han skriverom dette,meddelerhan,at han ligeer kommettilbage fra sabbatsgudstjenesten
kl. 12. >Der var fuldt pakket.Herren gav rig
velsignelseu.
Han navner videre,at den lutherskekirkesharmonium var
udlint, og en lille skaresangerelra den lutherskekirke hjalp til vedgudstjenesten.
Faltin n&vner intet om tumulter i forbindelsehermed.Derimod skriver
Faber,som dog ikke ved selvsynhar oplevetdet, idet han fsrst kom til Kischinewi midten af januar mined 1885,at ved de to fsrstegudstjenester
,havdetusinderaf joder indfundetsig,somtrangte sig om det ganskefyldEt nogetfortegnetbillede af tingenestilstandi Kischinew komte huso.36
mer til udtryk i et referatfra en tale,somFaberholdt i Uppsaladen 26. september 1BB5:,ifil den fsrsteprediken, som den rrvardige JosefRabinowitsch holdt i Kischinew,samledesomkring 4000 mennesker,skont lokalet ikkerummedemereend 600-700n.3?
Den almindeligelaserkunnehervedfi indtryk af,,at 4000 jodervar positivt interesseret,
hvilket er en enorm
overdrivelse,hvad entendenneskyldesFabereller referenten.
At der har varet en livlig aktivitet og trangsel i og uden for lokaletved
den andensabbatsgudstjeneste
den 17. januar,er der dog ingengrund til
at satte sporgsmilstegnved. En kilde omtaler)at der ikke blot var trangsel
i salen,men at folk ogsi befandtsig i de tilstodendevarelserog pi trappen.38
Uden for lokalethavdeen stor menneskemengde
samletsig. Faltin
giver tegntil Rabinowitschom at afkortesin tale.Veddet tilstedevarende
politis hjalp lykkedesdet at opretholdeorden.Men da Rabinowitschforlader stedet,mAttepolitiet kommeham til hfrlp, da han blev angrebet.Den
nastedagforsamledes
en menneskemangde
uden for hansbolig. Omsider
fik de ham udenfor.Han opfordrededem til at tro pd JesussomMessias,og
efterhinden spredtesmengden.
Da Rabinowitschden 5. februar sammenmed en datter ksrer ud i en
vogn, kommer det til en gadedemonstration
imod ham. At man kan trlle
forskelligt,vidner folgendeom: Faber,der pi det tidspunkt var i Kischinew,navner)at der var Domtrent2000joderimod hamn.'eEn russiskavis
angiver - sikkert mere realistisk- antallet til 200-300.a0
Der kastessne
imod ham og andennmindrerenligAmmunition<,somPoulsenudtrykker
det.a'Rabinowitsch
stigerud af vognenog fortrller mangden,at selvom
8l

han lod vrre med at tale,ville dog andrepredike de sammeting. Heller
ikke ved denneleilighed,somFaberserud til at havesetgennemet forstorrelsesglas,
led Rabinowitschoverlast.
Med nogenlundesindsrokunne han ogsi lase,at han var blevetmyrdet.
Dette rygtespredtesi slutningenaf januar 1885.Bl.a. TheJewishChronicle
for TheDaily Tbkan den 30. januarmeddele,med Wien-korrespondenten
legraphsomkiide, at det fra Odessaforlyder,at Rabinowitscher blevetmyrdet.a2
Rygtetblev flittigt dementereti de europriskeisraelsmissioners
blade.arProfessorStrackkan ikke fastsld,siger han, om dette rygte skyldes
frygt, onsketrnkning eller reporterfantasi.aa
Faberskriver,at menshan var i Kischinew,havdeophidselsenlagt sig,
I et brev af 15. fenir man ser bort fra den navnte gadedemonstration.45
(r)
for
lille
fortaller
Rabinowitsch,
lokalet
er
alt
til at kune rumme
bruar
at
dem, som snskerat lytte til evangeliet.Han oplyser,at politiet mi sti ved
dsren lor at forhindre uorden og forstyrrelserved gudstjenesterne.a6
Gennempresseomtale,
hvadentenden var negativeller positiv,spredtes
nyhedenom oDennyepagtsIsraelitterui Kischinew.Faberskriver,at mange nskfulte kristendomskredseu
i Ruslandoharvovetat lofte dereshovedog
komme frem i dagslysetnpi grund af Rabinowitschsaktiviteter.Han fortsatter: oNastendagligt indlsb der under mit ophold i Kischinewbrevelra
sidannekredsetil Rabinowitschn.nT
I sin korrespondance
med J. Wilkinsoni EnglandomtalerRabinowitschi januar 1885,at han dagligtmodtager
Faltin bekrefter, at der bide til ham
brevefra joder over hele Rusland.a8
selv og Rabinowitschindlsb i massevisaf breve.on
Da Rabinowitschikke kan svarei enkelthederpi de mangebreve,anmoder han redaktorenfor avisenOdesskiListok om optagelseaf et laserbrev,
som da ogsi optagesi avisenden l. februar 1885.50
I dette giver han svar
pi tre forhold. For det forstehar mangespurgt, hvad oriterneoer for Den
nye pagtsIsraelitter.Han henviseri sit svar til de dokumenter,som Delitzschhavdeudgivet.For det andeter der blevetspurgt,hvordande russiskeloveville blive anvendtpi Den nyepagtsIsraelitter,og om sidannehar
en fordeli forhold til andrefoder.I sit svarnojeshan med at henvisetil Johannesevangeliet
8,31.32.36med bl.a.ordene:nHvisaltsASsnnenfir frigjort jer, skal I vere virkelig frieu. Og for det tredie har man spurgt, om
medlemmeraf Den nye pagts Israelitterkan piregne skonomiskstotte.
Hertil svareskategorisk,>atvoresmenighedskapitalikke bestir af forgrngeligtguld eller solvu(seviderehertil s. 168).
i aprii 1885 kommer Rabinowitsch tilbage til Kischinew fra sin
Tysklands-rejse
som nydobt (seneste kapitel).I slutningenaf maj mined
kan der holdesde fsrstegudstjenester
lokale(ses. 146).
i det restaurerede
Men her skalnu fsrst omtalesen positivreaktionpi Rabinowitschsforkyndelse.Den er leveretafJakobWechslerog giveret billedeaf, hvordannogle
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joder, der lsrst modte Rabinowitschmed fiendskab,skiftedemening.
Hvem ville for have troet?
i 1885et parpraWechsler
oversatte
JodenBenJakobha-IsraelialiasJakob
dikenertil hebraisk.Rabinowitschhavdeholdt dem pi iiddisch8. og29.
dissemedet forord,hvorhanblandtandet
iuni (r) 1885.Vechslerledsager
beskriversin reaktionpi Rabinowitschsfremtr€den.5r
Fsrst omtalerhan,hvordanman kangribesaf forundringoverskabelsens
under,nArman seren vanddribeeller en vinge af en sommerfuglunder et
mikroskop.Det usynligebliver synligt. Pi tilsvarendemide kan det guddommeligeord kommeenskortsynethedtil hialp. Det, somfor forekomen
at vare nogetuvasentligt, serman nu som nogetstort, sAman i hellig undren mi udbryde:,Hvor storeer dog dine gerninger,Herre!uog Wechsler
fortsretter:
Hvem ville for noglerninedersidenhavetroet,at den messianske
bevagelse,somudfoidersig iblandt os,ville haveantagetstorreog storredimensioner
fra dagtil dag?Somenarlig mand[Natanael]stillede
det arlige sporgsmilfor mereend 1800ir siden:oKan nogetgodt
vare fra Nazaret?o,sAledesspurgtemange:oKan lyset udgAfra Kischinewog Herrensord lra Bessarabien?u
Andre sagde:uDennebevagelsehar ingenlevedygtighed,
denvil snartpustesud og slukkesn.
Men endnu har Herren,Messias'ord gyldighed:nHvis dissetier,
skalstenenerAbeo,i dettetilfalde stenenelra bedehuset
Betlehem,
som hr. Rabinowitschhar oprettet- disseriber og forkynderfor tid
og evighed.De givervort hiertehib om snartat seen stormessiansk
menighedi Israei.Hvem ville fsr havetroet,at on'rkring100israelitiskemand hver sabbatville forsamlesig i et hus, somer byggettil are
for JesusMessias?Hvem ville for havetroet, at en jodeaf sin jodiske
brodersmund skuiiehorenavnetJesusMessiaslovpristpi hanslrber uden at vrrnge sin mund eller tilstoppesineoren...?
Wechsler96rvideremedat fortelle om sin tidligeremodstandmod Rabinowitsch, men ogsAom hvordanhan kom pAandretanker.Somen af de fsrste
i Kischinewhavdehan polemiseretimod Rabinowitsch.Han kom undertifor at samleyderligerematerialefor bedreat kunnebeden til gudstieneste
ord stakham i hiertet.
kampe sagen.Men Rabinowitschsoverbevisende
uden rigtigt at
Rabinowitsch
havde
nedvurderet
at
han
Han indrsmmer)
havekendtham. Skonthan fra sin barndomhavdekendtde helligeskrifter,
gir det forst gennemRabinowitschsforkyndelseop for ham, at noglentil
en ret forstielse af skrifterne findes i ordet, nMessiaser lovensophorn
(Rom.l0,4).Pe en opfindsommide er det netopdette,Rabinowitschunderstreger.
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rWechsler
fortaller afsluttende,at han herefterhver sabbatkom til gudstjeneste,videbegarligtsugedetil sig af pradikenerne,ja, noterededem, si
han kunne visedem for andreioder,som skammedesig ved selvat komme
til gudstjeneste.
Han udtrykker hib om, at sidannekan kommetil tro herigennem.
At WechslerserPaulus'ord,nMessias
er lovensophoro,som noglentil
forstielseaf de hellige skrifter og havder, at Rabinowitschunderstreger
dette,er en interessant
detalje.Den nyebevegelseblev jo langsad vejenangrebetfor, at den ville bibeholdefodiskeskikke.I andensammenhangvendervi tilbagetil dettenogleord(ses. 112).Nir Messiaser lovensophor,har
Rabinowitschsluttet, at der ogsi er frihed til at forblive jode.
Da dette blev skrevet,var Rabinowitschblevet dsbt. Men han mente
ikke, at hans jodiskeidentitet var blevet druknet dermed.Omstandighederne omkrine hansdib skalnu beskrives.
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WI
til
og ddbsrejsen
Rejseplaner
Tysklandi 1885
Den 24. marts 1885 blev Rabinowitschdobt under ekstraordinereomsig for Rabinowitsch,
stendighederi Berlin. Skont alle,der interesserede
pi
mitte
kom
det alligevelbag pi
han
et
tidspunkt
dobes,
enige
om,
at
var
nogle,at det netopkom til at skepi dennereise.Om han ved sin afreisefra
Kischinew havdeplanlagtdet, er et sporgsmil,der med fuld ret kanstilles.
Forud for dennerejsetil Tysklandi forAret1885var der lagt adskilligereiseplaner.Langtfraalle lod sig realisere.Men ved at anskuetingeneud fra
i at komdisserejseplaner,kan et billede tegnesaf Rabinowitschsinteresse
missionsselskai de eksisterende
me i personligkontaktmed noglepersoner
ber - og omvendt.Ikke mindst givesder hervedet indtryk af missionsselindbyrdesangstelsefor at blive rangeretud pi et sidespori denskabernes
ne sag.Sksnt de impliceredeparteralle ville Rabinowitschdet bedste,kan
og enkeltpersoner.
der her sporesen vis rivaliseringmellem selskaberne
Dog kunneder ogsi anlaggesforskelligevurderinger,somikkenodvendigvis skyldtesegnesmilige interesser.
Realiserede og ikke-realiserede reiseplaner
i KischinewhavdeRabinowitschplanerom at reiAlleredefor konferencen
se til Tyskland.Dagenfor - den 25. marts 1884- skriverFabertil Delitzsch, at Rabinowitschvil komme til kipzig et stykketid odennesommer<.1Et par dageefter,den 31. marts,skriverFaber:uHankommer,hiDen 13.iuni sammeir skriver
til l-eipzigu.2
ber jeg,hen pi sensommeren
Rabinowitschtil Faber,at det er nodvendigt,at han i en kort periodeforlader Kischinew og begiversig af stedfor at vakke interessefor bevagelsen.
uMiske bliver det muligt for migo, skriverhan.rHvis det var ment som et
praj om at sendeham rejsepengefra [-r.ipzig, er han blevet skuffet. Ud pi
reisekom han ikke den sommer.Alligevel kan Delitzsch den 3. oktober
l8B4 skrive,at ndeter absolutnodvendigt,at vi larer hinandenpersonligt
at kendeo.aIdet han henvisertil, at Faber har haft planer herom, siger
han, at de vil ventepi Guds fingerpegom det rettetidspunkt.
Pi dettetidspunkt var den engelskeMildmay-missionogsi kommetmed
ind i billedet. Forbindelsenmed det hurtigt voksendeselskab,der var dannet i i876, efter at John Wilkinson havdeforladt Det britiske Selskab,sin
tidligere arbejdsgiver,og dannet et nyt, kom i dennesammenhangtil at
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prege udviklingen.5Netop i den periode,Rabinowitschvirkedei, ekspanderedeMildmay-missionenkraftigt og truedeandrespositioner.Pi reisei
SverigekanFaberi efterAret1885skrivetil Delitzsch,at det vigtigsteresultat afhansreiseer,at fra nu afvil svenskerne
ikkehngere sendederesmissionarer til Wilkinson, men til I-ripzigfor at blive uddanneti missionenst jeneste.6At Delitzsch var realistisknok til at skonne,at han ikke kunne
drive arbeideti lripzig udenom Mildmay-missionensvelvilje, rsber han
i et brevtil Faberi juni 1888,hvordennestodfor at skullerejsetil England.
Til Mildmay-missionenskal han overbringehilsen ,fra den gamle Delitzschn,og befalendesigerhan til Faber:uUdvirk interessei Englandfor
denneinternationale
og interkonfessionelle
anstalt!oOg om Danstaltens(,
dvs. Institutum Judaicumsfortsatteeksistenssigerhan i brevet:,Uden engelskunderststtelsekan den ikke fortsrtte med at bestA.Englander BibelIfolge Delitzschhar bide Institutum Judaicumog
og Missionslandetu.T
Rabinowitsch-sagen
brug for englandernesokonomiskestotte.
Uden om Mildmay-missionenkom man ikke,hvordanman ellershavde
Hvad
det med denneopkomling blandt de etableredemissionsselskaber.
man end kunne mene om den slagstrosmission,var den eflektiv.
I begyndelsenaf september1884 skriver John Wilkinson, Mildmaymissionensstifter og leder, til Rabinowitsch.Interessanter det at legge
mrrke til, at tidspunktetfor det fsrstebekendtskab
med bevagelsennoteresomhyggeligt:2-3 minederfor artiklen i The Timeser Wilkinson blevet
gjort opmrrksom pi bevagelsen.I midten af iuli har han i et foredragrefererettil den.8I sit fsrstebrev bederWilkinson bl.a. om en fuldstandig beretning om bevagelsensoprindelseog udvikling.' Rabinowitschsender
Materialetoverham et brev og de fsrste dokumenterpi tysk/hebraisk.r0
settesog udkommerpi tryk. I det andetbrev,somWilkinson sendertil Rabinowitsch,har han 6benbartsnsketyderligereoplysninger.Rabinowitsch
skriveri hvert fald i sit brev af 8. oktober1884,at han ikke for tiden magter
at skrivestatistikkerom antalletaf tilhsrere eller at gi nermere ind pi en
og deresliturgi.r' Men Wilkinson har i sit
beskrivelseaf gudstjenesterne
brev ogsi luftet tankenom, hvorvidt Rabinowitscher villig til at rejsetil
I-ondon i en elier to mineder, med kostog logi betalt,og hvor der allerede
er truffet aftaleom tolk og pradikested.Wilkinson oplyser,at han ogsi er
redetil at rejsetil Bessarabien
sammenmed missionarJamesAdler og siL
bringeRabinowitschmed tilbagetil l-ondon.12
Rabinowitschhoppermed pi ideenmed det samme.Wilkinson har bare
at sendeham 100pund til dakning afrejseudgifterog familiensunderhold
i tre mineder.13I et brev fra forstehalvdelaf novemberstar Rabinowitsch
stadigfastved tilbuddet om at kommetil London.'aHan kan kommei periodenefterjul til kort tid for piske.Han undladerikkeat goreopmarksom
pi, at han mi havebeskedherom en mined for, han rejserfra Kischinew
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- et klart signalom, at Wilkinsonnu mi bestemmesig.
Og det gor Wilkinson sA.Da Rabinowitschendnuikke har fEetmyndighedernestilladelsetil at opforeet specieltgudstjenestelokale,
finder Wilkinson det uhensigtsmassigtmed et besognu. Det mi vente,til arbejdeti
Kischinew er blevetkonsolideret.Vintervejrog andreforhold gor ogsi, at
forslagetom hans og Adlers rejsetil Rusland mi udsattes - til foriret
1885.r5
Det initiativ, Wilkinson havdetaget,vakterore i de mereetablerede
selskaber.Den 28. november 1884 forhandledesiledes tre personer fra
l-ondon-Selskabet
med Wilkinson om dennesag.De udtrykte frygt for, at
et besogi L.ondonkunne skadeRabinowitschsarbejde.Derimod havdede
ingenindvendingerimod, at Wilkinson og Adler rejstetil Kischinew Wilkinson vil dog ikke give nogetlofte om, hvordanhan vil handle.Han fastholder,at et personligtbesogZosRabinowitschvil v&re en opmuntring for
denneog give information til Mildmay-missionenom, hvordanman kan
yde ham hirlp. Og et besogaf Rabinowitschi I-ondonvil giveham kristne
for Israelsfrelsevil oges.Engelske
venner,der vil hfalpe ham,og interessen
jodersinteresse
for den kristnetro vil ogsAforogesvedet sidant besog,havder Wilkinson.'6
I Englandvar det imidlertid ikke kun l-ondon-Selskabet,
som reagerede
negativtoverfor Wilkinsonsplanerom at bringeRabinowitschtil l-ondon.
man. F.Y.Edwards,somhavOgsi fra Det britiskeSelskabs
sideprotesterer
de deltageti konferenceni Kischinew tidligerepi iret, lagger ud i decembernummeretI 884 af TheJewishHerald oganforer,at Wilkinsonsplan om
en rejsetil Ruslandikkevil kunneskaffeflereinformationerfrem om bevagelsenenddem,der alleredeer til ridighed for engelske
kristne.TVartimod
vil en sidan rejsenneutralisere
det elementaf hemmelighedo,
somer nsdvendig for bevagelsensfremgangi Rusland.rT
I sammenummer af selskabets
blad kommeret tilsvarendesynspunkttil
udtryk gennemE.O.C.Roeder,der havdeoversatdokumenternefra bevagelsentil engelsk.Han havder,at en indblandingfra oselvde mesteminente mand i dette landnvil hindre mere,end det vil hjalpe Rabinowitschi
hans forhold til de russiskemyndigheder.Ifolge Roederer det fuldt tilstrekkeligt, at Rabinowitschkommunikerermed Delitzschog ridsporger
ham om oallesager,der angir bevagelseno.18
Og pointenimodWilkinson
er klar nok, nir Roederoplyser,at vedbevagelsens
startvarJ. Dunlop, F.Y.
Edwardsog Faltin til stedei Kischinew.Underforstiet:det havdeWilkinsonikkevaret. Ogsi den kendtejodekristneteolog,Alfred Edersheim,bakkedei ianuarnummeretl885 op om de synspunkter,somEdwardsog Roeder havdegjort sig til talsmand for. Han vendersig bide imod planenom
at bringe Rabinowitschtil London og Wilkinsonsplan om at rejsetil Kischinew.Det arbeide,som Gud har begyndt, skal ikke bringesi fareved
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publicity ellervedat bringe lremmedeelementerind i sagen,sigerEdersheim.'eI marts 1885skriverJ.E. Neumani bladet,at den, der vil hjalpe
bevegelsen,bsr fsrst konsulteresekretarenog kassereren
for Det britiske
Selskab.,Og i lorlangelseheraf; sekretarenbor ikke kommunikeremed
Rabinowitsch direkte, men gennem den gode pastor Faltin i Kischinew,,.'o
Uden at forklejneanliggendetbag disseadvarsiertil Wilkinson vrkker
de citeredeindlag mistankeom, at de mereeller mindredirektevar redaktiDet ironiskeer nemlig, at i de sammenumre af
onellebestillingsarbeider.
bladet findesikke blot dokumenternefra bevagelsenoversat,men de nyesteoplysningerom bevagelsensettesogsepi tryk. Fra selskabets
sidekommer heller ikke en misbilligelsetil udtryk, da man erfarer,at Delitzschhar
sendtFabertil Kischinew.
Wilkinson stodda ogsi starkt, da han alleredei december1884i sit blad
kommentererden frygt, somandrehar givetudtryk for, nemligat det skulle
skadeRabinowitschog kornpromittereham, at han rejstetil Rusland.Han
har let ved at afvisedennefrygt, som )oprigtige venner( har givet udtryk
for. Rabinowitschhar jo alleredekompromitteretsig i Ruslandved offentligt at havebekendtsin tro pi Jesus.Wilkinson giver heller ikke dem ret,
der mener,at man vedat bringeRabinowitschtil Englandville opusteham
op( til at tro)at han er nogetsarligt. Det afhrnger da af, hvordande kristne
er, som Rabinowitschknytter sig til, sigerWilkinson. Alligevelhar han pi
baggrundaf dennedebatigen sendtRabinowitschet brev og bedt om en
udtalelseom, hvorvidt udvekslingafbesogville pivirke hansarbeidepositivt eller negativt.Ved udgangenaf 1884afventesRabinowitschssvar.2r
Det var n€ppe aleneforberedelserne
til den forstejuleaftensgudstjeneste,somlagdesi megetbeslagpi Rabinowitsch,at Wilkinson ikkeprompte
modtoget svar.Samtidigmed den oflentligediskussioni England- og miskeogsi under indtryk heraf- giver Delitzschi Tysklandudtryk for sine
planer.Det er alleredeanfort,at han i oktoberskrevtil Rabinowitschog anfortevigtighedenaf, at de modtes.Mens Delitzschventedepi Guds fingerpeg herom,lagdehan pi den andensideet kolossaltprespi Faberfor at fi
ham til at reisetil Kischinewigen.Det viseren bevaretbrewekslingherom
mellemdisseto - en korrespondance,
somikkepi det tidspunktblev offentliggjort. I forhold til situationenom foriret er rollernenu byttet om her i
december1884.Delitzschvil, at Faberskalvirke i Kischinewet halv irs
tid, begyndendefra nytarstide1885.Pe den mide kunne Faltins anmodning om hialp til sit arbejdeimsdekommes.Samtidigkunne Fabergive
Delitzschforstehindsorienteringom den messianske
bevagelse.22
Men Faberer ikke indstillet pi at kommeud at reise- ikke engangselv
om hans forlovedebor i Kischinew,et forhold, der indgir i droftelserne
med Delitzsch.Selvfolgeligfir Delitzschalligevelgennemtrumfetsin vil88

je, selv om Fabersbesogi Kischinew blev af korterevarighed,end Delitzschforst havdebedt om. Fra midtenafjanuar 1885og 4 ugerfrem er Faber igen i Kischinew,omkring 9 mdnederefter,at han sidst havdeforladt
byen. Dette besogmedforte,at andresrejseplanerblev skrinlagt.
I et brevaf 10.januar 1885skriverFaltin om Rabinowitsch,at han er rejseklarog tagerafstedtil I-ripzig den 15. januar.zrFabersankomsttil Kischinewforpurrededenneplan. I avrigtskriverDelitzschkort tid herefter,
at Rabinowitschhar fulgt hansrid om ikke at rejsetil England.De stir i
et nrrt forhold til hinandenldet er dog ikke si nart, at Rabinowitschikke
tagernogleskridt uden Delitzschssamtykke,skriversidstnevnte.'aFaltin
skfuler i sit brev ikke sine motiver til, at han vil haveRabinowitschud at
rejse.Ganskevist kan han ikke overskue,hvordanhan skalkunne klarearbejdsbyrdeni Kischinew uden Rabinowitschshfrlp. Alligeveler det nodvendigt,at Rabinowitschi et par uger kommertil kipzig for at vare sammen med )trofaste,fromme kristenmennesker,,,
skriver Faltin. Han giver
udtryk for, at det er nodvendigt,at Rabinowitschbliver belert i mange
dogmatiskespargsmil.Ganskevist har Faltin givetham boger,men en regelmassigundervisninger det ikke blevettil, selvom de to har haft mange
samtaler.Ifolge Faltin onskerRabinowitschda ogsi at ridfsre sig med Delitzsch om den fremtidigekirkeligeskikkelseaf bevagelsen.
I sit brev giver Faltin udtryk for, at han regnermed, at en del af den nye
menighedvil vare modentil deb et par mineder efter,at Rabinowitschforventeligsammenmed Faber- kommertilbagefra sin refse.Si vil man
indhentemyndighedernes
tilladelsehertil. I andrekilder skinnerdet igennem, at Faltin har regnetmed, at han skulledobeRabinowitsch(sevidere
s. 95). Pi nogenlundesammetidspunkt, begyndelsenaf 1885,forhandler
Wilkinson med en representantfor London-Selskabet
samtA. Saphir,en
kendt jodekristen,som seneregennem>l-ondon-Ridetfor Rabinowitschn
blev en ivrig talsmandfor den messianske
bevagelse.Veddenneforhandling blev dibssporgsmiletdiskuteret.Det blev besluttet,at Rabinowitsch
ikke skullepresses
til en snarligdib, men at sagenskulleoverladestil hans
egenbedommelse
og samvittighed.Athan skulledsbes,var alleenigeom;
tidspunktetmitte han selv tageansvaretfor.25
Interessantnok var der bestrrbelseri l-ondon-Selskabet
pi at fi Rabino-.
witsch tilknyttet selskabetsom ))agent(.Bestyrelsenforkastedeganskevist
forslagetmed henvisningtil, at Rabinowitschikke var dsbt. Tidsskriftet
orJfordand \Jforku,som meddelerdetteden 9. april, anforer,at dennehindring ikkevil besti megetlengere.(Pi det tidspunkt,det publiceres,er Rabinowitschdobt). Men tidsskriftetgiver forslagetfolgendeord med pi vejen: ulkkedestomindre er vi overbeviste
om, at forsogetpi at putte den iodiskereformatori seletoj,ikke vil blive gentageto.
Rabinowitschkan jo hialpespi tusind andremider uden at blive bundet, sigesdet.26
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Det var imidlertid ikke kun andre,der havdedibsplaner med Rabinowitsch.Selvvar han pAsammetidspunktindei nogleovervejelser.
Under
Fabersbesogi Kischinew i begyndelsenaf 1885 blev dAbssporgsmilet
droftet. Faber omtaler, at Rabinowitschhar forelagtham planen om at
blive dsbt i lripzig, hvilket Faberdog strakshavdeafvist.En andenplan
gik ud pi, at Rabinowitschskulledobesi den messianske
menighedslokale
af Faltin og meden hebraiskdibsformel,en tanke,somFaberkunnetilslutte sig. Ifolge Faberer sporgsmiletom diben et hovedsporgsmilfor bevegelsensfremtid: han anforer,at blandt joder og kristnebliver nemlig RabinowitschsdAbansetfor en provestenfor bevegelsenslevedygtighed.2?
En mined efter at Faberskrevdette,blev Rabinowitschdsbt. Det skete
hverkeni Kischinewelleri kipzig, meni Berlin.Dennerejseblevplanlagt
og finansieretaf Wilkinson.
Den 10.februarl885 senderWilkinsonet brevtil Rabinowitsch,
hvilket
sidstnrvnte kvittererfor i et brev af 15.februar- umiddelbartefter,at Faber har forladt Kischinew." Heri understregerRabinowitsch- med Paulus' ord - at Kristus ikke har sendt ham for at dobe,men for at pradike
evangeliet.Et par dageefter modtagelsenaf dettebrev,senderWilkinson
den24. februaren checktil Rabinowitschsamtidigmed angivelseaf tid og
Til orientering for laserne af
sted for det planlagtemsde i Tyskland.'?e
Mildmay-missionens
bladoplysesdet i martsnummeret,
at Wilkinsonhar
foresliet Rabinowitschat modesi l,eipzig eller Berlin omkring den 12.
marts.r0Nogle fEdagefor, den 7. marts, modtagerWilkinson svarfra Rabinowitsch.Han har modtagetchecken,forberedersigpi reisen,glader sig
til modet,og planleggerat rejseden 10.marts fra Kischinew til Tyskland
>til det hotel,De har udsetn.Viderenavner Rabinowitsch,at nir forhandlingernei Berlin er afsluttede,mi de sammenreisetil kipzig for at besoge
Delitzsch,hvemhan personligtvil informereom rejsenvedat skrivedirekte til ham.rr
Dennerejseblev realiseret.
Den blev finansieretaf Mildmay-missionen
(sevideres. 164).HverkenRabinowitscheller Wilkinson giverudtryk for,
at reisensmil skulle vreredib af Rabinowitsch.Det er ikke helt enkeltat
udredealletride i dennesag.
Forhandlinger i Berlin ogl*ipzig
marts 1885
Fredagden 13.martsankommerJohnWilkinsonsammenmedDr. Dixon
og JamesAdler til Leipzig - nogenlundemidtvejsmellem Kischinew og
l-ondon.Rabinowitschhar indskrevetsig pi hotelletfsr dem.Sammeaften
konversererman med og om Rabinowitsch,hansfamilie og hansarbejde,
efterat man har bedt og last Skriftensammen.Lardag den 14.marts modesman igen,hser Skriften,bederog talersammen.GennemWilkinsons
givesder et ganskegodt billedeaf hansindtryk af modagbogsoptegnelser
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det. Her holder vi ostil forhandlingerne,idet andrerelevanteindtryk indforesandresteder.32
Lardag aften indfinder F. Hausig, sekretarenfor Berlin-Selskabet
sig,
idet han fonenglandernesankomsthavdevaret hennepi hotelletmed et
brev,hvori han bederom et msde. Efter en kort samtalemed Wilkinson,
forhandlerHausig med Rabinowitsch,oforjeg s6,at han hovedsagelig
onskedeat msde Rabinowitschn,kommentererWilkinson megetrealistisk.
Sondagden 15.og mandagden 16.martsforhandles
bl.a.medStrack,,en
megetintelligent kristen gentleman)og varmt interesseret
i Israelu.Om
mandagenforhandlerhanlt/z time medWilkinson og - igenmegetsigende
- 3 timer med Rabinowitsch.Til Wilkinson beklagerStracksigover,at engelskemissionsselskaber
senderjodemissionarer
til Tyskland.Wilkinson
giver ham ret i) at arbejdetburde goresafden tyskekristenhed,siledesat
der ikke blev pladsfor missionererfra andrelande.Men - og det er ogsi
meget sigendefor Wilkinson: ulmens mi nogle pradike Kristus for iadernen.
Ifolgesagensnatur kan\Wilkinsonikke refererenogetfra forhandlingerne
mellemRabinowitschog Strack.Der foreliggersiledesikkesikreoplysningerom, hvorvidt sporgsmiletom Rabinowitschsdib er blevetdrsfteti Berlin. Anderledesinformereter vi om forhandlingerne
i kipzig, hvor dibssporgsmiletblev grundigtdrsftet.
Den 17. marts indfinder de tre englanderesig sammenmed Rabinowitschi kipzig. SammeaftenmoderDelitzschfrem sammenmed sineto
unge medarbeidere,
W. Faberog H. Lhotzky. Forhandlingernefortsetter
den 18. marts, hvor Strackogsi deltager.Veddet fsrstemode fremlegger
Delitzsch9 teservedrsrende
Rabinowitschog hansarbeide.Tidligt neste
morgenoversatte
Dixon og Adler dem til engelsk,mensWilkinsonsogte
om Guds ledelsegennembon, idet han skriver,at nogleaf tesernekunne
de ikkeskriveunder pi, og den mide, de var formuleretpi, havdeibenbart
pint Rabinowitsch,skriverhan i sin dagbog.
Gennemforhandlingerneblev man alligevelenigeom 4 punktervedmsdet den 18.marts 1885.Wilkinsonopsummerer
disseprincipper.
For det forsteskalRabinowitschhavefuldstandigfrihedtrl at ledebevagelsen.Hverkeni sporgsmilangiendelare eller virksomhedmi der skeen
indblandingfra nogenside.For det andetmi Rabinowitschsfortsatteoverholdelseaf pdske,omskerelse
og sabbatikke vare irsag til, at man nrgter
ham sympatiog hirlp, for si vidt somhan ikkesattersin lid til disseting,
men alenetil Kristus vedrsrendefrelsen.For det tredjekan Rabinowitsch
dsbesi den evangeliske
kirke og pA den mide, han snsker.Han skalsi betragtessom medlemaf Kristi kirke, og ikke som medlemaf den kirkeafcleling, somden person,der dsberham,tilhorer.Og for det fierdeenesman
af en iodekristen
kirke i Kischinew
om) at man ikkekananerkendeeksistensen
9l

fsr Rabinowitsch,hansbroder og deresrespektivefamilier modtagerden
hellige dib og siledesbliver medlemmeraf Kristi kirke.
Ved msdet den 18. marts blev Wilkinson foreslietsom den, der skulle
dobeRabinowitsch,hvilket han afslog.Han frygtede,at mangekristneville tabederesinteressefor Rabinowitsch,hvis den person,der dobteham,
og den mAde,det sketepi, ikke svaredetil deressynspunkterherom. En
yderligeregrund til hansafslagvar, at han mente)at tiden var forhastettil
dib netopda. Dennesidsteoplysninger nogetdunkel,ikkemindst nir den
sesi lysetaf det flerdepunkt, som man var blevetenigeom den dag.Hvad
angir det flerdepunkt, kan det noteres,at det merehavdeprag af en programerklaring samt en understregningaf dibens vigtighed,end det kom
til at svaretil tingenestilstand i fremtiden. Pi den ene side oanerkendteu
man Rabinowitschsarbejde,ogsi for hele hansfamilie blev dobt; pi den
anden side kom dennefierde beslutningaldrig helt til udfoldelseaf den
simplegrund, at de russiskemyndighederprlet seneretidspunktgjordedet
klart, at de ikkeville anerkendeRabinowitschsmenighedsom en egenkirke med dibsret.
Sammedag,den 18.marts,rejserde tre englanderefra kipzig. Rabinowitsch tagerpi stationenafskedmed dem. nEt afhanssidsteord til osvaru,
skriverWilkinson i sin dagbog:>Jeghar lert 6n ting, sidenvi modtes- ieg
har lrrt at bede<.Forstelterenglandernesafrejseblev den endeligebeslutning om Rabinowitschsdib taget.Det sketeden folgendedag.
Ifolge StrackhavdeRabinowitschom formiddagenden 19.martserkhret, at det var hanssnskeat blive dsbt si hurtigt som muligt, og for han rejste tilbage til Rusland.3sOm eftermiddagenudpegedeDelitzsch Berlin
som det mest egnededibssted.
Af protokollenfremgir, at ved modet,hvor dennebeslutningblev taget,
deltog foruden Deiitzsch ogsi Strack,Faber og Lhotzky.raRabinowitsch
mitte til detteinternemsde vare uden for doren.I protokollatethenvises
der indledningsvistil, at Kischinewer-kristendomsbevagelsen
har fuld frihed til at udvikle sig uafhangigt, og uden at nogenaf de bestiendenpartikularkirkernsogerat absorbere
den.Desudenanfores,at Rabinowitschselv
har udtrykt onskeom at blive dobt fsr sin hjemrejse.Pd den baggrunder
det fundet mestpassende,
at han dobespi et sted,hvor diben fremtrader
som hansegenbeslutningog uden indflydelseog ansvarfra Israelsvenner
pi det pigaldende sted.I overensstemmelse
med hansindre og ydre forhold til de evangeliske
kristne i Tysklandsog Englandskirker skaldet ske
prast. Strackhar erklaret sig villig til at ordne de
ved en engelsktalende
nodvendigeforhold til, at diben kan finde stedi Berlin. Det tilfof esafsluttende,at ddbshandlingenpA dennemide kan skestille og uden at vakke
stor opsigt.
Som navnt deltogRabinowitschikke i dettemsde.Men da han foreleg92

gesbeslutningen,viser han - ifolge Strack- hvadhan har skreveti sin notesbog,mens han ventede:uJeger besluttetpir at gore,hvad min konge,
Messias,bestemmerfor migu. Det resultat,som man var kommet frem til
pi modet, opfattedeRabinowitschsom et udtryk herfor.
Nogle fi minutter hereftersidder Rabinowitschog Stracki togetpd vej
til Berlin.
Rabinowitschs deb i Berlin
dobt i Berlin.At man havdegjort
Den24. marts1885bliver Rabinowitsch
pi den tanke,at han var blevet
forhindre,
for
at
at
nogen
skulle
komme
alt
dsbt ind i et bestemtkirkesamfund,viser folgendedetalfer:Rabinowitsch
kirke uBetlehemui Berlin af den konblev dobt i den bshmisk-lutherske
prrst og professorC.M. Mead fra Andover
gregationalistiske
(metodistiske)
i Massachusetts,
Nordamerikaog i overvrrelseafkirkensprast P.J. Knack
samt nogle fi andre indbudte, (ikke umange(,som et tysk blad havder),
deriblandtHausig, Strackog Lhotzky, som deltogpi Delitzschsvegne.35
Lhotzky skriverden22. martsbegejstretom den forestiendedib til WilAfden grund er det vanskeligtat acceptere)
hvadhan skriverom
kinson.36
sammesagi 1904:oDelitzschkunne ikke somlutherskteologvreretil stede
dib, men da han alligevelgerneville vare
ved denneinterkonfessionelle
der, sendtehan mign.rTHermed skaberLhotzky indtryk al, at Delitzsch
kun med et halvt hjerte bifaldt de ydre omstandighederomkring diben.
Men protokollatetfra msdet den 19.martsog Stracksledsagende
bemarkninger hertil viser med al onskeligtydelighed,at Delitzschikke blot modstrabendeer giet med til dette,men at han deleransvaretherfor,hvis ikke
I IBBBgor Delitzschingen undskyldningfor, at
ligefrem hovedansvaret.
hans nare ven, professorMead, dsbte Rabinowitsch.i8Sagt anderledes:
Delitzschhar anerkendtRabinowitschsonskeom at blive medlemafKristi
kirke uden at blive medlemaf et bestemtkirkesamfundfor pi den mide at
kunne vedblivemed at varejode.
Viderekan det noteres,at efterat Rabinowitschhavdeerklreretsig i fuld
med den apostolisketrosbekendelse,
blev han alligevel
overensstemmelse
dobt pi en trosbekendelse,
han pi hebraiskhavdeaflattettil brug for Den
nye pagtsIsraelitter(ses. 104).3'q
Fra Berlin senderRabinowitschbeskedtil de russiskemyndighederi Kischinewom diben. Den l. april 1885venderhan tilbagetil Kischinew;
den 2. april fortaller en bessarabisk
avis om hansdib. Rygtetherom var
dog lobeti forvejenog var kendtafbl.a.Faltin og de jodekristnei byenfor
Rabinowitschs
tilbagekomst.{o
Men indenhan kom tilbagetil Kischinew,aflagdeRabinowitschatterbesogi I-eipzig,hvor hanopholdersigfra den26.til den 29.marts.Med Delitzsch diskuteresbl.a. sporgsmiletom oprettelseaf en menighedsskole.
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Sporgsmiletom sabbattenblev igendroftet,sandsynligvisbragtpi baneaf
Delitzschigen.Andre kilder gor det klart, at selvom Delitzschikke ville
goredettetil et testsporgsmil,havdehanvanskeligheder
medat tilslutte sig
det. Fra dissesamtaleroplyserStrack- som vel ikke selvdeltogi dem - at
sabbattenskullefeiressomen mindedagfor udfrielsenafrt gypten,idet der
henvises
til 5. Mos. 5,15.Sondagen
skullefejressomHerrensdag,dvs.som
og skulle helligholdesved gudstieneste.
rnindedagom hans opstandelse
Omskarelsenog sabbattenskulle varet nationalekendemarker,som dog
ikke mitte nedtone,at Kristus er iovensophor,og at retfardiggorelsenalene skerved tro pi ham.ar
Der herskeringentvivl om, at Rabinowitschfuldt ud kunnetilsluttesig
denneteologiske
tolkning.Pi dettidspunktvar alleredePaulus'ord om, at
Kristus er lovensophor, blevetet af hansnogleord(sevideres. B3).Hveri andresammentil dettePaulus-ord
kendennesamtaleellerhenvisninger
hrnge forhindrededog,at han ogsi sidenhen blev kravet til regnskabherfor. Af Stracksreferater det ikke helt klart, om Rabinowitschhar givet et
pi sabbattenog sondagen.
Det almindelofteombide at holdegudstieneste
i
gudstf
pi
Dog
skriver
Rabinowitsch
eneste sabbatten.
lige var og blev
den
forste
af
27
l885
til
Strack,
at
ved
sabbatsgudstie.marts/8.april
etbrev
nesteefter rejsentil Tysklandvar bedesalenfyldt med andagtigt lyttende
mennesker.Men mangejoder var ogsi i bedesalenden folgendedag, sondag.Men det forklaresenklestved, at den sondagnetopvar piskesondag.
For forstegang,skriverRabinowitsch,hortesi et jodiskbedehusde magtige ord: >Kristuser opstandenn.a2
Andre kilder viser,at han senereogsi
pAde storekristnehojtidsdage,fx pi langfredag,piskeholdt gudstienester
Undertidenholdt han sine sabbatsgudstienester
lordagog pAskesondag.
ikke blot lordag formiddag,men ogsi lordagaften. Det er nu nok en fbr
smarttolkningat havde,at han pi dennemide kunneholdegudstieneste
om sondagenefterjodiskopfattelse,hvor dennyedagio begyndereftersolfor Rabinedgang.Sabbattenvedblevat vrre den primare gudstienestedag
i
med
i
hipzig
1885.
Enhver,
der
Delitzsch
nowitsch ogsi eftersamtalen
israelsmissidet,
ogsi
begivenhederne
sikkert
svenske
fulgte med i
vidste
onsvenner)selvom det har forvirret dem, nir redaktsrenet par gangei blaog ualtsabbathlichn
med ,siindaglimed osrindago
det oversatteoSabbato
genn!al

foregikudenden storestAheii Berlin. Men dengav
Selveddbshandlingen
genlyd,da det blev kendt, at Rabinowitschvar blevetdsbt. Reaktionerne
herpi kraver et alsnit lor sig.
Nogle reaktioner pi Rabinowitschs deb i Berlin
Rabinowitschhavdeganskegodekort pi hinden ved sin tilbagekomstfra
- der ellerset par mAneder
Tyskland.Faber- Faltinskommendesvigerson
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tidligerepi det bestemteste
havdeafvist,at Rabinowitschkunneblive dobt
i lripzig, havde varet med til at tage beslutningenom diben i Berlin.
Lhotzky havdegjort det sammelhan ankomallerededen 3. april til Kischinew,udsendtaf Delitzschsomhjrlper for Faltin. Disseto ungemand har
nappe haft det storeord at sigeunder forhandlingerne,men deltageti dem
havdede dog. Men ikke mindst fordi Delitzschaktivt havdemedvirkettil,
at Rabinowitschkunneblive dsbt i Tyskland,stodhan strrkt overfor kritikereaf dennebeslutningved sin hjemkomsttil Kischinew.
Faltins rapport fra april l885 og Lhotzkys redegorelse
for situationennedskreveti pinseugensammeAr i Kischinew - giver et billede af den forvirring, som herskedeblandt nogle pi grund afden nye situation.
I sin rapport forsogerFaltin at give en objektiv fremstilling og afstir fra
at redegorefor egnesynspunkter.Dissekendervi imidlertid fra hansbrev
til Delitzschaf den 10.januar1885.Her skinnerdet klart igennem,at Faltin har regnetmed,at han skulledobeDen nyepagtsIsraelitter.Dettesyngpunkt blev stottetaf Faberunder hansophold i Kischinew (ses. 90). I sin
rapport fra april 1885fortaller Faltin, at Rabinowitscher dobt, og at han
forudensin dibsattestmedbragteen underlig skrivelsefra professorStrack.
IfolgeFaltin gor Strackheri galdende,at nir nu Rabinowitschselver dobt,
har han ogsi ret til at dobe andre.Strackpiberiber sig til stottefor dette
synspunktden ret, somenhverkristenhar i en nodsituation:at fungeresom
prast for andre.Han sammenlignerkredsenomkring Rabinowitschmed
mennesker,der er fordrevnetil en sde o uden at haveen prast i deresmid[e.4{

Faltin givervidereden interessante
oplysning,at Stracksskrivelseog Rabinowitschsdebsattest
er sendttil ovrighedenmed en ansogningom tilladelsefor Rabinowitschtil at forvaltedet kristeiigeprrsteembede.I rapporten for maj mined laderFaltin skinneigennem,at der mi regnesmed mulighedenaf; at en sidan tilladelsegives- uden at rsbe sin egenmeningom
den sag.a5

Om reaktionernepi Rabinowitschsdib i ovrigt meddelerFaltin i sin
rapport fra april, at det har giort et forvirrendeindtryk pi oisraelitterneo,
dvs. kredsenomkring Rabinowitschsamtpi mangekristne.Han anforer,
at nogle af ,israelitterne(havderegnetmed, at de skulle dsbessammen
med Rabinowitschi den lutherskekirke, nsomdet fsrst var tankeno.Velsnsker disseen nationalkirke,siger Faltin, men med en afgjort evangelisklutherskbekendelse,
idet de var viilige til at indrsmmederes)svagebrsdre
efterkodetnrettentil at bibeholdeejendommeligheder
somomskarelse
og
sabbat,da disseforhold ikke har nogenbetydningefterdiben. >Kort sagt,
de snskerat vare nationalekristne af lutherskbekendelsen,
sigerFaltin.
Vi vendertilbagetil, at det senerekom til iben konflikt mellemFaltin og
Rabinowitsch(ses. 138).Destovigtigereer det at notere)hvadFaltin offent95

ligt giver udtryk for umiddelbartefterRabinowitschsdib. Selvom han er
skuffetover tingenesudvikling, er hanspane ord om Rabinowitschikke
nodvendigvisudtryk for et maskespil.I hvert fald afslutterhan sin rapport
for april 1885med at meddele,at Rabinowitscheftersin tilbagekomstfortsat holder gudstjenestei sin brodershusl oogde er altid starkt besogteo.
Om Rabinowitschsigerhan: oHan pradiker Kristus, den korsfestedeog
opstandne,synderesFrelserog Herre...DentrofasteHerre vil i nide legge
sin velsignelsetil ordet(. I sin rapportfra mai, hvor det omtales,at Rabinowitsch har holdt sin forstegudstjeneste
den lB./30.maj 1885i de ombyggede lokaler,skriver Faltin: nMitte huset blive et velsignelsens
sted,hvor
mangehjerteri Israelomvendersigtil deresHerre og Messias.Vi anbefaler
dennemenighedligesomogsi vort arbeidetil vore vennersforbsnn.
Disseog andrebemrrkninger fra Faltin viser,at selvom han ikkebilligede omstandighederneomkring Rabinowitschsdib i Berlin, brugte han
ikke direktedette som anledningtil en iben konflikt. TVartimod har han
ikkeopgivethibet om, at man alligevelvil kunnefinde en losning.I sin rapport fra maf 1885skriverhan: nMedhr. Rabinowitschstir vi fremdelessom
for i venskabeligforbindelse<.a6
Lhotzkys redegorelsestemmer i alt vasentligt overensmed Faltins.
Lhotzky, der ved sin ankomsttil Kischinew den 3. april 1885,var dumpet
ned i den aktuellesag,siger,at Rabinowitschsdib har skabtst opinligt indtrykn bide hoskristne og joder.Man havdeventet)skriverhan, at Rabinowitsch sammenmed sin familie og tilhengere havdeladetsig dobeaf Faltin. >Men nu er det blevet anderledes,og der herskeren vis forvirringo.
Han anforer,at mangejoder,dvs. folk, der ellerser tilhangere af Rabinowitsch, nu serRabinowitschskristendomsom en blandingsreligion,og at
de hellerevil blive kristne pi den almindeligemide. Og mangekristne,
hvilket vel vil sigeFaltin og den lutherskemenighedmed densproselytter,
er blevetmismodige.Men dennemismodsstemning
er dog for nedadgiende, bl.a. pi grund af de anstrengelser,
han selv har udfoldet i dennesag,
skriverLhotzky ved pinsetide1885.a7
gang,si godtsomhankan,
Fra kipzig folgerDelitzschbegivenhedernes
og svingermellembangeanelserog hib for situationeni Kischinew.as
I sit
irsmsdeforedragden 2. juni I885 taler han alligeveli begejstrede
vendinger om den nye bevegelsei Rusland.Han understreger,at menigheden
omkring Rabinowitschikke er en luthersk menighed.Kort kommer han
ind pi Rabinowitschsdib: Rabinowitschhar ikke ment, at han skulledsbesafFaltin, >hvadder ellersli nermest(, menblev dsbt i Berlin, ikkesom
medlemafen bestemtkirkeretning,men ind i Kristi kirke.Delitzschhaster
videreefter dissekortebemarkningerom dettebrrndbare emneog stiller
sporgsmilet: nHvor vil han modtage alterets sakramentefor forste
gang?oae
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tilladelsetil at goretieneHavdeRabinbwitschopniet myndighedernes
stesomprrcSt)ville dettesporgsmilikke haveudgjort nogetproblem.Denne tilladelsefik han imidlertid aldrig. Inden afslagetherpi blev modtaget,
lortsatterhan sin prrdikevirksomhed.Den lB./30.mai 1B85kander holi de restaurerede
lokaler.Han har stadigvak bedesden forstegudstjeneste
geistrede
tilhrngere.Hen langsadvejenmi hangoresin stillingop til dib,
nadverog kirketilhorsforhold.En egentligkirke- eller menighedsdannelse
kom det aldrig til. Afslagherpi gavde russiskemyndigheder.Vissenodlssninger,som man miske havdekunnet levemed vedrsrendedibssporgsmilet for Rabinowitschstilhrengere,lagdeandrehindringer i veienfor. I den
sagvar Faltin hverkenneutral eller pi Rabinowitschsside.
Et par korrektioner og et sporgsmil
Den behandling,Lhotzky i 1904giver af omstandighederneomkring Rabinowitschsdib, er et godt bevispi, at nogleoplysningeri hanserindringer mi tagesmed et gran salt. Det er ganskevist rigtigt, hvadA. Wiegand
sigerom Lhotzkys artikel: nMan opdagerder meget,som ikke stir i nogen
Af Wiegander det ment positivt,idet han karakterimissionsberetning<.50
)overordentlig
lrsevardigo.Men gir mantil de primare
sererartiklensom
pi
Lhotzky
nogle afgorendepunkter, selv om han
kilder, modsigerdisse
centrum.Et par eksempler:
havdeveret med i begivenhedernes
Lhotzky havder, at Wilkinson udbad sig ,gn hemmeligsamtalenmed
Men det kan konstateres,
Rabinowitschet eller andetstedpi fastlandet.5r
atfor madetsafholdelseomtalerWilkinson det i sit blad.52Forudenat pisti, at Wilkinson omklamredeog bevogtedeRabinowitsch,da de modes,
havder Lhotzky, at Wilkinson nhavdebehovufor at fi Rabinowitschdsbt
Men dettemodsigesaf Wilkinfor at fi noglegodemissionsberetninger.5j
sonsholdning, idet han ikke fandt tiden modenfor dib lige da, og han aF
slog at foretagediben.5nLhotzky fastslir videre,at det var enghnderne,
der bestemte)
at det var en englander,der skuiiedsbe Rabinowitsch,samt
at det ikke mitte skei kipzig.55 De kilder, der ovenforer refererettil, viser)at det var Delitzschsammenmed tre andretyskere- deriblandtLhotzky - som udpegededibsstedetog stod som ansvarligeherfor.
Pi det afgorendesporgsmil, om Rabinowitschrejstetil Tysklandmed
det klaremil for oje at blive dobt, er det vanskeligtat giveet entydigtsvar.
Lhotzky anfsrer i 1904,at bindingen til missionenmedforte,at Rabinowitschfor sit egetvedkommendefik dibssporgsmiletind pi livet, og at Rabinowitsch omiske aldrig for havdetenkt pi dibo.56For at yde Lhotzky
retferdighedmi det navnes,at han ikkeher talerdirekteom rejsentil Tyskland. At Rabinowitschhar diskuteretdettesporgsmilmed Faberi januarfebruar 1885er sikkert.Forbindelsenmed Faltin gor det viderenaturligt
at antage)at dibssporgsmiletogsi tidligerehar pressetsig p6. Men i givet
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fald er det ikke de engelskeselskaber,
som der si skalskydespi.
Men rejsteRabinowitschtil Tysklandmed dib for oje?Lhotzky anfsrer
i 1904,at under samtalenmed Rabinowitschi[-ripzig,var der 6n, som ikke
ville ham det godt, der stilledesporgsmilet,om han havdetil hensigtat
lade sig dsbe.5'Men det er vanskeligtat finde en af de tilstedevarende,
som ikke ville Rabinowitschdet godt.
Under alle omstandighedergiver de primare kilder udtryk for, at Rabinowitschsnskededib, da han befandtsig i Tyskland.Nir Strackbeskriver
hensigtenmed Rabinowitschsrejse,nrvnes tre forhold: han kom, delsfor
at blive dobt, dels for at lare Wilkinson personligtat kendeog dels for at
besogeDelitzsch i kipzig.58 Nuvel, alle tre ting indtraf. Alligevel kan
man ikkehelt sebort fra, at Stracksord kanvare praget netopafbegivenhedernesgang,mereend de er udtryk for Rabinowitschshensigtog plan, da
han indvilligedei at msdeWilkinson i Tyskland.I senereomtalerherafpistasdet, at Rabinowitschdrog ttl Berlinfor ar blive dobt, hvilket er en efterAt Rabinowitschskulle vere dsbt i Kischinewaf Faltin,
rationalisering.'n
er udtryk for historiskuvidenhed,selvom det havdesafen jodekristenfra
Kischinew.60
At Rabinowitschi Leipziggik over til protestantismen,
som
det havdesi JtidischesI-exikon(1930),er en tolkning, som gir pi tvars af
Rabinowitschsintention.6rAt Rabinowitschpi sin dibsdagspisteflaskefrihed, tja, det kan da godt vare, selvom
stegfor at bevisesin evangeliske
jeg ikke har fundet bevis for dennepistand i primare kilder.6'z
Sikkerter det, at Rabinowitschsdib kom bagpAFaltin. Faberkan heller
ikke tankesat havemodtagetforslagetmed begejstringpi baggrundaf,,at
han kort tid forinden havdeafvist mulighedenaf, at Rabinowitschblev
dobt i kipzig. Der er i kilderneikke observeretpositivebeviserfor, at Rabinowitsch for sin afrejsefra Kischinew har meddeltDelitzscheller Wilkinson, at det skulle vrre hanshensigt.
Men derfor kan det alligevelgodt have ligget i hans baghoved,ikke
mindst fordi vi ved,at han kort tid for gik og sysledemed planerom at blive
dobt i Leipzig.Muligheden af, at Rabinowitschi sit stille sind,/zrhan rejstetil Tyskland,si rejsensomen anledningtil at blive dobt, mi derforholdesiben.
Under alleomstrndighederhavdeRabinowitschfiet gennemtrumfet,at
han blev dobt i Tyskland.Han havdefEeten dibsattestuden at blive dsbt
ind i et bestemtkirkesamfundog uden at opgivesin statusog identitetsom
jode.Ikke helt uvasentligtvar det endvidere,at Delitzschbar hovedansvaret for, at Rabinowitschsonskeom at blive dobt i TysklandogsAblev realiseret.
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WII
Tbologiske hozs
edsynspunkter
1884- 1885
Inden vi gir videremed det historiskehendelsesforlob,
kandet vare pi sin
pladsat give et resumdaf Rabinowitschsteologiskehovedsynspunkter,
sidan som han fremlagdedem i skriftlig form i 1884-1885.
Vedkonferencen
i Kischinew i marts 1884var han blevetkravet til regnskabherfor,og konturerne af de emner,der blev diskuteretda, er alleredeaftegnet(ses. 63).
Han tog fleretillob til at formulereet Credoeller Symbolfor Den nyepagts
Israelitterog skrevogsA24trosregler.I dissesamti Credo'etfindesdet vedblivendeudtryk for hanstrosopfatteise.
De 24 Tiosregler
fik imidlertid ikke
sammepublicity somtidligereudkast.De var skrevetpi hebraiskog synes
ikke at vare kendtaf alle,der den gangytredesigom Rabinowitsch.Hertil
kanlegges,at en del kritikereikke altid formAedeat skelnemellemvrrdien
af De 13 Tbserogde senereudtryk for Rabinowitschsgrundholdning,men
- feilagtigt- betragtede
De 13 Tbsersomprincipielt ligestilletmed det senere materiale.Som alleredevist (ses. 60)frk Rabinowitschfastgrund under
sin tro i 1884og uddybededennei trosformuleringerop til sin dib i marts
1885.
Der findestilstrakkeligtmaterialetil at tagestillingtil Rabinowitschs
teologi. Men man fsresuvagerligt pi afveje,hvis man tillagger De l3 Teser
sammebetydning som de senereaffattedetrosformuleringer.
Rabinowitschs trosartikler
I fire omgangeformuleredeRabinowitschnogle trosartikler.De to fsrste
blev til i foriret lBB4,de to sidstevelsagtens
i foriret 1885.
Et udkasttil trosartiklerblev fremlagtved konferenceni Kischinew den
26. marts 1884.De kaldesDe 12 Trosartikler.
Dissevar ledsagetaf En uddybendeForhlaring.Kort tid efter konferencenformuleredeRabinowitschet
dokumenti l0 punkter,som vi her kalderDe 10 Trosartikler.Det er disse,
Delitzsch publicereri maj 1884,og ledsagetaf En uddybende
forklaring,
den samme,som oprindeligt fulgte De 12 Trosartikler.Forklaringenvar
ifolge Delitzschskreveti stor hast pi en eftermiddag.)
Efter Rabinowitschslovendeforhandlingermed myndighedernei St.
Petersburg
i december18852skriverDelitzschtil ham: nNu dreierdet sig
altsi om at udarbejdeen dibsi vielses-og begravelsesliturgiu.r
Da myndighedernestilladelsetil at udfsre dissehandlingerudeblev,blev disseli99

turgier aldrig udformet.
For sin dib i Berlin i marts 1885formuleredeRabinowitschet Credoeller
Symbol,som ogsi kan kaldesDe 7 TrosartrAler.
Nogenlundesamtidigtog i
hvert fald senesti sommeren1885har han ogsi formuleretDe 24 Trosregler.
DissesamtCredo'etfindesaftrykt i obsnnebogen()
somblev genudgiveti
1892.Hermed er angivet,at det var disseto, der udtrykkerdet blivende
trosgrundlagfor Rabinowitsch.Alligeveler de fsrsreto formuleringerikke
uden betydning,nir der skalgiveset samlerindtryk af hansrrosopfarreise,
og hvordanden udvikledesig. Ikke mindst er det af interesse
af efterspore)
hvllkeforleg han har stottetsigtil. Tidligere fremstillingerhar ikkeinteresseretsig synderligt for det sporgsmil.
De 12 Trosartiklerlaggersig i srltat op ad Maimonides' l3 trosartikler,
som blev formulereti det 12. Arhundrede;a
disselasesofte af joder efter
den egentligemorgenbon.I lighed med MaimonidesindlederRabinowitschhveraf de 12artiklermed ordene:,rJeg
tror fastog bestemtn.
Herei
ter folger efter jodisk skik en lovprisningi \$1-9: nHoilovetvare hans
navnlnI indholdkanderogsi sporesklarebersringspunktermedMaimonides.Siledeser $2 hos Rabinowitsch- at Gud er uden legeme- identisk
med $3 hosMaimonides.Tioenpi, at Gud belonnerog strafler($8),og at
der vil kommeen opstandelse
fra de dode($l2), genfindes
hosMaimonides
(S$I I + l3). Rabinowitschovertager
>Pi din frelse
ogsi afslutningsordene:
hiber jeg,Herre!Jeghiber, Herre!pi din frelse.Herre!pi din frelsehiber
ie g n .
Hos beggefindestroenpi Gudsenhedformuleret
i $L Men Rabinowitsch
gir videreog understreger)
at Gud har skabtalt ovedsit Ord og sin hellige
Ando. Dette indgik i Rabinowitschs
angAende
overvejelser
treenighedsbegrebet(senedenfor).
Ogsi troen ph sandheden
af profeternes
ord er formulerethos begge($6).
Hos Maimonideslaggesvagten pA,at Moseser den storsteblandt profeterne ($7),at den givneToraer fra Moses(S8),og at dennealdrigskalomskii
tes,samtat der aldrig skalgivesnogenandenTora(\9). Rabinowitschgir
en andenvej.Han n€vner farstAbraham.Det er Abraham,Gud har givet
loftetom Kanaansland til evigtejesamtgivetham pagtstegnet:
omskarelsen($3).Detteer et evigtpagtstegn.
Forstherefternavnes,at sabbatten
og
pisken er en evig lov, givet vedMoses.De l0 Bud er omtalt i ($5) hosRabinowitsch.
Den stsrsteforskelmellem Maimonidesog Rabinowitschfindes- ikke
- i artiklerne om Messias.Maimonidesskriveri $12:
overraskende
"Jegtror
fastog bestemtpi Messias'komme,
og mAttehanendtove,sAvil iegalligevel hverdaghibe pi, at han skalkommen.Hos Rabinowitscher Messiasopfyldelsenaf Guds lsfte til David (S7),og Jesasomtalesved navni SS9-12.
Bemarkeskan i denneforbindelseds niodiske(og gammeltestamentlige
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vendinger.Messiaserfrelsens
horz(jf. 1.Sam.2,10;Luk. I169),denretfardigeZemak(Zemak= spire:Jer.23,5og messiansk
navn:Zak.3r8;6rl2),han
er frelseren,hv\s kongedomme
der ikke skalvare nogenendepd (S9).I \ 10
omtalesJesulidelse,dod og opstandelse,
idet det kan noteres,at jomfrufsdslenikheer navnt. I $1l navnesIsraelsforhrerdelse.
Tioen pi de dsdes
opstandelse
forbindesi $12 med Jesuopstandelse
fra de dode.
Der kan siledesikkevare nogensomhelsttvivl om, at Rabinowitschhar
formuleretDe 12 Trosartiklermedet sidebliktil Maimonides' 13trosartikler.
De 12 Trosartiklerskalnu gengivessi godt,somdet ladersiggore,nArden
hebraiskeoriginal ikke har vtsrettil ridighed. Gengivelsener baseretpi en
kombineretmed slutninger,der er foretaget
engelskog norskoversrttelse5
pA basisaf det hebraiskemateriale,som forefindestil Credo'etog De 24
Tiosregler.
De 12 Trosartikler:
$I

52

S3

54

S5

S6

S7

et udkast

Jegtror lastog bestemt,at Skaberen,hojlovetvrerehansnavn!den levende,sandeog evigeGud, somhar skabthimmel og jord, alt synligt
og usynligt, ved sit Ord og sin helligeAnd - at han er 6n1alt er fra
ham, alt er ved ham, og alt er til ham
Jeg tror fast og bestemt,at Skaberen,hojlovet vare hans navn! er
uden legeme,at legemligesanserikke kan fatteham, og at der intet
gives,som han kan lignesved.
Jeg tror fast og bestemt,at Skaberen,hojlovet vare hans navn! har
slutteten pagtmedvor faderAbrahamfor at vare hansog hansslagts
Gud og for at give ham og hansafkomlandetKanaantil evig arv)og
at pagtstegnet
er omskarelsei kodet- et evigtpagtstegn.
tror
fast
og
bestemt,at Skaberen,hojlovetvrre hansnavn!i overJeg
ensstemmelse
med sin forjattelseog med strrk arm har fort sit folk
Israelud af.,EgyptenvedMoses,sin udvalgte,og har befaletosat helligholde sabbattenog pAskensom en evig lov.
Jegtror fastog bestemt,at Skaberen,hojlovetvere hansnavn!pi Horebsbjerg har givet os De 10 Bud, skrevetmed hansegenfinger pi
to stentavler,og pilagt osat overholdedisseloveog anordningeri det
land, som han har givetos som arv.
Jegtror fastog bestemt,at Skaberen,hoflovetvare hansnavn!opreisteprofeterafvor midteblandt vorebrodre,og at allederesord er sande, og ikke et enesteord skalblive uopfyldt.
hojlovetvrre hansnavn!har
Jegtror fastog bestemt,at Skaberen,
lovet David, Isajs son fra Betlehem,at gare hans navn stort, og at
hanstrone os konsedsmmeskalvaretil evieetider.
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Jegtror fastog bestemt,at Skaberen,hojlovetvare hansnavn!belsnner dem, der holder hansbud, og strafferdem, somovertrrder hans
bud.
Jegtror fast og bestemt,at Skaberen,hojlovetvare hansnavn! i sin
uendeligenide har oprejsti sin tjener Davids hus et frelsenshorn,
den retfardige Zemak, Frelseren,Herren JesusMessiasfra Betlehem, og at han evigtregereroverJakobs
hus,og at der ingenendeskal
vare pi hanskongedomme.
$ 1 0 Jeg tror fast og bestemt,at vor Messias,Jesus,i overensstemmelse
med Skaberens
vilie blev forfulgt og korsfrestet,
at han hengavsit liv
i dsden for vor frelsesskyld, at han er oprejstfra de dode,og at han
nu sidderved Faderenshojre hind.
med Skabes l l Jegtror fastog bestemt,at vorefadre i overensstemmelse
rensridsslutning forhardededereshierterog forkastede
deresMessias,Jesus,og at dettesketefor at vakke andrefolk til skinsyge,sAhele
verdenkanblive frelst,idet ogsi hedningerneskalbringestil at tro pi
voresJesusgennemforkyndelsenfra hansfrelses-budbringere,
som
vi forkastedeog udstodteaf vor midte, si at heleverdenmi fyldesaf
Herrensherlighedog han blive hele verdenskonge.
Jeg
s l 2 tror fastog bestemt,at opstandelsenfra dedsdevil ske,nir detbehagervor himmelskeFader,ligesomvor Herre Jesusopstodfra de
dode,og dervedblev forstegrodenafopstandelsen.
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Pi din frelsehiber jeg, Herre!Jeghiber, Herre! pi din frelse.Herre!
pi din frelsehdberjeg.
Nedenfor skal vi refererede synspunkter,Rabinowitschledsagededisse
trosartiklermedi En uddybende
Forklaring.Men forst et par ord om De 10
Trosartikler.
De 10 Trosartikler: en frelseshistorisk traktat
Krriger havder,at FaberikkebragteDe 12 Trosartiklermedsig,da han kom
tilbage fra sit besogi Kischinew.6Men han medbragteandretrosartikler
ellerbasisartikler
for Den nyepagtsIsraelitter.Disseindeholder10 punkter og udgor en narmereudvikling af De 12Tiosartikler.De 10 Trosartikler
blev udgivet af Delitzsch.'
I forhold til De 12 Tiosartiklerhar De 10 Tiosartikleri sril ikke samme
hojtideligeog bekendelsesagtige
karakter.Delitzschgavdem navnetDtrosartikler(, hvorfor dette fastholdesher. Det er nermest enfrelseshistorisk
traktat i 10 punkter. Indholdsmassigter det let at finde lighedspunkter
mellem disseog De 12 Tiosartikler.
$l Guds enhed,s3mtat han er uden legeme,er betonether (if. $$1-2i De
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l2 Tiosartikler).Han skaberalt ved sit Ord og sin helligeAnd.
$2 Guds evigepagt med Abraham indeholderlsftet om) ar Gud vil vare
AbrahamsafkomsGud og give ham Kanaani evigt eje.pagtstegneter omskarelsen.
$3 I rtgypten blev Jakobog hansssnnermangfoldige.Herren sendteMosesog udfriede folket.I den forbindelsegavhan det evigebud om ar overholde sabbattenog pisken.
$4Pi HorebsbjerggavHerren lovenstavlertil Moses,senerede loveog anordni_nger,som er skreveti de fem Moseboger.Herren lover sit folk, ai der
skal fremsti en profet af dets midte, som de skal hore pe (if. 5. Mos.
18,I 5-19).
$5 Gud holdt sit lofte og fsrte Israelind i det forjattedeland, hvor han rod
seereog profeterfremsti, hvis ord stir i profeternesboger.Deresord skal
ikke vendetomt tilbage(Es. 55,11).
$6 Efter at IsraelsforstekongeforsmiedeHerren, gjordeHerren der samme med Saul. Kongerigetovergiktil David, Isajsson fra Betlehem.Gennem profetenNatan gav Gud lsftet til David, at han ville grundfasrehans
hus og rige og troneevindeligt(if. 2. Sam.7).
$7 Israelsendesi landflygtighedpi grund afdets synd. ogsi Judasendes
i iandflygtighedi Babylon,fordi det ikke overholdi Gudsbud.
$8 BndemensJudavar i landflygtighedog efterdetstilbagekomst,forjattede alle sandeprofetersamstemmende,
ar l) pagtenmed David ardrigi evighed skalbrydes,men Davidssonnenskalblive et lys for hedningerne,som
skalstrsmmetil Zion, at 2) Davidssonnenskaltilvejebringeen evigretfrrdighed,at 3) de, der ragerimod ham, skalkaldeset helligf folk, og fra dem
skalbudskabetpradikestil hedningerne.4) De, der ikke tagerimod deres
prediken, skalblive til skamme.5)Messias,Davids son, skallide og give
sig hen i doden og bere mangessynd.
$9 Herrens ord til Abraham,vor far, til Moses,vor profer,til David, vor
konge,og til sine rjenere,de sandeprofeterblev bragt til opfyldelseomkring 70 ir fsr det andettempelsodeleggelse.
(HerefterbeskrivesJesugerning i overensstemmelse
med $$9-10fra De l2 Tiosartikler).
$l0Israels forhardelseer udtryk for Guds hemmelighedsfulde
visdom(if.
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tid opfyldt (Luk. 2l,24),
$I 1 i De I 2 Tiosartikler).Men nu er hedningernes
Abraham
fuldtalligt
kan kommemed og velefterkommere
af
siledesat vi
signesved troen pi Herren JesusMessias.Abrahams,Isaksog JakobsGud
har atter forbarmetsig siledes,at de afhuggedegreneigen er indpodetpi
den helligestamme,i Jesus.Pi denmide fErheleIsraeldel i den evigefrelse
og bestA
og Jerusalem,vor helligestad,og Davidstroneskalattergenrejses
til evigtid (ff. Rom. 1l).
Somdet kanskonnesafdettekortereferat,er indholdetafdissetrosartikler
en narmereudvikling afde tanker,somvar kommettil udtryk i De l2 Trosartikler,blot meresystematiskog mindre hoitideligt formuleretend disse.
i 1884 er de ogsi af betydSom udtryk for Rabinowitschstrosopfattelse
ning. Men ingen af disseto trosformuleringersom sidan kom til at indgi
Det giordeimidlertid de to naste,
i Den nyepagtsIsraelittersnbonnebogu.
som nu skalbehandles.
De 7 Trosartikler: et lille Credo
I forbindelsemed sin dib i marts 1885formuleredeRabinowitschet Credo
eller Symbol pi hebraisk.I forhold til de to lige behandledeartikel-grupper, er detteCredomere>kristeligtu,dvs. der er ingenhenvisningtil >meaf sabbat,piske,omskrrelnighedensospecifikkekendetegn:overholdelse
se mv. Desudennevnes troen pi Jesujomfrufodseludtrykkeligt samt den
kristnehirkeogddben.Det har utvivlsomt varet Rabinowitschsmening,at
dette Credo skulle erstatteDen apostoliskeTiosbekendelse.
Credo'etlyder siledes:
S1 Jegtror fastog bestemt,at vor Fader,som er i Himmelen, er den levende,sandeog evige,som har skabtHimmelen og iordenog alle de
synligeog usynlige(ting) ved sit Ord og sin helligeAnd - han er 6n;
alt er fra ham, alt er ved ham, og alt er til ham (jf. $l i De l2 Tiosartikler).
52 Jegtror fastog bestemt,at vor Fader,som er i Himmelen, ifolge forjettelsentil vorefadre, til voreprofeterog til vor kongeDavid, Isais
somer fodt af jomfru Mason,har oprejsten forlsserfor Israel,Je.ra.r,
ria i byen Betlehemi Juda,somhar lidt, er korsfastet,dod og begravet for vor frelsesskyld. Han opstodfra de dsde og lever,og se,han
sidderved den hoire hind hosvor Fader,somer i Himmelen, og derfra skalhan i sandhedkommefor at dommejorderiget,de levendeog
de dode,og han er kongenoverJakobshus evindelig,og pi hanskongerigeer der ingen ende.
53 Jeg tror fast og bestemt,at efter Guds straffedomsridsslutning og
hansforudvidener vore fadre blevetsliet med hjertetshirdhed, si
de forsyndedesig og sattesig op imod vor Messias,HerrenJesus,for
at gsrerestenafiordensfolk ivrige og for at forsonealleved derestro
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pi Messias,som hans apostleforkyndte,for at jorden mi fyldesaf
HERRENs kundskab,og HERREN vrerekongeover hele jorden.
Jeg tror fast og bestemt,at aleneved troen pi JesusMessiasbliver
hvert menneskeretfardiggiortuden lovensgerninger.For Gud er 6n,
og han retfardiggorioderne,de omskirne,af troenog de uomskirne
vedtroen,for der er ingenforskelmellemjodeog graker,mellemtral
og fri, mellemmand og kvinde;alle er de 6n i Messias.
Jegtror fastog bestemtpi 6n hellig, almindelig og apostolskkirke.
forladelse.
Jegbekender6n dib til syndernes
venter
de
dsdes
opstandelse
og
levendegorelse
og et liv i den komJeg
mendeverden.Amen.

Pi din frelsehiber ieg, Herre!Jeghiber, Herre! pi din frelse.Herre!
pi din frelsehiber jeg.
Dette Credoindgik i slutningeni gudstjenesteliturgien
og kom efterprc.di(ses. 156).Det blev
kenenog/zr afslutningenmeddenaronitiskevelsignelse
aftrykt i obsnnebogenn
fra lBB5og genoptrykti 1892.Ogsi De 24 Tiosregler, som nu skalomtales,findesaftrykt her. Det viser,at de var tiltenkt en
plads og funktion i menighedensliv.
De 24 Trosregler:
et uddrag af Den anglikanske Kirkes 39 Artikler
rSymbolotil tyski 1885,dvs.detligeomDelitzschoversatte
menighedens
talte Credo.I en note rsber han sit kendskabttl De 24 Tiosregler.s
Andetstedssigerhan om disse,at Rabinowitschsom monstermerehar haft Den
anglikanskeKirkes 39 Artikler end den AugsburgskeKonfession.e
Kriiger
oversattedissetil franski lBB5 og navner, at $l er en ordretgengivelseaf
forstedel af \l i Den anglikanske
Kirkes bekendelse.r0
A.S. Poulsensiger
i sin omtaleaf De24 Tiosartikler,at Rabinowitschnsynesat havehaft Den
anglikanskeKirkes ni og trediveArtikler for Ojen." Og det har han i helt
bogstaveligforstandhaft og enddamere,end Poulsensynesat ane.
Ja,Rabinowitschmi havehaft De 39 Artikler fra BookofCommon Prayer
- pi hebraisk- i hdnden!| 1837blev dennebog i sin helhedoversattil hebraisk,efterfulgt afen udgavei 1841,hvilken var fuldt vokaliseret.En sidan
udgavehar Rabinowitschflet i hrnde, velsagtens
gennemFaltin, somhavde
gode forbindelsertil l-ondon-Selskabet,
der havdeudgivet bonnebogen.'2
En sproglig analyseviser, at Rabinowitschovertageren hel del udtryk fra
den hebraiskeoversattelseaf De 39 Artikler. Og ikke nok med det: han
overtagerordretdeleafDe 39 Artikler. Bortsetfra at han pi dennemAdehar
sparettid, nir han ikke skulle nyformuleresig, havdehan samtidigstillet
sig i en position,hvor han vanskeligtkunne angribes.For nir Den anglikanskeKirke kunnebrugeden hebraiskeudgavei sin virksomhed,fx i Jeru-
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salem)kunneRabinowitschdirligt angribesfor at brugetilsvarende
trosregler- i Kischinew!
Nir det med sikkerhedkan fastslAs,
at Rabinowitschhar benyttetBook
mulighed
of CommonPrayerpd hebraisk(BCP),givesder en enestiende
for en narmere bestemmelse
af hans teologiskegrundholdningpi baggrund af de udeladelserog tilfojelser,han har foretagetiDe 24 Tiosregler,
her gengivetsom R.
Konstatereskan det, at de fire forsteartikler i De 24 Tiosreglermed enkelte,overvejendesmi sprogligeforandringerer identiskemed de fire forDog er dethojtideligenJegtror fast
steartikleri De 7 Tiosartikler/Credo'et.
og indholdetaf dissefire forsteartikler
og bestemtnudeladt.Placeringen
angiverRabinowitschsprogram,hvilket uddybesi nogleaf de folgendeartikler. Til de vrsentligsteudeladelser
og tilfojelseri forholdtil BCP kan
gores:
folgendeiagttagelser
R$l Forstedel er en ordretgengivelse
af BCP$1,Om Gudsenhed.MenRabinowitschundladerat tale om) at der er tre personeraf sammevaseni
guddommen.Derimo"dpipeger han, at Gud skaberog opretholderalt ved
sit Ord og sinhelligeAnd.
R\2 OmJesus,
forloseren
for Israel.Materialeter hentetfra BCP$2, Om OrdetellerGudsSon,sombleusandtmenneske,
og BCP$4, Om Kristi opstandelse.BCP$3, Om Kristi nedfarttil Helaedeudeladesaf Rabinowitsch.- Han
indleder$2 medat betone,at Gud har ladet/orloseren
for Israelfremstiefter
Ord, somer fodt i evigtil frdrene.BCPSI talerom Faderens
forjeuelserne
hed af Faderen.Vigtigt er det imidlertid,at Rabinowitschi $9 udtrykker,
at Messiaser )vor himmelskeFadersOrd, somblev fsdt af Fadereni evighedo.Nir Rabinowitschi $2 viderebeskriverJesus(se$2 i Credo'etovenfor), undlader han at benyttede kirkeligeog ngreskeobestemmelser
som
)vsesen(,Dnatur(og lignende.De vasentligsteled fra Den apostoliske
Tiosbekendelses
andenartikeler med. En "jodiskkoloritnhos Rabinowitsch
findesikkeblot i indledningen,menogsi i afslutningenmedbetoningenaf,
at den opstandneJesuser kongeoaerJakobshuseuindelig.Det sammekan
sigesom betoningenaf, at Jesuser fsdt i byenBetlehemi Juda.
R$3 Artiklen Om Israelssyndog opror imodMessiashar ingen pendanti
BCP,men denneartikelsfremskudteplaceringer betingetaf, at det her drejer sigom trosreglerfor Den nyepagtsIsraelitter.JesuskaldesHerrenogdet
signaleres
klart, at hansgerninggalder alle jordensfolk.
R$4 Artiklen Om retferdiggorelsen
fEr en fremskudtplaceringhosRabinowitschi forholdtil BCPSI l. Det sigesklart,at deter vedtroenalene
oguden
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loaensgerningeLat et menneskebliver retfardiggiort. Ved at citereGal.
3,28fremgir det tydeligt, at der pi dettepunkt ikkeer forskelmellemjoder
og hedninger,alleer de 6n i JesusMessias.I forholdtil $4 i Credo'ettilfojes
det afslutningsvis:oI troenpi Messiasoverholdervi loven(Toraen),og den
er en storlindring for sjalen og fuld aftrostn.Den sidstesatning henterRabinowitschfra BCP$11,men d€r anvendesden om kren om retferdiggorelseaftro.
RabinowitschudeladerBCPS5 Om Helligdnden,udentvivl fordi den taler i ugraskeovendingerom, at Helliginden udgdrfra og er afsammevasen
som Faderenog Sonnen.
R$5 Oz De helligeSkrifters nodvendighed
for frelse.Rabinowitschovertager
artiklen fra BCP$5. De helligeSkrifterindeholderalt, hvadder er nsdvendigt for frelsen,og hvad der ikke findesheri eller ikke kan bevisesud fra
Skrifterne,behoverman ikke holdefor en trosartikel.Rabinowitschovertager endogBCP's udtryk for Det gamleTestamente
(Brir ha-Jeshana),brugerdet ogsi i $6,menshan i $l6 anvenderdenalmindeligejodiskebetegnelse Tanak(Iora = De fem Moseboger,Nevi'im = profeterne,Ketuvim =
Skrifterne).Han opremserikke som BCP navnenepi de kanoniskeboger
i GT og tagerikkestilling til de gammeltestamentlige
apokryfeskrifter.GT
og NT er for Rabinowitschde kanoniskeboger,og ndeer skrevetved Helliglndenn.
er overtaget,men med vrR$6 Dele af BCP$7 Om Det gamle Tbstamente
sentligeforandringer.Mens BCP siger,at GT ikke er i modstridmed Nl
venderRabinowitschdet om: NT er ikke i modstridmed GT, hvilket er en
forstAeligapplicering,fordi det er dettesporgsmil, der volder problemer
for ioder. Beggestederbetonesdet, at evigt liv givesved Messias,som er
den enesteMidler mellem Gud og mennesket,idet Rabinowitschher folger BCP uden dog at identificereKristus som uGud og mennesken.
Begge
stedersigesdet, at lovener givet afGud ved Moses.BCP talerherefterom,
og den civile
at kristne ikke er forpligtedepi at overholdeceremonialloven
lov, men dog er forpligtetpi den moralskelov. Rabinowitschgir en anden
vej. Forst anforesdet, at loven - Toraen- er blevet )os en tugtemestertil
Messias,for at vi aleneskalretfrrdiggoresvedtroenpi hamo(if . Gal.3,24).
ofordivi er AbraDernest omtalesforpligtelsentil at overholde omskarelsen,
hams afkomu,og fordi Gud har pibudt ham den. Overholdelseaf sabbatten saItesi forbindelsemed udgangenaf ,tsgypten.Desudennrvnes overholdelseafdeusyredebrodsfest(pilsken)og
ugefesten,
dvs.pinsen,hviikeskal
pi
foregA sammetid, somde kristnefejrerdissefester.De kristnefejrerdisog Helligindenskomseto festeralenetil minde om Messias'opstandelse
me, men de skalogsi fejrestil minde om udgangenaf r$,gypten.
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dvs. de tre oldkirRabinowitschudeladerBCPSBOm detreBekendelser;
Tiosbekenkeligesymboler(Nicrnum, Athanasianumog Den apostoliske
delse)er ikke lorpligtendeudtryk for troen for Den nye pagtsIsraelitter.
R$7 Oz Mishna, Thlmudog ShulchanAruk. Denne artikel har - naturligvis - ingenpendanti BCP.Der kan ikke grundfastesnogenlaresatning
pAMishna og Thlmud, der kun er et evigt minde om storhedenaf den ssvnensind, som Gud lod faldeover )os(. ShulchanAruk betragtessom en
hindring og snare)somhar forhindret)voreojneoi at sedenlevendeog sande trosveje.
R$8 Oznaraesynden
er en forkortetversionaf BCP$9. Arvesyndenbestemnatur, det, som er fsdt med
mes som en fordarvelseaf hvert menneskes
Adamsnatur. Kodet er tilboieligt til det ondeog liggeri strid med Anden.
Derfor er det vanskeligtat tageGuds lovs ig pi sig. - BCP's afvisningaf
Pelagiusudelades,hvilket der dog ikke kan udledesnogetaf, idet Rabinowitsch konsekventudeladerBCP's referencertil kirkefedre og kattere.
R$9 Oz denfrie ailje svareri indhold til BCPS10.Mennesketkan ikke ved
egenkraft og godegerningergore sin vei lige og tro og pikalde Herrens
navn. Kun ved Guds nide i Messias,han, som er Ordet, nfsdt af Faderen
i evighedo,skankesden godevilje.
RabinowitschspringerBCPSl1 Om retferdiggorelsen
af mennesket
over,
idet han har indfsrt artikleni $4.
R$10 Oz godegerningerer overtagetfra BCP$12 med smAforandringer.
Den levendeog sandetro kendespi godegerninger,som traet kendespi
for Gud, men de kan
sin frugt. I Messiaser godegerningervelbehagelige
ikke borttagesynderneeller retfardiggareos eller forhindre Guds dom.
RSll I denneartikelsammenkobler
RabinowitschBCP$13Om gerninger
godegerninger.- Gode
retfardiggorelsen
med
BCPS
14
oaerskydende
Om
for
gerninger,som er giort for retfardiggorelsen,er ikke velbehageligefor
Gud, i dem er syndensnatur. Det forkastes,at der overhovedetkan blive
tale om overskydendegodegerninger.
R$12 Oz Messias,der som den enesteaar uden synd. Arrlklen svarer til
BCPSl5. Kun Messiasvar i sit kod og sin ind uden synd.nSelvom vi er
dobteog fodt pi ny i Messias,sAsyndervi alligevelstadigi mangeforholdu.
R$ l3 Oz syndefterddbensvarertil BCPS16,idet Rabinowitschdog forst
erklrrer, at al synd,der er gjort, kantilgivesveden fuld hfertetsomvendell0B

se.Dog er der en syndmod Helliginden, somikkekantilgives.- Hvori den
bestir, definereshverkeni BCP eller af Rabinowitsch.
ogudoalgelse.
Rabinowitschfolgerher BCP $I 7
R\\4 Omforudbestemmelse
fori en langereudredningaf dissesporgsmil. Guds hemmelighedsfulde
er de kaldede,der
udbestemmelse
i Messiaser fastholdt.De forudbestemte
adlyderkaldetog retfardiggoresfrit og gorestil Guds bsrn.
RabinowitschudeladerBCPSI8 Om at opndeaigfrelsealeneaed Kristi
at
naan.Udeladelsener nappe teologiskbetinget,men skyldesvelsagtens,
sagenalleredeer fremstillet.
R$15 Oz kirken.I overensstemmelse
med BCP$19bestemmes
Messias'
kirke (Kehilat ha-Mashiach)som de troendesforsamling,hvor Guds Ord
forkyndesrent og sakramenterne
forvaltesi overensstemmelse
med Messias' og de helligeapostlesordning.BCP's tilfofelseom, at kirkeni Jerusalem, Alexandria,Antiokia og Rom har feilet,bide hvadangir synetpi skikke og i trossager,udeladesaf Rabinowitsch.
R$ l6 Oz kirkensautoritetsvarert\l BCPS20.Kirken har autoritettil at forordneriter og skikke,men i trossagermi intet forordnes,der er i modstrid
med Guds ord i de hellige skrifter (if. videre R\5 ovenfor).
R$ I 7 Mens BCP S2 I talerom Generalkonciliers
autoritet,at de ikke mi samlesuden pi kongensbud og vilje, og at de skalledesaf Anden og Guds ord,
at de har fejlet ogsi i trossager,begynderRabinowitschmed sammeord,
men brugerartiklentil taleom) at der ikkemi finde almindeligeog specielle forsamlingersteduden pi regeringensbud og efter autoriteternes
vilje.
Ovrighedenbrrer ikke svrrdet forgaves(jf. Rom.13).
RabinowitschudeladerBCPS22Om skcersilden,
aflad mzt.
R$18 Oru at tjenei menigheden
er en forkortetudgaveaf BCP$23. Det siges
kort og godt, at det er forbudt ethvertmenneskeat forvaltesakramenterne,
hvis det ikkeer retteligtkaldetog i overensstemmelse
med regeringens
love.
Bemarkeskan det, at Rabinowitschikkeudtaler,at det er forbudt at prrdike offentligt,sidan somdet forst sigesi BCR hvis man ikkeer kaldetog udsendt.
pd et sprog,somfolk forsrrir.Artiklen appliceR$l9 Oz at talei menigheden
rer intentionenmed BCP$24pi de russiskejodersforhold:De flesteaf Israelsbsrn i Ruslandforstir hebraisk,,det helligesprog(og iiddisch.Derfor skalgudstjenesterne
foregi pi dissesprog.
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R$20 Oz sakramenterne.
BCP$25sigerforst,at sakramenterne
ikkekun er
bekendelsestegn,
men de er endnumeresikrevidner og virkendenidetegn.
Rabinowitschvenderdetteom. Sakramenterne,
somer indstiftetafMessias)Dersikrevidnerom Guds nide og hansvilje medos.Gennemdem virker han i vor midte pi en skjult og underfuld mide for at opvakkeog bekrafte vorestro pi ham, og de er ogsi bekendelsestegnu.
Han fastslir,at der
er to sakramenter:
dib og nadver.Sakramenterne
virker kun, nir man modtagerdem pi en vardig mide. Rabinowitschundladerat nrvne de fem andre forhold, som den katolskekirke betragtersom sakramenter,og som
BCP afvisersom sidanne.
R$21 Praslers uaardighedhindrer ihke sakramenternes
ztirkekraft. Som
BCPS26pipeger Rabinowitsch,at prastenikke forvaltersakramenterne
i
sit egetnavn,men i Messias'navn,hvorfor sakramenternes
virkekraftikke
er afhangig af prrstens vardighed. Kirken er forpligtet pi at undersoge,
om en prast levervrrdigt; gor han det ikke,skalmenighedenbortviseham,
efter at der er frldet en retfardig dom.
R\22 Om ddbensvareri indholdtil BCPS27.Diben er genfodelsens
tegn.
Ved dibens vand indplantesog nedsankeset menneskei Messias'menighed. Diben er tvatning og renselsefra alt ondt. De, der modtagerdiben,
bekender6bentfor alle,at de er forvissedeom deressyndersforladelse,og
at de er Guds born. Afsluttendebekraftesrigtighedeni at dsbe bsrn.
R\23 Om nadaeren
hentersit materialefra BCP$28.oHerrensnadverer et
tegn,hvor vi ihukommmervor Herre,Messias'dod, indtil han kommeranden gang i sin herlighedu.Rabinowitschkalder brsdet for uhimmelbrodetu.Vedat spisebrsdet og drikke vinen bliver man delagtigi Messias'legemeog blod. RabinowitschudeladerBCP's afvisningaf transsubstantiati
onslaren(at Kristi legemeog blod forvandles)ogandrelevn fra den katolsketeologi,velsagtens
fordi detteikke var aktuelleproblemerfor hansnmenighedo.Afsluttendeanforerhan, at den gudloseikke fir del i Messias,nir
han modtagersakramenterne.
Indholdeter hentetfra BCP$29Om dengudlose,der ikke spiserKriyi legeme,ndr han modtagerHerrensnadaer.
De efterfolgendefire artikler fra BCP udeladesaf Rabinowitsch,dvs.
BCPS30Beggeelementer
i nadaeren
skal uddeles
til legt'olker,BCP$31 Oz
Kristi offer,der6ngangfor alleerfuldbragtpd korset,hvor den katolskekirkes
tankeom et messeoffer
afvises,og B CP $32 Ompra stersagteskabmedafvisning af colibatetfor kirkenstjeneresamtBCPS34Om ekskommunicerede
personer.
R$24 Om kirkenstraditionhentersit materialefra BCP$34.Den, der bry110

der de af kirkensskikke,som ikke er i modstrid med Guds ord, skalirettesattes)fordi han bryder kirkensordningog er ulydig imod ovrighedensautoritet. Afsluttendegoresdet galdende,at enhvermenighedhar ret til at
forordneog forandreskikke,der skyldesmenighedenssmag.Dog skalalt
skefor at opni en storreerkendelseaf Messias.
De resterendefem artikler i BCP udeladesaf Rabinowitsch.
Opsummerendekandet
havdes,at RabinowitschgennemDe 24 Trosregler
har givet et klart svarpi traditioneilelaresporgsmil,at han langt pi vej sprogligtsom indholdsmessigt- folgerden kristnetradition, nir den taler
bibelsk,men han sogerat undgi formuleringer,der er hentetfra dengrrske
begrebsverden.
Srrstandpunkternefor Den nye pagts Israelitterer udtrykt, men der foresikke i De 24 Tiosregleren n&rmereargumentationfor
berettigelsen
af en jodekristenmenighed.Men en sidan er forudsat.Bemarkeskanogsi, at han brugerordetokirkeu,ikke nsynagogen
eller lignende om sin menighed.
I en samletvurdering af Rabinowitschsteologiskegrundsyn kan disse
trosreglerdirligt overbetones.
Han vedkendtesig dem livet ud. Men inden
vi beskriver,hvordantoneangivende
pi Rabinowitschs
teologerreagerede
grundholdning,skalder giveset rids af, hvordanhan fremlagdesinesynspunkter, nir han ikke brugte et obekendelses-sprogo.
En uddybende Forklaring
Som allerederefereretovenfor(ses. 64) blev Rabinowitschafkrcvet sit syn
pi overholdelse
afomskerelseog sabbatvedkonferencen
i marts 1884i Kischinew.I En uddybendeForklaring skriverhan, at omskarelsen
er et helligt tegn,som angiver,at en personer af Abrahamsslagt. Det kranker ingen,da det ikkeudfsresoffentligt,og noglelager mener,at det endoger fysiskgavnligt.Viderepilrgges det ikkede europaiskefolk at omskrre. Han
mener)at omskerelsenmi overholdesaf joderfor at bevarederesnationalitet eller folkeligetilhsrsforhold. Bide Tora og Ny Testamentepilagger
dem at overholdeomskrrelsenaf den grund.Omskerelsenosammenbinder os med vore jodiske brodre, men den kan ikke retfrrdiggore os for
Gud., hvorefterhan citererRom. 4,2: oHvis Abrahamblev retfrrdiggjort
af gerninger,har han io nogetat rosesig af; dog ikke over for Gudo. Nir
Paulussigertil galaterne:nladerI ier omskare,vil Kristus ikke gavneier
noget((Ga|.5,2),henvenderhan sigalenetil hedninger,
somfejlagtigtmente, at de kunne retfardiggoresved lovensgerningerog Kristi nide. Men
ifolge Rabinowitscher lovens69 aldrig givet til dem.
Hvad angir sabbatten
henvises
til2.Mos. 20,8:,Kom sabbatsdagen
i hu,
si du holderdenhellig!nMensdetpihviler Den nyepagtsIsraelitterat holde dettebud, er de absolutfrit stilledevedrsrendede love,som er betinget
afbesiddelsenaf landetIsrael,af tempeltjenesten,
af indsattelsenaf avriglll

nede,som for
heden,af det varmeklima og af at holdeen afgudsdyrkelse
lang tid sidener blevetforkastet.
Hvad angir ordningerfra den ry)epagt, understregerRabinowitsch,at
man er forpligtetph ddbog nadver,som vel at marke skalforstis i overensstemmelse
medden renefodiskeind, somkommertil udtryk i de gammelbetestamentlige
skrifter,og efterdet forbillede,somfindesi de evangeliske
kendelseri Englandog Tyskland.
han iodernesog
Videreytrer han sig om treenigheden.
Igen kontrasterer
hedningernes
forskellligebaggrund.Hedningerne,
der var vant til polyteisme,mitte havedet understreget,
at de tre personeri de helligeskrifterer
6n. Men det falder ioderneoverordentligvanskeligtat bruge treraller,
sksntde godtvedfra skrifterne,at deneneGud er tre personer.Og han fortsatter: oDe troendeafhedningernekalderde tre personerFader,Son og
den helligeAnd; vi kalderdem en Gud og hansOid og hanshelligeAnd-.
Hvorfor skullede kristnekirkerbebyrdeisraelitterne
medting, somderes
frdre har lrrt dem, for at afholdedem fra at nare falskeforestillingerom
Gud. .?nHan understreger,
at dejodiskeapostleikkehar pilagt jodernedenne byrde.,Og vi finderintetsteds
i dehelligeskrifter,at troenpi detre 'personer'skalvrre en nsdvendigbestanddel
afbekendelsenn.
Afsluttendehavder han, at det er vanskeligtat forklarejomfrufodslenfor
mener,at man
ioderudenat goreHelligindenantropomorf.Rabinowitsch
gor Gud are vedikkeat gi i detaljer,menblot holdesigtil formuleringen:
fsdt af Helliginden(if. Matt.l,20).
At Rabinowitschhar tagetved lare af den kristne tradition, skulle gennemdenneskitsevrre godtgjort.Dog folgerhanikkedenkirkeligedogmedannelse,
nArder i dennetalesmeregraskendbibelsk.Fabernavner pi et
postkorttil Delitzschden25.marts1884,at Rabinowitschs
modstandmod
barnedib nu er andret gennemde langedebatter,de har haft herom.'r
Diben betragtedehan ikke blot som en bekendelseshandling)
men som
ngenfodelsens
tegn(.Han langersenerekraftigtud mod en iodesom Isak
Lichtenstein,sombekendtetroenpi JesussomMessias,men ikke lod sig
afsin offentligeforkyndelseer Paulus'ord
dobe(ses. 176).Fra begyndelsen
i Romerbrvet10,4blevetet af hans nogleord:,Messiaser lovensophorn.
'Wechsler
er det ogsi bebevidnerbl.a.dette(ses. 83).I pradikenmaterialet
vidnet.raOg ikke mindst: disseord stod skrevetpi den torarulle,som li i
(ses. 149).Endeligmi bemrrkes Rabinowitschsskarpekritik af
bedesalen
tlmud. Den var den egentligegrund til det jodiskefolksulykke,idet Rabinowitschunderstreger
kontrasten
ibenbaring
mellemden guddommelige
og den rabbinskeudlagning heraf.Interessantnok kritisererDelitzschRabinowitschfor dette,idet han mener,at der i Thlmudog andenjodisktraditionslitteraturogsi findestanker,der er indsbeslegtede
med den kristne
pi dettepunktudtryktesig
tro.Delitzschkunneonskesig,at Rabinowitsch
t12

mere afbalanceretlr5
Noteres kan det imidlertid, at Rabinowitschikke
destomindre gor brug af den jodisketradition,dersomden kan tjeneden
pointe,han onskerat fremkommemedi sinepradikener.Undertidenfremdragerhan forhold, der er inspireretaf den jodiskeKabbala(se s. 178).
Piskehaggadaen: en nadverliturgi
Inden Faberrejstetilbagetil Tysklandi foriret 1884,niede hanat holdepiskei Kischinew efterdenpdskehaggada,
somRabinowitschnetopda havde
fardiggjort (ses. 65). Den var tankt som en nadaerliturgi,som Den nye
pagtsIsraelitterskulle bruge pi piskeaftenen.
Formener oiodiskn,idetliturgiener orienteretom de firebrgre, somindgir i det jodiskepiskemiltid, indholdeter ukristentu.Skiftevisleser prrsten og menighedenudvalgteskriftafsnit. Notereskan det, at det er en
prast eller ,hyrdeo,der lederhandlingen.
Efter Fadervorstillespi bordetet fadmed tre usyredebrod, en kandevin
Prastenfylder det forstebeger medvin. (P
samtbagre til nadvergasterne.
= prast,M = menighed).
Forstebeger:Abrahams beger,fedrenesforstemand("hoztedu).
P: Denne nat skal overholdesaf alle Israelsborn, slagt efter slegt. M:
2.Mos. 13,3.P: Es. 63,9. M: Es. 63,16.P: Matt. 26,L7-19.
M: Luk.
- Hver tagersit bager og fremsigeren takkebsnfor Abrahamog
22,15-18.
pagten,der blev givet til ham. Bagerettommes.
Andet beger:Moses'beger,profeternes
forstemand.
P: 2.Mos.3,13-16.
M: 2.Mos.14,30-31.
P: Es. 63,11-12.
M:Joh.5,45-47.
- Hver tagersit bager og fremsigeren takkebonfor Moses,gennemhvem
Gud har lart Israelat elskeham. Bagerettommes.
Tredjebeger:Davids bager,kongernes
forstemand.
P: 5.Mos. 17,15.I8b.20.
M: 2.Sam.7,lB-24.P: Es. 55,3-5.M: Luk.
1,30-33.- Hver tagersit bager og fremsigeren takkebsnfor David, Isais
son, hvem Gud har ibenbaretde kommendeting og givet forjatteiseom,
at der ikke skalvare nogenendepA hanskongerige.Bagerettommes.
Fjerdebager:Frelsensbager,JesuMessias'beger.
P:4.Mos. 9,9-ll. Matt.27,34.M: 5.Mos.8,3. P: F,s.33,13-14.
M: Es.
53,5-6.- PrEStenlrgger brsdet til rette,hver tagersit brger og fremsiger
en takkebsnfor Jesus,verdensfrelser,Guds salvede,som har udgydt sit
blod for at bare mangessyndog skanketen evig retfardighed.Prestentager fadet med brodet og fremsigerindstiftelsesordene.
Herefter uddeles
brodet, og presten siger: oVorHerre JesuMessias'legeme,hengivetfor
dig...oVinen givesmed ordene:<VorHerre JesuMessias'blod, udgydt for
dig...nAfsluttendebederhan Fadervor.
Denne nadverliturgi blev afprovetunder private former i 1884.'6Det
serikke ud til, at den senereer blevetbenyttetved de oflentligegudstjene114
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ster.Forklaringenherpi er den enkle,at Rabinowitschikke fik myndighedernestilladelsetil sakramentforvaltning.
Skriftet 'Sinai og Horeb..
Et andetskrift fra sammeAr, 1884,skalogsi omtales,selvom det ikke blev
trykt, og selvom det er vanskeligtat afgare,om Rabinowitschsenerefastholdt de tanker,somkommertil udtryk heri. Skriftet nSinajog Horeb eller
Prast og Kongenomtalerhan i sit brev til Delitzschaf 4.116.september
1884.'?Skriftet, som i omfangvar pi omkring 12 ark, behandlerproblemet, at det i 5. Mosebog,hosprofeternesamti Salmernesiges,at Israelfik
den guddommeligeibenbaring ph Horebsbjerg,mensdet i slutningenaf2.
samti 3. og 4. Moseboghavdes,at det sketeph Sinaj bjerg.Efter Ezrastilbagekomstfra BabylonbrugesnavnetSinai, jf. Neh. 9,13. Og i den fodiske
tradition lyder det: oMosesfik Toraenfra Sinajn.- Rabinowitschskriver,
at han har fundet losningen,men omtalerden ikke. Men den vil kastelys
over vanskeligtforstieligestederi Bibelen,fx 5.Mos.18,15-16;
Mal. 4,4;
Ap.G.3,22; Gal. 4,25 samtoverde tre jodiskepartierfariseerne,saddukaerneog ess&ernepi det andettempelstid. Men Rabinowitschhar besluttet
ikke at oflentliggoredet uden at sporgeDelitzschtil rids. Miske er tiden
endnuikke inde til det.
I sit brev af 3. oktober 1884kommentererDelitzschsagen,selvom han
ikke har setskriftet,men hanbederRabinowitschom at medbringedet, nAr
han kommertil l-eipzig.Men pi forhind vil Delitzsch6n gangfor allesige,
forum galder kun den grammatisk-historiske
metoat i det videnskabelige
de. Reformationenhar brudt med allegoresen
og enhverhaggadiskudlagningsmetode.Han informererRabinowitschom, at den nyerePentateukforskninghar vist, at den ojahvistiskedeuteronomistiske
betragtningsmide
er den profetiske,den elohistiskeer den prrsteligeu.'8
Ifolge Lhotzky bragteRabinowitschskriftettil Delitzschpi sin ndibsrejseoi marts 1885.Lhotzky anforer,at Rabinowitschikke har haft kendskab
til den videnskabelige
kildekritik. Men i Skriften finder Rabinowitschen
ejendommeligmodsetning mellemen presteligog en profetiskopfattelse.
Jesusindplacerespi Horeb-linien, saddukaerneog fariseernepi Sinajlinien.'e Delitzsch omtalerbogeni 1887.Horeb er for Rabinowitschudtryk for det oprindelige,Sinajudtryk for den prastelige,uprofetiskeoogsi
at sigefarisriske,udvidedelovgivningu.Fjendskabetmod Jesusudgik fra
denne prasteligelinie. Derfor er det megetfolgerigtigt,at Rabinowitsch
betragterTalmud somden egentligekilde til det jodiskelolks ulykke,tilfojer Delitzsch(seovenfor).'o
Ifolge Lhotzky rasedekampenmod bibelkritikken pA det heftigste,da
Rabinowitschkom med sit skrift til Delitzsch.uDeovergir jo dem alle!De
gir langt videreend Wellhausen!nskalDelitzschhavesagttil ham. (Wellt14

Og Lhothausenvar den forendetalsmandfor kildesondringshypotesen).
zky fortsatter: ,Selveskriftet har Rabinowitschsenereholdt skiult hossig
selvo.2r

Med den starketillid til Bibelensinspiration,som han senereudtrykker
(sefx s. I 78),serdet ud til, at han lod sigbelare,og i hvert fald holdt sin forklaring pi dette problem for sig selv.I debattenom Rabinowitschindgik
dissetankerikke. Men der var nok af andrepunkter,som hedningekristne
teologerkunne stodesig pi.
giver Rabinowitschden 25. juli/6. august
I et brevtil C. A. Schonberger,
1888svarpi noglesporgsmil,somG. A. Dalmanhavdestillet,ikkemindst
pi andresvegne.22
For det forstehar Dalman sogtklarhedover,om Rabinowitschhar forstiet Paulusvedrorendeomskrrelseog sabbat.Rabinowitschhenvisertil Gal.
6,15og menerikke,at han rosersig af at vare omskiren.Men Dalman skal
ikke glemme,at han som uomskirenheller ikke har nogetfortrin. Rabinowitsch vil ikke skrivenogetom sabbatten,da Paulusikke taler om dette.Dalmanhenviseri en notetil Kol. 2116,Rom. 14,5og Gal. 4,10,men pipeger,at Rabinowitschofte nok har udtrykt, at sabbatsfeiringen
ikke betragtessom en lovgerning.
For det andethar Dalman spurgt, om Rabinowitschmener,at Kristus
forst og fremmester IsraelsMessiaseller verdensfrelser.Rabinowitschciterer Joh. 3114-16.
Gud har elskethele verden,og der er kun 6n mellemmand mellem Gud og mennesker,nemlig mennesketJesusKristus, idet
l.Tim.2,5 citeres.
Endelig har Dalman spurgt)om Rabinowitschbetragterden kristnekirkeshistoriesom varende dyrebarog af verdi. Dalman glader sig over,at
hedningerneer kommetGud ner pi grund af Kristi blod, men hanselvhar
en smerteover, at Israel ikke har opniet det, som det sogte(Rom. ll,7).
Hans oje og hjerteer rettetimod den kristnekirkeshistorie,og den har lart
ham, at ved den korsfastedeKristus nharvi, beggeparteri 6n And, adgang
til Faderenn(Ef. 2rl8), men i det ny Jerusalemskalder nu ogsi vare et DJ6destrtden, idet han citerer LMos.2319og supplerermed Ab. 21,27.
I sit svarkan Rabinowitschikke skjulesin overraskelse,
der gransertil irritation over)at man stiller noglesporgsmilog proverham pi punkter,som
han alleredehar givetsvar pi i andresammenhange.
Her kan det nu vrre pi sin pladsat giveet kort rids afdebattenom Rabinowitschsgrundholdninger.Der givesnogle eksemplerlra den tidligste
fase,suppleretmed nogleholdningerfra 1890'erne.I dennesidsteperiode
hentesargumenterneimod Rabinowitschoverveiendefra de fsrstedokumenter og uden storrehensyntagentil fx De 24 Tiosregler.
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Udpluk fra den teologiske debat om Rabinowitsch
FranzDelitzschvar ikkeblot sympatiskindstillet overfor Rabinowitschog
den messianske
bevagelse,men gledede sig over den, ja, blev ligefrem
oelektrificeretoaf de gode nyhederfra Kischinew og forsvaredeRabinowitsch,nir han blev angrebet.2r
Delitzsch bod Rabinowitschsbestrabelsefor at byggeen selvstandig
jodekristenmenighedvelkommen,hvor de troendeselvkunneprage deres
knytte til ved synagogen.2a
Han betragbekendelse
og i deresgudsdyrkelse
tedeikke Rabinowitschsoverholdelseaf omskrrelseog sabbatfor vrrende
i modstridmed Paulus,selvom disseforholdefterhansmeningnvanskeligt
lader sig forenemed kristendommenskarakteraf verdensreligion.n25
Han
morklagger ikke denneuenighed,men er den forstetil at understrege,at
disseforhold skaloverholdessom nationaletegn, og at Rabinowitschunderstregerretfardiggorelsenaftro. I ovrigt har Rabinowitschtil det ekstresomPaulusog Lume det sammestandpunktvedrsrendeceremoniallovene
ther, den tyske Paulus.'oRabinowitschanerkendersondagensom helligdag for menneskeheden.
Han vil dog selv holde sabbattensom en mindedagfor udgangenaf'S-gypten,siledesat skabelsen
af det israelitiskefolk mA
Han bekamper den farivare en jodekristenmenighedsgudstjenestedag.
saiskemide at overholdesabbattenpAefterceremoniallovene.
Omskrrelsen er tilsvarendefastholdt af Rabinowitschsom et nationalt tegn. Delitzschgiver udtryk for hibet om, at Rabinowitschmed sin paulinskeindstilling i sidsteende vil drage en paulinsk konsekvensog forlade dette
standpunkt.nlsraelsnationalesaregenhed
skalbliveopretholdtog vil ogsi
uden omskarelseog med sondagi stedetfor sabbatblive opretholdt,nsiger
Delitzsch.2'TilRabinowitschskriverhan den 30. december1885,at det
er forstieligt, at man med henblik pi synagogen
vil bibeholdesabbat,omskarelseog det hebraiskesprog.Han udtrykker blandedefslelseroverfor
dettemotiv, omenvi hiber, at der inden for disseformer vil fremvokseen
menighedaf et kristeligtvasen.(28
forhindrededogikkeDelitzschi at betragteRabinoDissekritiskeansatser
Han er overbevistom, at Israel
witsch som )et kirkehistoriskfaenomen.o2q
skalfrelsessomfolk. Nir bare 10 personeraf dettefolk slutter sig sammen
og danneren nationalkristenmenighed,mi Delitzschbydedettevelkommen som et forspil til hele Israelsfrelse.Og det vil han glade sig over og
ikke lade,smilig kritikn sli skir i denneglade. I indledningentil de forste
til at eF
dokumenterslutterDelitzschmed at opfordrekirkenog synagogen
terleve profetordet:ul-eg den ej ode, thi der er velsignelsederin (Es.
65,9).ro
Om Rabinowitschs
CredosigerDelitzschalleredei lBB5,at det sterdet
katolske,dvs. det almentkristeligeCredomegetn&rmereend (tidligeretiders)ebjonitiskeeller det moderneunitariske.Rabinowitschforsogerat
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men Delitzschfastslir,at Rabinowitsch
bekender
formuleresiganderledes,
sig til den treenigeGud, til oGuds-mennesketo
og nGuds-lammet()
som
barer verdenssynd.3r- I konfliktenmellem Faltin og Rabinowitschlod
Delitzschogsi sin rost hore)hvilket entydigt var til Rabinowitschsfordel
(ses. 140).
Blandt andretoneangivende
tysketeologerstottedeogsi H. L. Strack
jodekristnemenigheder.r2
dannelsen
af selvstandige
G. H. Dalmanstillede sig ogsi pi Rabinowitschsside, da denneblev angrebetaf Faltin (se
s. 141).Men kritiskerosterlod sig ogsi hore.
P. Greve var en af de forste,der i 1884reagerede
kritisk imod Rabinowitsch.rrPi den ene side kan han glede sig over bevagelsensfremkomst,
men pi den andensideforskrrkkeshan, idet han i Rabinowitschs
udredninger seret udtryk for et jodisk race-hovmod.Pi en overfladiskmide ser
Rabinowitschbort fra kirkenshednineekristne
udviklins. Rom. 10.6(vel
10,4)bliver fordrejet,og treenighedslirenbetragtesaf Rlbinowitr.-t *rn
en ikke nodvendigbestanddelaf bekendelsen.Nir Rabinowitschi stedet
for Fader,Son og Helligind taler om den eneGud, hansOrd og hansHelligind, har han overset,at udtrykkeneFader,Sonog Helligind stammerfra
de jodekristneapostle,ikke fra hedningekristne,
som han pistir. Heller
ikke nadverliturgiener tilfredsstillende.Greveudtrykker hibet om, at Rabinowitschsvennerkan overbeviseham om, at man mi vrre ydmyg for at
kunne gi ind i Guds rige. I Kristus Jesuser der hverkenjode eller greker.
Af den grund er der ikke pladstil et ,kodeligthovmodn.
Ogsi de le Roi, forfatterentil det storeverk om den evangeliske
kristenhedog joderne,blev en afRabinowitschskritikere.I det navntevark er kritikken endnukun svag,og Rabinowitschrosesfor at havefort Jesusfra periferienog ind til centrumaf det jodiskeliv.raMen i 1896udtalerhan sig
kritisk imod Rabinowitschssyn pi loven,ssidet han reagererimod den opfattelse,som A. Wiegandhavdegjort geldendeved en missionskonference
i l895.ioWiegandststtedeRabinowitsch.I sit loredraghavdehan n&vnt)
at der ifolgeNy Testamente
er fuld frihed for jodekristnetil ar overholdesivel somikke overholdeden jodiskelov.Enfriztilligoverholdelse
afden iodiskelov var ifolge Wiegandanbefalelsesvardig.
Pladsentillader ikke at gi
n&rmereind pi denneinteressante
debatmellem disse.37
I 1897udtrykker
de le Roi klart sin modvilje imod Rabinowitschsforetagende.
Han truesaf
fordarvelseDgennemen falsk nationalismessurdejn,skriver de le Roi, og
han er pi afveje,nir han hrvder, at joder,der trader overi den kristnekirke, ikke d€r fir den fornsdne pleje.rs
O. Hardelandforsogeri sin bog om den lutherskemission(1895)at dele
sol og vind lige.reHan havder, at det er en kendsgerning,at en megtig
jodekristenbevegelseer udgiet fra Sydrusland.Alligeveler hanskritik af
Rabinowitschikketil at tagefejl af. Hovedsporgsmiletmi vare: Hvad siger
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Rabinowitschom Kristus?Hardelandrefererertil De l0 Trosartiklerog En
uddybendeForklaring fra 1884.Han finder ikke, at der er pladstil tanken
om treenighedeni Rabinowitschshelhedsopfattelse.
Han kan ikke dybt nok beklageden spaltningi kirken, som en bibeholdelseaf sabbatog omsktrelsevil forirsage.Og Hardelandmenerogsi, at
udvikling har nogetat lare Rabinoden kirkehistoriskeog dogmehistoriske
witsch, og ikke bare kan sigesat galde hedningerne.Bevagelsensbetydning er ikke afhangig af, om der dannesen kristenmenighed,der er jodisk
praget. Den storstebetydningafbevrgelsenfinder Hardelandi, at bevregelsenhar understreget,at Kristus og kristendommenikke er nogetfremmed for joderneog deresnation.
A. Wiegandtageri en artikeli I896 kraftigt afstandfra Hardelandsfremstilling samten artikel,skrevetaf en prast i Mecklenburgi 1895,der stotteDen jodekristnebevagelseer ifolge Wiegandhverde sig til Hardeland.a0
ken en farefor kirken eller for de fodekristne.Vel er kristendommeninternational,men den er ikkeantinational,havder han.Rabinowitschbenytter
som fx operlkkeformuleringerfra den hedningekristnedogmedannelse
sonu,oguddommelignatur(. Men det gjordePauluseller Johannesheller
ikke. Men sagensom sidan, at den ene Gud er tre personer,har Rabinoburdelare af Rawitsch klart bekraftet.Wiegandmener,at jodemissionen
binowitschog sigetil ioderne:oBeholdgerneomskarelse,sabbatog spiseregler!Det er ikkedet, det drejersig om i kristendommen,men eneog alene
om Kristus og om sjelenssalighedog om et nyt hierte(.
Med disseeksempler
er hovedpunkternei kritikken mod Rabinowitsch
angivet.Notereskan det, at selv de, der stilledesig kritisk til hansteologi
og dannelsenaf selvstandigefodekristnemenigheder,anerkenderhans
indsatssom pradikant - og roserham herfor.Det gjaldt bl.a. F. Heman i
Basel.a'Hans kritik imodegis af G. A. Kriiger i Frankrig, som alleredei
afsAdannemenighesin bog fra 1885havdeargumenteretfor berettigelsen
der." Selv R. Faltin anerkendtebetydningenaf Rabinowitschspredikener,ogsi da han satteind med en kritik afhansliv og lare (ses. 137).Betydningen af Delitzschsvurdering af Rabinowitschsrettroenhedkan dirligt
overvurderes.Hans vurdering blev i Danmark bl.a. formidlet gennemA.
P. Wolff, joS. Poulsen,fra 1890formand for Den danskeIsraelsmission.
oversattePoulsens
dekristenog missionar for Den svenskeIsraelsmission)
skrift til svenski 1891.Pi opfordring fra sammemissionudgaven anden
iodekristen,Ph. Gordon, i lB95 et skrift om Rabinowitsch.Og ogsi Th.
Lindhagen udgav et - positivt - foredragom Rabinowitschi 1896.I de
findes hyppige efterretningerom
svenskeog norskeisraelsmissionsblade
bevegelsen.Da J. G. Blom, redaktsrenfor det norskeblad,besogteKischi(ses.152).I denennewi 1892,fik han et positivtindtryk af Rabinowitsch
gelsktalende
verdenfandt Rabinowitschopbakningi Mildmay-missionen.
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Ogsi Det britiske Selskabstillede sig positivt til ham. Med dannelsenaf
hndon-Ridet for Rabinowitsch(ses. 165) fik Rabinowitschherigennemen
varig moralskog okonomiskstotte,udenat detterid blandedesigi hansteologiskesynspunkter.BevagelsenThe HebrewChristianTestimonyto Israel, stiftet afD. Baronog C. A. Schrinberger
i 1893,havdesomet af sinehovedformil at stotteRabinowitsch- og Isak Lichtenstein.43
l-ondon-Selskabet visteinteressei begyndelsen,men tog senereafstandfra Rabinowitschs
srrstandpunkter,hvilketklart sigesi nekrologenoverham i 1899(ses. 206).
I Skotiandfandt Rabinowitschststtei kredse,der var tilsluttet Den skotske
Frikirke. Men ogsi Den skotskeKirke visteham interesseog indbod ham
til at taleved generalforsamlingen
i 1896(ses. 179).I USA fandthan bl.a.
stottehosA. C. Gaebelin.
Efter denne skitseaf Rabinowitschsgrundholdninger- og reaktioner
herpA- skalder knytteset par bemerkningertil Rabinowitschsbrug afbetegnelsenobroderufor Jesus.Det skalvises,at den ikkestodsi isoleret,som
noglefremstillingergiver indtryk af. Hermedkastesder yderligerelys over
Rabinowitschsforstielseaf Jesuperson.

lI9
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Vor broderJesusog noglentil
Det helligeLand
Efter at der i forrigekapiteler givet en skitseoverhovedpunkternei Rabinowitschsteologiskegrundopfattelse,
er det nu pi sin pladsat tagestilling
til Rabinowitschsbrug afbetegnelsenbroder
omJesus,en betegnelse
vestlige iagttagerelagdemrrke til fra fsrstebegyndelse(ses. 13).
I mai lBB4 skrevDelitzschi forordettil de forstedokumenterom Rabinowitsch:oFraPalestinavendtehan tilbagembd losenet:'Noglen til Det hellige Land liggeri handerne pi vor broderJesus'o.Og Delitzschfortsatter
med at hrvde, at i ndeto ordJeshuaAchinu" (Jeshuaflesus
vor broder)ligger tyngdepunkteti Rabinowitschstrosbekendelse
oB ,vel ogsin bevagelsenstiltrakningskraft.'
Afgrunde, somvil skinneigennemi det folgende,er det hensigtsmassigt
forst at behandlebroder-betegnelsen
uden storrehensyntagen
til helennogleo-satningen.
Vor broder Jeshua{esus
Rabinowitschbruger altid det hebraiskenavnJeshuaom Jesus,nir han
skriverpi hebraisk,aldrigJeshu,somi storedeleafden fodisketradition er
forstAetsomet negativtladetnavn, derhun blev brugt om JesusafNazaret.
I Jeshu-formen
fandt mangejoder ogsi en forbandelse:nMAhansnavn og
hansminde udsletteso.2Jeshua-formen,
som i ovrigt me betragtessom det
historiskkorrektenavn for Jesus,er pi forskelligmide fremhavetaf Rabinowitsch,i de fsrstedokumentersivel somi nogleprrdikener. Undertiden
fremhavesnavnetved,at det skrivesmed stsrrebogstaver,
undertidenved
at der er mereoluftn mellem de enkeltebogstaver.PAualterpartietni hans
fremhevetmed )store(
bedesal(ses. 150og fotoets.7) erJeshua-navnet
bogstaver.I sinepradikenerdannerhan undertidenet ordspilmellemnavnet Jeshuaog ordet frelser(Moshia)eller andresubstantiverog verber af
sammestamme.rUtvivlsomt er han her inspireretaf Matt.l,2l med det
underliggendeordspil:JeshuaJoshia,dvs.Jesusskalfrelse.I sin nKischinewersang(piLfiddischgor han i en verslinieklart: )Jesuser den sammesom
n
Jeshuau.
MedJeshua-navnet
signalererRabinowitschikkeblot, at han for sin egen
del har flet et nyt forhold til ham, de kristne kaldernJesusu,
og joder i almindelighedkaldernJeshu<,
men ogsi, at denneJeshua er enjode,der skal
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frelsesit folk. Jeshuaer nemlig om nogenIsraelsog jodernesbroder.
Der herskeringensomhelsttvivl om, a[ Rabinowitschlanceredeudtrykket )vor broderJesuso.Det gavgenlyd,og blev hyppigt citereti denvestlige
verden.Men sporgsmiletmAstilles,om der hermedblev givetet dakkende
billedeaf Rabinowitschsaedaarende
synpi Jesuperson.Ganskevist forsvaredehan, somvi skalse,brugeni funi 1885.Alligeveler detlforkertat beisoleretog uden hensyntagen
tragtebroder-betegnelsen
til andrebetegnelfik det som
serfor Jesus. Hztisdetblev anvendtsomet motto\ begyndelsen,
s6dankun en kort levetid.Er detterigtigt, er der hermedskabtet helt andet
billede end det, tidligere fremstillingerhar fremlagt.
Forekomstenafudtrykket findesprimart i det tidligerematerialefra Rabinowitschshind, bl.a.i De 13 ?ser($$12og l3) fra 1883,i et hebraiskdigt
(strofe 17)fra 1884,5i opribet Kol Kore fra efteriret 1884bsamt I uJosefs
gengivetaf K. J. Gottlieb.Her sigerRabiulykkeo(ses. 240) fra 1884-1885,
nowitsch,at han vendtetilbage fra Det hellige Land med det gladebudfindesdet kun sjelskab:oJesus
er vor brodern.I korrespondancematerialet
dent, fx i brev til Faberaf 16.128.oktober 1885.?I referatetfra hansomvendelsesberetning(I-eipzigl887)lyderdet:,JeshuaAcltinz(Jesusvorbroder) var fra nu af hanslosen,hvormedhan vendtetilbagetil Ruslandn(se
s. 28). Videre forekommerudtrykket i nogle af de forstepredikener,der
blev publiceret(if. nedenfor).
Iagttageskan det ogsi, at udtrykket rAAefindesi de forskelligetrosartikler,somRabinowitschudformedei 1884-1885.
Dog anvendes
det i En uddybendeForklaring til De l0 Tiosartikler(1884).Hvis det i det heletaget
forekommeri pradikener og skrifter, der er blevet til efter 1886,er det
yderstsieldent. Det findesganskevist i pradikenantologienfra 1897,men
kun i de tidligstepradikener,der i mereeller mindre omarbejdetskikkelse
genoptrykkesher. Bemarkesmi det ogse,at Rabinowitschssidsteskrift i
l898 blevoversattil engelskmedtitlen uJesus
ofNazareth.The King ofthe
Jewsu,joderneskonge,ihke jadernesbroder.I skriftet findesbroderbetegnelsenikke anvendtom Jesus.I Rabinowitschskorrespondance
er det ogsi
yderstsjeldent,at betegnelsen
bruges.
Pi dennebaggrundmi det hevdes,at broder-betegnelsen
anvendtom Jesusstar svagti hvert fald i Rabinowitschssenereskrifter.I dissebetegnes
joderneundertidensom ,Jesubrodreneller nJesubrodreefterksdet<.8Det
primrre materialemodsigersiledesdet indtryk, som si at sigealle senere
fremstillingerskaber,nemligat broder-betegnelsen
anvendtom Jesusvar et
motto,som fulgte Rabinowitschigennemhelehansvirksomhed.Dette er
ikkettlfaldet. Det er derimodrigtigt, at detvar et vigtigt begrebi begyndelsen,selv om detteogsi kraver en n&rmereprecisering.
Delitzsch gladede sig over og betragtedeudtrykket oJesusvor brodern
N. I. Mossakvittesom nogleord, Herren havdeskanket Rabinowitsch.e
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redeefterlaesningen
afde forstedokumentermedet digt til nbrsdrenei Bessarabienomed titlen JeshuaAchinu - men ellers skrevetpi tysk.r0Andre
var betankelige,deriblandt P. Greve,som i Saatauf Hoffnung refererede
fra Centralforeningens
irsfestden 3. funi 1884.I en notegor han galdende,
at udtrykket har nenbismag,som den Hojlovedeneppe vil anerkenden.rl
Ogsi en amerikansk)stamme-og trosfallenkritiseredeRabinowitschfor
detteudtryk. I et brev til denneunavngivnepersonfra juni lB85 forklarer
Det
og forsvarerRabinowitschsin brug af broder-betegnelsen
om Jesus.rz
fremgir heraf,at han er blevetbeskyldtfor at forringeHerrensstorhedved
at kaldeJesusnvorbrodern,samtat betegnelsen
er i modstridmed Paulus'
ord i 2. Kor. 5,16:,Selv om vi ogsi har kendtKristus efterkodet,gor vi det
dog ikke merenu(.
Forst gor Rabinowitschopmarksom pi, at den pigaldende personikke
har den fulde indsigt i Rabinowitschsopfattelseaf Messias'vresenog formilet med hanskommepi grund af afstandenmellem Ruslandog Amerika.Han har hellerikkeforstietPaulus'ordfra 2. Kor. 5,16.Han har endvidereikke tilstrekkeligt indblik i tid, stedog de personer,iblandt hvilkeden
messianske
bevagelsefinder sted.HerefterhenviserRabinowitschtil Delitzsch, som har udtalt, at udtrykket er drivkraften i bevagelsen.Men i
avrigt kan han forsikreden pigaldende personom, at han kan sigeja og
amen til Herrensselwidnesbyrd:oJegog Faderen,vi er 6to (Joh. 10,30),
samt:,iThi ligesomFaderenhar liv i sig selv,siledeshar han ogsi givetSonnen at haveliv i sig selvn(Joh.5,26).
Videre sigerRabinowitsch:nMessiaser den, som var og er og i evighed
evigt vil blive den sammei sin fornedrelseog i sin storhed,i sit kod og i sin
indn. Han og hansFadervirker bestandigti vor midte, delspi Menneskesonnensvis somden, der er hengivetfor voreovertrrdelsersskyld, delspi
Guds Ssnsvis somden,der er opstiet for vor retfardiggorelses
skyld.Med
henvisningtil Hebreerbrevet- Rabinowitschmente,det var skrevetaf
nden hellige Paulusn - finder han stotte for benyttelsenaf broder(Hebr. 2r1l-12.17).Samtidigtunderstreges,
betegnelsen
at Jesusvar uden
synd(Hebr.4,15),og Rom. 8,16-17citeres.
Hvad angir tolkningenaf 2.Kor. 5116,er Rabinowitschuenig med den
pigeldende kritiker. Han hevder,at hvisvi ikkekankaldeJesusfor ubroder
og Menneskeson()kan vi heller ikke kaldeen troendekristenfor omenneafversetlyder jo: oSiledesbedsmmervi fra nu afikke
skeo,for begyndelsen
nogenefter ksdetu.Og si gor han kort proces:Paulusvil i virkeligheden
kun sige,at alt er blevetnyt) og at Gud iblandt oshar oprejstordetom forsoningen.
Og han fortsatter:nV6dDe ikke,min dyrebarebroder,at Deresbrodreef
fortsatbesudlerHerrensperson...?u
For
ter kodet,deblindeThlmud-joder,
at de ikkei lighed med deresfadre fortsatskalskaretander og tilstoppedet22

resoren for ikke at hore navnetJesus(ApG. 4,IB;7,57), er det nodvendigt
at bruge sammefremgangsmidesom de fsrste troende,nemlig at minde
dem om nogle,hjemligeuord. Peterog Stefanusgjordenetopdette(ApG.
at citere5. Mos. 18,15medudtrykket,en af ieresbrsd3,22-23;7,37)ved
re(.
Det er siledesfor jodernesufrelsesskyldn,at et "hjemligtnord som broder
har ogsi en pointe,somkan
kan brugesom Jesus.Men broder-betegnelsen
vendesimod antisemitterne,somsogerat udslettealt, somminder om Israel, idet de mener,at det er tilladt at oudgydeSemsblod<.Om disseantisemitter skriver Rabinowitschafsiuttendei sit brev:
De har fuldstandig glemt, at deresguddommeligefrelserefterkodet
var Israelsbroder,og at losesummenfor deressjale har bestiet i det
blod, somer rundet i Semsirer. Og detteblod riber fra korsetog nedbeder for os joder syndernesforladelse.Derfor er det nsdvendigti
dissemsrketider at minde dem om, at denneJesuser vor broderefter
huseog
kodet.De skalseblodetog gi forbi Israelsborns,semitternes
ikke trange ind i dem for at odelaggeIsraelsarv.
kunne
Efter dette/orsvarfor brugen af vendingen )>vorbroder Jesus<<
man forvente,at Rabinowitschfortsattemed at bruge det. Men dette
er, som allerede antydet, kun i ringe grad tilfreldet. Sagensom sidan
kommer til udtryk, og han fortsrtter med at kaldesinetilhorere,brodren,
men udtryhket>vorbroder Jesusoer pi vei ud af Rabinowitschssprogpi
beretningerom ham! Selv
det tidspunkt, det for alvorgir ind i udenlandske
om han i 1885teologiskforsvarededet, horer det primart den allerfsrste
tid til.
Vedtilbagekomstenfra PalestinabrugteRabinowitschbroder-betegnelsenom Jesusog signalerede
dermed,at Jesustilhorte Israelshistorieog var
svaretpi oiodesporgsmileto.
Mens De 13 Tbserog deresbudskabhurtigt
suppleret
blev erstattelaf forskelligetrosartikler,blev broder-betegnelsen
med andrebetegnelserfor Jesus.Som vi tidligerehar vist, kan De 13 Tbser
da han
ikketagessomet dakkendeudtryk for Rabinowitschstrosopfattelse,
pagts
nye
(se
pradikant
for
Den
Israelitter
s. 58).
som
frem
oflentligt
tridte
Pi tilsvarendemide givesder ikke et drkkende udtryk for Rabinowitschs
syn pi Jesus,hvis man alenekoncentrereropmarksomhedenom betegnelDet var et slagord,han lancerede,
blev kendtfor og
sen)vor broderJesusn.
nir han blev angrebet.Men det forandrerikke den kendsogsi forsvarede,
gerning,at han endogi sinefsrstepradikenerbrugtedet forholdsvissjalfor Jesus.Den storeomtale,
dent og supplerededet med andrebetegnelser
som udtrykket fik i udlandet,svarerpi ingen mAdetil detsfaktiskebrug i
Rabinowitschspradikener!
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En afcheckningaf sporgsmileti de fire forstepradikener,der blev udgikun
vet pi hebraiski l885 (seoversigtIlIr2), viser,at broder-betegnelsen
brugesom Jesushre gange.Og ingen af gangenestArden isoleret,men er
sammenholdtmed andrebetegnelser:
... ,Herren, vor broderJesuMessias'navn...,,,B. iuni (r).
... )vor broder,HerrenJesuMessias'navn....,,29. iuni (r).
... oGudslam, JesusMessias,vor broderefterksdet...n,5. okt. (r).
... >jeresbroderefterkodet,JesusMessias....,,
5. okt. (r).
gi
her
nrrmere
i
Uden
at
detaljer,kandet nrvnes, at der i dissepradikener bl.a. findes udtryk som ,Messi2sn,nJesus,Josefsson, fra Nazaretn,
nMessias,Guds Sonn,,Guds Son, Jesusfra Nazaretn,,Vor Herre Jesus
)vor
Messiasn,nProfetn,,Davids sono,,Isajs sono,,Konge<r,>Herren(()
oFrelser()DvorMessiasJesusfra NaHerreJesusMessias,denvelsignedeu,
,MennesketGuds Son,JesusMessiaso,
zaret,VEldig-Gudog Fredsfyrsteu,
,Ltrrerenn,,den sandeMessias,Menneskessn
og Guds Sonu,nJesus
Nazartreren,som blev korsfastetfor voresyndersskyld; for denneJesuser ikke
en Gud, der ikke kan frelse,for han er megtig til at frelsen,osv.
En hurtig gennemgangaf Rabinowitschsskriftlige produktion synesat
for Jesus,som han
vise,at der ikke findesnogennytestamentligbetegnelse
ikkekunnebenyttesigaf. I en pradiken om den godehyrde(5. juli (r) 1886)
sigerhan: ,Ja, Kristus er Alt. Han er Israel,Israelsforste-og eneste-fodte!
Han er Toraen!Han er Gud!<IrPi dennebaggrundmi det betegnes
som
uretfardigt, nir hanskritikeregik til angrebpi en betegnelse
som >vorbroder Jesusnog ikke afvejededen med andrevigtige navnefor Jesus,og det
si megetmere,somRabinowitschhavdealclampetbrugenafbroder-betegnelsen,da han i sin tro fik merefastgrund under foddernei forholdtil tiden
umiddelbart efter sin tilbagekomstfra Palrstina.
Hverken i Credo'et(De 7 Trosartikler)eller i De 24 Trosregler
findes udtrykket ovorbroderJesus<.Det er forst og fremmestdlsseartikler,der viser
Rabinowitschsbliz;ende
trosgrundlagog aedaarende
syn pi Jesus,ikke vendingennvorbroderJesusn.
Den havdesin tid og funktionsomslagord,og
selvom Rabinowitschigennemhele sin virksomhedunderstregede
sagen,
somvendingenpegedepA,viserdogdenlaktiskeanvendelse,
at han varklar
over)at der ikke kunne byggesen menighedop alenepi et sidant udtryk.
Til Venetianer
fortaltehan i 1887:)...ogpe OliebjergetfandtiegJesus,vor
Adon ha-Gadol"(vor storeHerre).1r'
Hermed er der ikke blot tegnetet anderledesbillede af dette forhold i
sammenligningmed tidligerefremstillinger,men der er ogsi skabtgrundlag for at se pi helernagleo-setningen
med nye ojne.
Noglen til Det hellige Land
Rabinowitschgik ikke og stroedeom sig med vendingen)vor broder Je-
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,Noglentil
sus(.Og hangjordedetendnumindremedDnogle(-setningen:
Det helligeLand liggeri hendernepi vor broderJesuso.
Det er ikke sarlig
klargorende,nir det i 100-irsskriftetfor Den norskeIsraelsmissionsiges
om Rabinowitsch,at han fra Palastinakom tilbagetil Rusland,uhvorhan
fra Kischinew rejsteen ejendommeligjodekristenbevagelseunder mottoet: 'Noglen til Det helligeLand ligger i vor broder,Jesusaf Nazarets
hindlnia

Da udtrykket blev offentliggiortaf Delitzschi 1884,meddelerhan ikke,
hvornArog i hvilken sammenhaeng
Rabinowitschhar formuleretsatningen.)5.,Brgerligt!
Desudener det rrgerligt, at vi ikkehar setden nojagtige
ordlydpi hebraisk.Delitzschsigeri andensammenhang,
at Rabinowitsch
nhar sagtudisseord.16Sksnt setningen si at sigeciteresi ethvert bidrag
om Rabinowitsch,har de farrestegiort sig ulejlighedenat forklareindholdet af den. Men satningetx
som sidan synesat havehaft en overordentlig
kort levetidpARabinowitschslaber. I udlandet,derimod,blev man aldrig
trat af at citeresatningen.
nNogleo-srtningenmi betragtessomautentiskeord, forst brugt af Rabinowitschi forbindelsemedtilbagekomsten
fra Palastina.I Konstantinopel
havdehan i maf 1BB2skrevetom den tyrkiskeregering,at den ri sin hind
holdernoglentil Palastinastommeporte((ses. 26 ). Selvom Rabinowitsch
(\4) ikkekananblev skuffeti sinezionistiskeforventningerog i De 13 Tbser
befaleen udvandringtil Pahstina, serdet alligevelud til, at han ikke har
opgivettankenom en genoprettelse
af en iodisk nation i Det helligeLand.
Det land,somden tyrkiskeregeringnu har noglentil at ibne, skalengang
af Jesussom
ibnes af Jesusi forbindelsemed det jodiskefolks modtagelse
Messias.
Denneforstielseaf onsglen-srtningen
kommerklarttil udtryk i en notits
i Mildmay-missionens
bladi 1903.Her sigesdet:oNsglentil Palestinaligger i henderne pi JesusKristus. Sidan sagdeafclodeJosefRabinowitsch,
og vi v6d, at genoprettelsen
af landetog alle hertil knyttedevelsignelser
noje er forbundenmed genkomsten
Herren.l'I et foreaf vor velsignede
drag den 5. november1884synesDelitzschat bekraftedennetolkning.
Han siger:o'Nsglentil Det helligeLand',har Rabinowitschsagt,'liggeri
hinden pi vor broderJesus'.Med sammeret sigervi, at noglentil jodesporgsmiletliggeri hanshindo.'8Her tillaggesRabinowitschen bogstavelig forstielseaf Det helligeLand, mensDelitzschvenderdet til et meregenerelt sporgsm6l,nemlig jodesporgsmdlet.
Om det sidsteundertidenkan
vare tankt med hos Rabinowitsch,kan vel ikke fuldstrndigt udelukkes.
Kun 6t stedhar jeg fundet srtningen pi Rabinowitschsleber, og det i et
interview,somkrner havdemedham i 1893.Her citeresRabinowitschfor
folgende:nJegvendertilbagetil Ruslandmedfolgendeord:Noglentil Det
helligeLand ligger i vor Herre JesuKristi hindo.rel forbifartenkan det
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noteres)at )broder( er udskiftetmed det merekirkeligt klingende,men dog
nytestamentlige
udtryk ,vor HerreJesusKristusn.Det kunnevere krners
omskrivning,men pi baggrundafde iagttagelser,
vi ovenforhar gfort vedrorendebrugenafbroder-betegnelsen
anvendtom Jesus,er det megetsandsynligt, at Rabinowitschi 1893har udtrykt sig netoppi den mide, han er
citeret. Rabinowitschhavder i interviewet)at Dnogle(-satningen
var et
nvrekkelsesordu,
han brugte,uidetieg fremstilledeen almenjodisk omvendelsetil Kristus som det enestemiddel, jodesporgsmiletkunne losespAn.
Han fortsrtter med at indrsmme,at han forst efterhindenbegyndteat forsta))at jodernesomvendelse
krever en forberedelse
trin for trin, og at iodesporgsmiletikke bliver lost, dersomjoderneikke bliver fodt pi ny og selv
i deresindre bliver kendt med den kristne lrres sandeindholdn. Hvis de
barei det ydre forandredenavneog fik rettigheder,de ikke tidligerehavde
haft, ville det ikke gavne,men tvertimod ofsretil storrefiendskabog uvilie
i fremtidenu.
Her vedkenderRabinowitschsig sin udvikling lra den forsteerkendelse,
som fandt et nedslagi De 13 Teser,
Men sarogtil en senereoverbevisning.
lig klargorendefor forstielsenafnnogle(-srtningener detteinterviewikke,
losning,ikkeom en tilbagevenden
da han generelttalerom7'adesporgsmdlers
for jodernetil Det helligeLand. At han har giort sig tankerherom,er der
dog klare beviserfor. Det kan her vare hensigtsmassigtat referere,hvad
han sigerheromi 1896.
I 1896- pi tilbagerejsenfra sin sidsterejsetil England og Skotland(se
s. 179)- besogerhan Berlin-udstillingen.I sit brev heromfortaller han S.
Wilkinson, at han oikkekunne lade vrre med<at besogePalastina-stan>fordijeg langteseftervirkeligt at se
den, nir han nu var pi gennemrejse,
produkternefra det land,somer mig si kart, landet,somJehovasojne altid
hviler overu.Idet han omtalersin tro pi, at Israel som nationskalfrelses,
lader han sine tankergi tilbagetil sit fsrstebesogi England(1886-1887),
hvor ujegsi et koldt og ligegyldigtudtryk i noglesansigter,da jeg sagde,at
ieg fuldt og fasttroedepi og ventedevor Herreskommei herlighed,i hvilket er inkluderetgenoprettelsen
af et nationaltIsraeli Det helligel,and Palastinao.Hereftertalerhan om nZion-elskere(
og deresvirksomhed- uden
kritik, idet han ghder sig overden storreforstielsefor dennesag,somhan
nu har oplevetunder sit besog.20
Fra sit forstebesogi England,sigerRabinowitsch,har han troet,at en tilbagevendenfor jodernetil Israelsland ville finde stedi forbindelsemed
Jesugenkomst.Dennetro kanhan vel havehaft umiddelbarteftersin tilbagekomstfra rejsentil Pahstina - miske justerethen langsad vejen.Konstatereskandet, at troenpi Israelsnationalegenoprejsning
alleredeer udtrykt
r De 10 Trosartikler,der publiceresi maj lB84 (ses. 104).Her er hibet udtrykt, at Israelsom nation)den afbrudtegren)atterskalindpodespd stam126

men, i Jesus,siledesat hele Israelskalblive delagtigi den evigefrelse,og
Jerusalem,ovorhelligestad(atterskalblive opbyggetog Davidstroneblive
genrejsttil evig tid.
Konkluderendekan det siges,at )nogle(-satningensomsetninger pi vef
bevagelsesom sddan
ud af Rabinowitschssprogbrug,fsr den messianske
gor sin entr6.Men sagen,justeretafen dybereerkendelse,
somhan allerede
nir frem til i foriret 1884,fastholdeslivet ud. Miske rammerPh. Gordon
megetgodt, nir han i sin opbyggeligestil spiller pA ,nogleo-satningenog
siger,at Rabinowitschni den korsfastedeog forklaredejodekongenfandt
fred ooBnoglen til det himmelskeJerusalem,til det Allerhelligsteog nidenstrone(. Men, fortsatter Gordon, Davidsstadtilhorer Davidssonnen,
JesusKristus, og den, der har ham til frelserog konge,ejer borgerretd6r
sammenmed ham. Med JesusskalIsraelsfolk blive magtigt. Nir det tager
imod JesusImmanuel, skaldet atter indtageImmanuelsland.2r
I forhngelse afdettefalderdet naturligt at referereindholdetafen artikel
om antisemitismeog zionisme.Den blev publiceretpi engelski februar
1899,kort tid fsr Rabinowitschsdsd.
En artikel om antisemitisme og zionisme
I et foredragi Stockholmhavder Th. Lindhagen,at den zionistiskebevagelsesom en af sine forlsberehar haft Rabinowitsch.22
Denne pistand er
imidlertid vildt overdrevet.TVrcrtimodmi det hevdes,at Rabinowitschsom si mangeandrei datiden- efter sin rejsetil Palastinastilledesig kritisk til zionismenog langtesefterZion. I lB9Bcitererde le Roi ham for at
sigeom zionisterne,at de ikkevendertilbagetil landetsomfortabtesonner.
De flygter fra en bjorn og stoderpi en slange.I stedetfor at fly til Jehova,
venderde sig til sultanen.23
Man sparrer uvilkArligt ojnene op, nir Rabinowitschi sin artikel fra
1899indledningsvis
og zionismeop somto storrelser,
setterantisemitisme
kan
med
hinanden,
de
somder er skrevet
der
sammenlignes
ia, er oplagern,
er en ydreplage,somodeleggerlegeom i 5. Mos. 28,61.nAntisemitismen
met, og zionismener en indre sygdom,som tilintetgsr det indelige helStedeter ikke her til at vise, at andre joder pi sammetidspunkt
bredo.2a
var af en tilsvarendeopfattelse.Dog fortsatter Rabinowitschmed at havde, at beggeting kan medvirketil, at nogle joder vil modtageGuds ord.
gir RabinoEfter at haveomtalt antisemitismen)og isrr Dreyfus-sagen,
witsch i den citeredeartikelnermereind pi zionismen.Inden for zionismen er der en intern debat,sigerhan, idet han tilfojer, at zionismenobare
fir det til at lsbe rundt for de jodiskehjernerog gar dem dummeu.De, der
barekenderzionismenfra aviserne,kan glade sig over den; men de, som
uZionismeer
virkeligkenderjoderne,mi betragtezionismenanderledes.
jodisk
gamle
talmudiske
ugudeliglitteraturog
en kombinationafmoderne
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joder,skriver
hypoteser
iblandeten del mammon-interesseo.
De ortodokse
Rabinowitsch,er imod Herzls planer. Bevagelsenbares oppe af unge
mennesker,
somikkebryder sigom alt det, ose6 er helligt og kert for nationenshjerteo.De skribenter,som i avisernefortrller om den umidelige
vakst for zionismen,er ligeglademedsandheden.
Netopnu, fortsatterRabinowitsch,kan man fornemmeen stemningaf skuffelse,delspi grund af,
at sultanenikke tillader joder at indvandretil Pahstina, dels pi grund af
dentyskekejsers,
Wilhelm II's rejsetil Palastina(1898).Beggedisseparter
>tilsidesetterJehovastanker om Jerusalem,s6dansom de er udtrykt af
hanssandeprofeteru,sigerRabinowitsch.
Mens reprasentanterfor zionismensidderi Baselog diskuterer,hvordan
den jodiskenationkansli sig ned og fr fred i Jerusalem,fsler Rabinowitsch
det somsin pligt at udbredeJesuKristi bannerog indbydeenhverjodetil
oatsli sig nedi skyggenaf deressandeMessias,denkorsfestedeog opstandneJesusn.
Denneindbydelseladerhan gi ud til alledem,der fsler sigkranket afantisemitismen
og zionismen.Han menerikke,at hansrsster forgaves,idet der stadigvak er iodiskehjerter,somtagerimod ,Faderenskerlighed i den elskedeSon,JesusKristuso.
Og si fortsetter Rabinowitschmed at fastslA,at netopdissenfhdyrebare
sjale aflsraelvidner om, at Jehovaaldrig svigtersit gamlefolk, og de peger
pi, at skontdennenation [Israelsom sidan] nu er visnetsom gr&srvil han
alligeveloprejseog visesigbarmhjertigmod Zion pi det tidspunkt)somer
fastsattil det. Alle dissebegivenhederi dennevidunderligetid opmuntrer
mig endnumeretil at pradikeKristusJesus,
Messias,og omhyggeligt
vente pi det tidspunkt, da alle nationer,ogsi Israel,skalfrygteJehovasnavn,
og alle kongerskalherliggorehanssalvedepA Zions hellige bjergn.
PAdennebaggrundkandet virke overraskende,
at Rabinowitschi midten
af 1890'ernegik med tankerom at overflyttesin virksomhedtil - Jerusalem! (ses. 198).
Efter at noglehovedpunkteri Rabinowitschstrosopfattelse
er skitseret,
vendervi os igen til det historiskehrndelsesforlsb.
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KonfliktenmellemFaltin
og Rabinowitsch
I marts1885var Rabinowitsch
blevetdobti Berlin.Det kom bagpi Faltin.
Han havderegnetmed, at han skulledobeRabinowitsch.Abent erkender
Faltin, at der er opstieten spanding.Alligevelskriverhan i maj 1885,at
han nu som fsr stir i venskabeligforbindelsemed Rabinowitsch(ses. 96).
Med det sammekom det siledesikke til et brud. Det kom forst nogleir senere.I foriret 1888er det kendt,efterat Faltin offentligthar angrebetRabinowitsch.Konflikten bryder ud, efter at den relormerteprest A. Venetianer har dobt nogle af Rabinowitschstilhangere.De udenlandskemissionerslederetvingesigennemdennekonflikt ind i en stillingtagentil Faltins
angreb.Genereltkandet siges,at Rabinowitschikkemistedenogensympati i udlandet.Dertil var Faltins angrebfor dirligt underbygget.I det store
og hele fik Faltins angrebimidlertid heller ikke nogennegativefolger for
ham selv.I udlandetstodRabinowitschsomden principielleovindern.A1ligevelkan han betegnessom konfliktens,taber<.For den messianske
bevagelsesfortsatteudvikling fik dennekonflikt nemlig afgorendenegativ
betydning.Efter konfliktenstoddet klart, at Rabinowitschikke ville fi tilladelsetil at forvaltedib.
Faltin om Rabinowitsch 1885-1886
SkalmantageFaltin pi ordet,sidan somhan ofFentligtkommenterersagen
omkring Rabinowitschefterdennesdib, kan der hosham sporesskuffelse,
men der findesingen fundamentalkritik af Rabinowitschstrosopfattelse.
I sin irsrapport1.nov.1884- l. nov.l885 skjulerFaltinikke,at Rabinowitschsdib i Berlin kom pAtvars af hansplaner.rHan mener,at dannelsen af en selvstrndig jodekristenmenighedfor ofeblikketer umuliggiort
pAgrund af den specielledib. Han betegnerdet dog som en vildfarelse,at
det skullevrre somen slagsoppositiontil Rabinowitsch,at han havdetaget
nogle,der tidligerevar kommet til Rabinowitschsgudstjenester,
til dibsundervisningog dobt dem. Han gor videregaldende,at det i irtier har varet hansinderligstesnskeat sedannelsenafen jodekristenmenighedpi et
grundlag. Faltin skjuler heller ikke i denne irsrapapostolsk-evangelisk
port) at han anerkenderRabinowitschsindsats.Men han anerkenderikke
professorStrackstolkning afdiben (ses. 95).
I den folgendeirsrapport(1. nov.1885- l. nov.l886) nevner Faltin,at
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den kristne bevagelseblandt jodernegir sin stille gang.'?Medhenvisning
skriverhan, at
til de omisforholdn,der er navnt i irsrapporten1884-1885,
Ikke
det desverre ikke er kommet til en egentlig menighedsdannelse.
mindst er det bemrrkelsesverdigt,at han - med tak til Gud - omtalerto
forhold,somer resultatetaf dennebevagelse:Dels det israelitiskebedehus,
og dels landasyleti Oneschti.
hvor Rabinowitschholder gudstjeneste,
I-andasyletvar blevetopretteti 1886.Dets forsteleder var H. Lhotzky.
Her arbejdedebide joder,der var blevetdobt, og joder,der snskededib.
De russiskemyndighedersattedog hurtigt en stopperfor, at ikke-dabteiader mitte leveher.Oneschtili tat vedgr&nsenog var derforforbudt omriforteller Faltin herom.rHan mi
de for joder.I sin irsrapport 1886-1887
efternarmere eftertankemedgive,at han er glad for, at det nu kun er dobte
joder, der arbejderher, idet han anforer,at der har varet problemeri at
havedobteog ikke-dobtetil at arbejdesi tat sammen.
I-andsasylet
blev nedlagti 1889,og Lhotzky forlod Kischinew Da Lhotzky ankomtil Kischinew,havdehan gjort sig til talsmandfor oprettelseaf
havdeRabinoen sidan landbrugskolonifor joder.aFsr sin oomvendelseu
witsch sysletmed lignendetanker.Behovetfor nogetsidant voksedei forbindelsemed det rore)som bevegelsenomkring Rabinowitschvakte.At
Rabinowitschhar deltagetaktivt i oprettelsenaf landasylet)synesFaltins
ord at rsbe.Dog er der intet, der tyder pi, at Rabinowitschellershar varet
involvereti asyletsarbejde.Ansvaret1Ahos Faltin og Lhotzky.
I irsrapporten 1885-86omtalerFaltin videre- og pe en rosendemide sidan somdisse
Rabinowitschsvekkendeforedragog betydeligetalegaver,
udfolder sig i odenenestebedesali heleRusland,hvor Kristus, som Guds
Son, synderesfrelser,hver lordagbliver forkyndt pi et for joderneforstieligt sprogu.5Samtidig anforeset par forhold af mere kritisk art: Rabinowitsch har ikke indtil nu vist sig som en personlighed,hvoromder samler
sig en fastog bestemtkreds,hvilket ifolgeFaltin mi vare nodvendigtfor en
Videreanfores,at Rabinowitschsbetoningafnogfastmenighedsdannelse.
- dvs. bibeholdelse
af sabbatog omskarelsele ,iudaistiskeelementeru
som han vil holde fastved i sin vordendemenighed,ikke har giort det indtryk pi hansfolk, somhan havdehibet. EndeliganforerFaltin, at de russiskemyndighederendnu ikke har efterkommetRabinowitschsansogning
om tilladelsetil en egentligmenighedsdannelse.
Til dennemanglendetilladelseknytter Faltin en kommentar:Vigtigere
end en sidan tilladelsesynesdet ham, om der ogsi andrestederend i Kihvor jodekristne>undertilsyn
schinewkunne opretteslignendebedesale,
af en kristen prast i kristelig frihed kunne forkynde Guds ord for deres
landsmendn.
I en af sine lsbenderapporterfra iret 1886havder Faltin, at Rabinowitsch har forhandletmed myndighedernei Moskva og St. Petersburg.u
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Sagenser gunstig ud for Rabinowitsch,sigerFaltin. Han regnermed, at
Rabinowitschvil fE tilladelsetil at forkynde Ordet forskelligesteder,at
grundlagge menighederog at fungeresom prast.
De kritiske ansatserfra Faltins sidemod Rabinowitscher siledesi 1886
stadigvrk relativt milde. Tidligere havdeDelitzschadvaretimod farenfor
njudaistiskeelementer<.Kritikken mod Rabinowitschspersonrsber miskemereom Faltin end om Rabinowitsch.Samtidigkanbemarkes,at Falsom Rabinowitschhar udferditin i 1866omtaler denEvangelieharmoni,
get, og som nu er i trykken.' Faltin udtrykker hibet om, at den mi finde
storudbredelseblandt joderneog bederi denneforbindelsesinelasereom
at betrnke Rabinowitschmed en nkarlighedsgaveo.
Disseoffentligetilkendegivelser
fra Faltinssidemi imidlertid afbalanceresmed andreinformationer,som pegeri retning af] at han i andresammenhengehar udtrykt sig merekritisk om Rabinowitsch.
oplysningeri et brev fra Fabertil
For det fsrstefindesnogleinteressante
Faber
Delitzsch,dateretseptember1886,men forstoffentliggiorti 1911.8
befinder sig i Kischinew. Hovedformilet med hans rejsevar at blive gift
med Faltins datter,hvilket sketeden 6. oktober 1886.Alligeveler det ikke
det, der har fhethanshjertetil at juble, hvis hansegneord stir til troende!
I hvert fald skriver han i sit brev:
...Nu det allervigtigste,som har fiet mit hjertetil at juble og fryde
sig. Du v6d, at ieg, hvadangir Rabinowitsch,tog hertil med et angstethierte,jeg frygtede,at det stod slemt til med ham. Men hvor er
jegblevetoverrasket!
Tidligt lordagaftengik ieghentil hansbedesal.
Der var nar ved 100tilhorere- efterderesudseendedelvisogsi rigere joder - som lyttedemed spandt opmrrksomhed pi hansvirkelig
Mundthierteligeprrdiken. Bedesalen
er indrettetpi det skonneste.
ligt skal jeg nok beskrivedet alt nojagtigt.Rabinowitschhilste mig
hjerteligt velkommen.Hver stund, jeg kan gore mig fri, er jeg hos
ham. Bevagelsenhar gjort uanedeog magtigefremskridt...
Af Faltins rapporterbekreftesdet, at hans kommendesvigersonbesogte
Rabinowitsch.eDerimod mi man gatte sig til, hvorfor Fabergik med et
tsngstethiertetil Rabinowitsch.Miske rammerman ikkehelt vedsidenaf,,
hvis man gatter, at han har varet praget af oplysninger,han har fhetfra sin
kommendesvigerfar- Faltin.
Selvom Faltin siledesikke ibent har kritiseretRabinowitschi 1886,har
nogetligget og geret, som senerefik frit lsb. I denneforbindelsekan der
dateret
ogsi henvisestil et brevfra Delitzschtil Den norskeIsraelsmission,
den29.januar1887.Det viser,at Delitzschhar siddetinde medoplysninger om) at forholdet mellem Faltin og Rabinowitschvar spandt. I brevet
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kommentererDelitzsch myndighedernesafslagpi Rabinowitschsansogning om at fungeresom prrst pi folgendemide:
Hans ansogningtil regeringenom tilladelsetil at dobeog vie er blevet afsliet; iegbeklagerdet ikke,da bevagelsens
organiskeforbindelse med pastorFaltin pi dennemide atter kan blive genoprettet,og
Rabinowitsch,somhver sabbatsamleren stortilhorerskareomkring
sig,mi nu sigesomPaulusi l.Kor. l,l7: nKristushar ikkesendtmig
for at dobe,men for at forkyndeevangelieto.r0
Rabinowitschfik aldrig den snskedetilladelseog mitte )noies( med at
pradike. Men Delitzschshib om, at afslagetville fore Rabinowitschog
Faltin sammenigen, gik ikke i opfyldelse.TVartimod indtraf der i lB87
noglebegivenheder,
som skullefEdet, der indtil da kun havdegrret i Faltins indre, til at bryde 6bentfrem.
Schiinberger og Venetianer pi besog i Kischinew 1887
Efter den messianske
bevrgelsesfremkomsttiltrak Kischinew besogende,
der var involvereti israelsmission
andresteder.Sidannebesoghavdenaturligvis ogsi fundet stedtidligere pi grund af Faltins arbeide,som var p6sksnnetog fik en forholdsvisgoddakning i de forskelligeisraelsmissioners
blade.Men sksnt det nu forst og fremmestvar Rabinowitschsarbejde)som
primrrt snskedeat stiftenarmerebekendtskab
mangebesogende
med, ai
lagdesogsi visit hosFaltin. I den fsrstetid efterbevegelsens
frembrudvar
det megetnaturligt, da de to hovedpersoner
stodi nar kontaktmed hinanden. Selv om Faltin synesat havemegetgodt styr pi besogene,
kan han
nappe haveladetvaret med at reflektereover,hvemgrcsterne
primrrt var
kommet for at besoge.
Faltin undladerda hellerikkei sinerapporterat goreopmrrksom pi, nir
- efter hansmening - ikke har fiet et tilstrakkelig klart indde besogende
blik i tingenestilstand.Fx nevner han om C.A. Schonberger,
missionari
Wien for Det britiske Selskab,at hansophold i slutningenaf lBB5var alt
for kort, siledesat han okun har fiet et utilstrakkeligt og derfor nrppe
rigtigt indblik i tingeneo.Han trsstersigdogmed,at der af sidannebesog
kan udledes,at ,de kare kristeligevenner( har en varm interessefor arbeidet, der goresblandt Israel.rl
Alleredei sensommerenlBB5 havdeSchdnbergerfra Wien meddelt,at
de derboendejodervar dybt bersrtafvakkelseni Sydrusland.'2
I 1BB7er
Schonbergerigen i Kischinew Med sig pi dennerejsehar han tagetden
ungarskejodekristneA. Venetianer,der pi det tidspunkt var reformert
prast i Rohrbachner ved Odessa.I3
Eftervirkningerneaf dette besogfik
Faltin til at gi ud i et offentligtangrebpd Rabinowitsch.Alleredeunder be-
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sogethavdeFaltin givetgasterneet vist indtryk afl at hansforholdtil Rabinowitschvar anstrengt.
pi et lille hafte,
Inlormationerneom dettebesogbyggerhovedsageligt
somVenetianerudgavi 1887,og somi 1888blev forogetmed en andendel,
hvor han tog stilling til Faltins angreb.ra
I hrftet fra 1887 gengivesindtryk af modet med Rabinowitsch,dels i
grebetafdet nlivo,
hansbedesal,delsprivat. Venetianer
er overordentligt
han har setudfoldether.Vedbessgeti I 887 aflagdeSchonberger
og Venetianerogsi envisit hosFaltin.Han betegnes
somofaderfor missionenblandt
ojode-og proselytkendero
Israeli det russiskerigeo.Hos denneoerfarnen
onskedede ogsi at orienteresig.r5
Hvad der var planlagttil at skulle vrre et kvarterspassiar,blev til en to
at detvar nodventimer langsamtalemedFaltin.Han havdedei samtalen,
at ,sksntvi er brodreo,gor hanstodigt at sigedet ibent om Rabinowitsch,
re fejltrin, og han mi blive lille og ydmyg. Der er ingengrund for Rabinowitsch til at vare hovmodig,da alle io giver ham det vidnesbyrd,at han er
geldende,at ndr en ting
sanddru,sigerFaltin. Mod dettegor Sch<inberger
ikke lige passerind i ensskema,kalderman det miske for hovmod.- oHovmodig! Gik ikke ogsi Paulus- den andenapostel- for det?Nir vi larer det
nrrmere at kende,finder vi mAskeen helt andenbetegnelse
end hovmod
- miske drejerdet sig om et hoit mod, hvilket vi gerneboier os forn,er
Schdnbergers
indvending,idet han spillerpi ordene.'6
Et par mineder efter dettebesogskulle Faltin skrivesin irsrapport for
perioden31.okt. 1886- 31.okt. lBB7.Den blevpublicereti St. PetersburgischesEvangelisches
i februar1888.Det, der havdeligget
Sonntagsblatt
og grret et stykketid, settesnu pi tryk. Den udlosendefaktor var nogle
dib, som Venetianerforrettede,lor irsrapportenblev skrevet.
Hvad blev der da aftalt mellem Venetianerog Rabinowitschunder besoget i 1887,og hvad sketeder i dibssporgsmileti tiden umiddelbart efter
besog?
Schdnbergers
og Venetianers
Dibsaftalen mellem Rabinowitsch og Venetianer
Samtalenmellem Schdnbergerog Venetianerpi den ene side og Rabinowitschpi denandesidei sommeren1887drejedesigikkemindstom dibssporgsmilet.Rabinowitschhavde{hetafslagpi sin ansogningtil myndighederneom tilladelsetil at forrettedib. IfolgeVenetianers
referathar Rabi
nowitschklagetsin nod til dem: oBrodre,jeg takkerGud, at I er kommet
netop nu i min storensd - det er vist: Gud har sendtjer. Giv mig nu rid,
hvadskalieg gore?Hundredertror pi voresMashiachog er forbundetmed
mig og bedermed mig, at Herrenvor Gud vil setil os og hjalpe os,si de
kan blive dsbtn.tt
Samtidig klargor Rabinowitschdilemmaetmed diben: Bliver kredsen
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omkring ham dsbt afFaltin, galder defor luthersAe
overfor regeringen,>og
er det lssningenpd jodesporgsmilet,at joderneskalblive lutherske?- Dsber de ortodokseprpster os, si ophorer vi ogsAmed at va,rejoder! Mine
brodre,jeg forteller ingen,hvor han skalblive dsbt - jeg pradiker og lader
enhver gi derhen, hvor han vilu.tsI sammeforbindelsenrvner Rabinowitsch, at der alleredeer mange,som han har talt til, der er blevetdsbt af
Faltin eller af andrepraster.
Ifolge Rabinowitschkan enhver fra kredsenomkring ham blive dobt,
hvor han vil, n...hankan blive luthersk- russiskeller romersk- men mit
folk, min menighed,som regeringenhar tilladt mig at grundlagge,kan
ikke og mi ikke blive tysk, russiskeller romersk!- De har ikke grund til
farst at bliaenoget,de er dogjodiske,mtt folk er dog Israel. Hvem skaldsbe
os?o.re
Uden resultaterblev samtalenikke. Venetianer,der var prast for den af
regeringenanerkendtereformertemenighedi RohrbachvedOdessa,stilleoDen godenyde sig til ridighed for at dsbe Rabinowitschstilhengere.2o
hedutilgir straksDelitzschgennemFaber,som i august1887var i Kischinew.DelitzschfErogsAbrevefra Rabinowitschherom.Med tilslutning beretterDelitzschom den nyesituationfor denbevagelse,osomGud har i sin
hindo.2t

Kort tid efterbesogetog efterat dettevar skrevet,blev de forstedsbt. Det
kom ikketil at gi stille for sig.Det blev hellerikke indledningentil en varig
losning pd det dilemma, Rabinowitschstod i. Dertil var oppositionenfor
kraftig.Men somfolgeafdissebegivenhedergik Faltin ud i en offentligpolemik imod Rabinowitsch.
De fsrste dsbes af Venetianer i Rohrbach
Kort tid efter Schijnbergers
og Venetianersbesogi Kischinew,sommeren
1887,begiver de forstesekspersonerfra kredsenomkring Rabinowitsch
sig til Rohrbachfor at fi dibsundervisningaf Venetianer.Blandt dissevar
Rabinowitschstre dotre, Sara,Rebekkaog Rakelsamt Sarasmand, Josef
Axelrud.22Af de to ovrigemand blev den ene- en uhr.R.,, - hentettilbage til Kischinew af sin kone!Den anden,AbrahamG., blev sygog indlagt
pi hospitaleti Odessa.23
Han blev dog dobt den 20. september/2.oktober
1887.24
Venetianermi indrsmme, at pi grund af sarlige omstandigheder
blev han dabr,for den ventedetilladelse fra ministeriet var indlobet.25
Axelrud snskedeikke at blive dsbt sammenmed sin koneog sineto svigerinder.26De tre dstre af Rabinowitschblev dsbt den 4./16. oktober.2T
Fsr disseddbshandlingergiver Rabinowitschi et brev til Schdnberger
udtryk for sinestoreforhibninger.Nir den forventedetilladelsefra St. Petersburgindlsber og de pAgaldendepersonerer blevetdobt, ,vil storeskarer rejsetil Rohrbachi sammeojemedo.Det vil betyde,at en virkelig jodet34

kristen menighedsi vil vare dannet,skriver Rabinowitsch.2s
Venetianerfortaller, at Abraham G. i diben fik navnetPeter.Rabinowitschstre dotresnskedeogsi nyenavne:Fidelia,Spermanzaog Amantia,
men pi Venetianersrid afstodde herfra.Han oplyser,at dotrenevar godt
inde i Guds ord. Et sarligt indtryk gjordeSara,da de skullesignereansogningenom dib til ministeriet.Hvad han betragtedesomen formssag,giorde hun til en hoftidelig sag:hun tog pennen,lagdeden igen, reistesig og
bad en kort bsn om, at diben mitte sketil Guds are og ,Ba-ShemAdonenu
(I vor Herre, Jesu,Messias'navn).2e
Jeshuaha-Mashiacho
Venetianeranforervidere,at mensdet var bekendt,at de tre mend og Rabinowitschstre dotre var rejst til Rohrbachfor at fi d6bsundervisningaf
ham, foregikder noget,der ikkevar almindeligbekendti Kischinew:de pigaldendemends hustruer fik hver dag besogaf Faltins hindlangere,der
siede spiid i dereshjerter: oRabinowitschfir flere tusinderubler fra London for enhver,som han lader dobe,men I fEr ikke nogetaf demo.r0Veneoktober1887var en
tianer oplyserogsi, at ved diben den 20. september/2.
af Faltins proselyttertil stedei Rohrbach.Han reisteden folgendedag tilblad i
bagetil Kischinew. Og et par dageefter kunne det njodefjendsken
Odessa,NoworossiisskiTelegraph,indgiendebehandleog kritiseresagen
(r), netopden dag,den forste
i en artikeldateretnRohrbach20. septemberu
dib fandt sted.
Et avisindlag
Artiklen, dateretden 20. september(r) 1887,indeholderet skarptangreb,
der dels er rettet mod selvedibshandlingenog dermed mod Venetianer,
Disseforhold anskuesi lyset
delsmod Rabinowitschog hansbevagelse.rr
af Faltins rettighederog dibspraksis.
Det anfsreskorrekt,at Faltin somden enesteaf alleprasteri Sydrusland
har indenrigsministeriets
tilladelsetil at dsbe joderefterden lutherskekirkesritual. Om hansdibspraksisnevnes,at kun I I ud afomkring200 iader,
der i iret 1886-1887
snskededib, blev dobt afham. Faltinsmotiv til at afsli
de mangesnskerom dib anfsres.Hvis de pigaldende ioder ikke kan vise,
hvorvedde vil ernere sig,og hvis han skonner,at det ikkeer afagte overbevisning, men kun af materiellegrunde,de onskerdAb,afvisesde.
Artiklen behandlerherefterdibssageni Rohrbach.Om Rabinowitsch
fortallesdet, at han er blevetdabt i udlandeti nenhelt ubekendtkirkeo,og
at regeringenhar negtet denneuuforstandigeog helt igennemudannede
jodeat grundleggeen ny sektu,hvor man bide vil holdefastvedomskarelsen og sabbatten.LigeledespAstisdet, at Rabinowitschikke anerkender
Kristi opstandelse.
Han er nu blevetenig med Venetianerom at sendefem
personertil dab i Rohrbach,hvortil dennereformertepr&st, der ogsi er af
jodisk afstamning,for kort tid sidener kommet.Desudener en jodeaf ru-
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mansk herkomstogsi sendttil Rohrbachaf Rabinowitsch(sidstnavnteer
identisk med Abraham G., der er omtalt i sidsteafsnit).Men, fortsrtter
avisartiklen,Venetianerregneribenbart med, at Rohrbacher si langt fra
regeringen,at han mener,at han som prest og russiskundersit ikke er forpligtet pi de russiskelove.I pisyn afen flertusindtalligskareforegikdiben
den 20. september(r) 1887,og artiklengor galdende,at mangevar utilfredsemed dette,ndade ikke i deresmidte vil havenoglemennesker,der
spotterkristendommenu.Pi dennebaggrundhenvisesder til loven af 3.
maj 1882(ses. 24), og onsketudtrykkes,at myndighedernemi fE fjernet
joden,somVenetianerkaldes.Afsluttendeudtryk,dennevagabonderende
keshibet om) at dennerussiskeartikelmi blive offentliggfort i et tysk blad,
siledesat den tysktalendekoloni kan blive underrettetom, at der slet ikke
eksisterernogensekt af Ny-israelitter(til sidstnavnteudtryk se s.42).
Tonen er ikke til at tagefejl af. Hvis forfatterentil artiklen har haft det
mindstekendskabtil Rabinowitsch,er det groft insinuerendeat hevde, at
han ikke anerkenderKristi opstandelse.
Derimod stod Venetianersvagt,
nir han vitterligt havdedobt AbrahamG., for myndighedernes
tilladelse
hertil foreli. Om artiklens anonymeforfattersiger Venetianeri IBBB,at
Faltin overfor ham har indrommet)at formandenfor det lutherskekirkerid
i Kischinew,hr. Allendor(, kunne vare den nmuligenforfatter.,Nok om
detn,konkludererVenetianer.nSikkerter det, at den er blevetskreveti Kigaldende,at han ikke har sagt)at
Seneregor Faltin andetsteds
schinewn.32
Allendorf har skrevetpigrldende artikel, samtidigmed at han fastholder,
(Under alle omstendighederytat RabinowitschsCredoer heterodokst.33
rede Allendorf sig kritisk om Rabinowitschi en artikel i et tysk blad i
lggg).r3"
Uansetom Faltin bifaldt, at den pigaldendeblev skreveteller ej, gir han
selvkort tid efterdisseddb i Rohrbachud i et offentligt angrebpiLRabinowitsch.Det skeri hansirsrapport31.oktober1886- 31.oktober1887.Selv
om der har vrret tillob for, er det forstegang,Faltin ffintligt setter ind
med et si strrkt angrebpi Rabinowitsch.Begivenhederne
i Rohrbachhar
utvivlsomt vrret udslagsgivende.
Faltins angreb pi Rabinowitsch
I sin langereudredninggor Faltin det fra begyndelsen
klart, at ndensikaldte Rabinowitsch'ske
bevrgelseunu er fuldstandigt adskilt fra hansarbejde.3aDen tidligere nare forbindelseer brudt. Det skyldes,havder han,
den eksklusivestillirig og den helt igennemuklareog skeveretning)som
stiftereni ,lare og livn er kommetind pi. Kristne og joder betragterRabinowitschsom en reformator,hvilket denneogsi selvgor.Men jodernehar
hverkenbrug for en reformatoreller reformation,menderimodfor Kristus
i udenlandog det nyeliv i Gud, sigerFaltin.Han kritisererberetningerne
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skebladefor ikkeat vrre nogternenok. Da han selvog andrepersoneri hele
dennesaghar tagetfeil, serhan sig nodsagettil nu at give en klargoringaf
sagenomkring Rabinowitsch.
Fsrst nrvnes tre opfattelser,som mangedeler,men som af Faltin betegnessom feilagtige.
For det fsrsteer det forkert at mene,at Rabinowitschhar samleten stor
tilhangerskare,som holder sig til hansreligioseanskuelseog er enig med
ham i alt. Sidanne folk findes ikke.
For det andeter det forkertat mene,at de publicerededokumenteri Saat
auf Hoffnung (hanmener:SchriftendesInstitutum Judaicum)skullevare
trosudtryk for en israelitisk-kristeligmenighedunder ledelseaf Rabinowitsch.En menigheder sletikkefor hinden,og dokumenterne
er hanalene
ansvarligfor.
For det tredje er det forkert at mene,at der eksistereren israelitiskkristenmenighedmed navnetoDen nyepagtsIsraelitter(.Sammenmed ni andre mrendhar han grundlagtet jodisk fallesskabog med egenbegravelsesplads.Noget sidant kan ifolgelovenandreisraelitterbestiendeaf l0 mend
ogsi gore.
Herefter beskriverFaltin sine fsrste forhibninger til bevagelsen,men
ogsi sin egenudvikling. Han havdeselvset frem til en national-israelitisk
kristenmenighedinden for den evangeliske
kirke i Rusland.En sidan kunne sammenlignes
med de menighederi Rusland,somvar dannetaffolk fra
forskelligenationaliteter.Hver menighedvar med hensyntil nationalitet
forskellig,men i trosgrundlagetvar de felles og bekendte6n Herre, 6n tro
og 6n dib. Men at fastholdesabbatog omskarelseog danneen jodekristen
menigheduden for den almindeligekirke,sidan somRabinowitschvil det,
mi Faltin gi imod. Erfaringende sidstepar 6r har lrrt ham, at joder ikke
vil haveen sidan 'mellemting(, som Rabinowitschtilbyder. De skalikke
udviskederesnationalitet.De kan dyrkedet hebraiskesprogog andreskikke,som nu anskuesi evangeliets
lys. Faltin indrommer,at han tidligerehar
ment, at ioder,der kom til tro pi JesusKristus, kunne fastholdesabbatog
Fsr eller siden ville man alliomskerelseud fra et nationalitetsprincip.35
gevelophoremed nogetsidant. Men, hrvder Faltin, sidannejodekristne
er slet ikke for hinden! Det er derfor helt nkunstigt()at Rabinowitschvil
opbyggeen sidan menighed.I sin opfattelseaf kristendommener han teoretiskog spekulativ.Han har hellerikke den nodvendigeteologiskeuddannelsetil at administrereet embede.Dels manglerhan overblikover,hvilke
loveder galder for en menighed,og delsmanglerhan objektetfor sin virksomhed,nemlig menigheden!
Til trodsfor alt dettegor Faltin grldende, at Rabinowitschhar tilladelse
til at virke som evangelist.Gennemsin pradikenvirksomhedkan han vare
til megenvelsignelse,
sigerFaltin.
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I sin kommentartil diben af Rabinowitschstre dotre og Denvis Gn udtrykker Faltin sin glede over,at de er optageti den treenigeGuds felleshandlemAde
navner Faltin, at denskab.Til undskyldningfor Venetianers
ne gerneville hjrlpe til med at samleen menighed.Men, hevder Faltin,
Venetianerhar nu flet et klarereindblik, og erklrcrersig indforstiet med
ham i, at man frem for alt mi havenfriske,faste,troendeisraelitiskekristnsn, for en menighedsforsamling
kan komme pi tale.Venetianerhar ogsi
indset,at der ikkeer to personertil stede,somer fuldstrndig enigemed Rabinowitsch, havder Faltin.
gangde efterfolgendemineder vistedog,at Venetianer
Begivenhedernes
ikke havdeskiftet side.Han var stadigvillig til at dobeRabinowitschstilhangere.
Med Faltins rapport var bruddet med Rabinowitschoflentligt kendt.
Faltin var kommet til klarhed for sin del og havdeintet behov for at rakke
en hind ud til Rabinowitsch.Handskenvar kastet,og Rabinowitschog andretog kampenop. HavdeFaltin indskranketsigtil at beskrivesin egenudvikling og klaring af problemerne,havdehan stiet starkere)end tilfeldet
var nu. Men han angrebRabinowitschfor i tro og liv/livsfsrelseat vere ude
pi et skrAplan.Eksemplerpd det sidstehavdehan imidlertid ikke givet.
Derfor virkededettestarkt sirendeog unfair, som et slagunder baltestedet.
Rabinowitschnojedesda heller ikke med bare at citereHebraerbrevet
12,11:oAl tugtelsesynesvel i oieblikketikkeat vere til glade,mentil sorg;
men sidengiver den dem, der er opovetved den, en fredensfrugt: retfardighedo.Det gjordehan i et brevtil G. Dalmanden 4./16.marts 1888.36
Men andrefslelserfik ogsi luft.
Rabinowitschs reaktion pi angrebet
I et brev til Schonbergeraf 2. april (r?) 1888giver Rabinowitschikke blot
udtryk for sin skuffelse,men svarerskarptigen.Til forstielseafdettemodangrebskal et par begivenhederomtales,som fandt stedefter de to dib i
Rohrbachi oktober 1887.
Venetianerbesogtei decembermined Kischinew Den 10.december(r)
pradikede han i Rabinowitschsbedesal.oJegholdt nadvermed Rabinowitsch og de af hansfolk, som jeg for nylig havdedsbt. Det var en meget
Mange joder var til stedeog - hvilhojtidelig gudstjenesten,
skriverhan.3?
er
det
mest
bemerkelsesverdige
om
sondagenprrdikede han hosFalket
tin!r8Om detteskalforstis som et sidsteforsogfra Faltinssidepi at undgi
en konflikt og et oflentligt angreb,eller om det snarereer udtryk for et
merkverdigt dobbeltspil,mi sti hen i detuvisse.I hvertfald udtrykkerVenetianer,at han efter dettebesogventer,at noglefolk fra kredsenomkring
Rabinowitschkommer til dibsundervisningi Rohrbach.
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10dageefterVenetianers
afrejsefra Kischinew rejstefire mand fra Rabinowitschsomenighedotil Rohrbach for at blive dsbt.3eDette blev dog
ikke til noget.Ifolge Rabinowitschfik Venetianerbeskedfra myndighederne i St. Petersburgom, at han ikke mitte dsbedisse,ofordihanskirke ligger
i en landsby,og i Ruslandkan joder kun blive dsbt i de stsrre byerskirkero.ao

Begrundelsenvar ikke i sig selvoverraskende.
Men hvis Rabinowitschi
august/september
1887fra myndighedernehar fiet et praj om, at de forestiendedAbville blive betragtetsomdib ind i hansmenighed,er hansreaktion forst6elig.a'I givet fald havdeman varet tat pi en losning,men den
offentligepolemik havdesdelagtdennemulighed.
Til SchtinbergerskriverRabinowitschforst, at han har modtagetet brev
fra Delitzschrfyldt med trostendeord, hvor han samtidigforsikrermig om
hansforset at kampe for mig og min sagimod dissevanhelligeforketringer fra F[altin]n. Rabinowitschfortsatter med at henvisetil de starke ord
fra Es. 7,4: ,,Tagdig i vareog hold dig i ro! Frygt ikke og lad ikke dit hferte
Engstesig for disseto rygendebrandstumper,for Rezinsog Syriensog Remaljassonsfnysendevrede!na2
Efter dennei sig selvkraftigeskrifthenvisningfortsatter han sit brev til
Schonbergermed skarpeudfald mod Faltin. Hans ord i rapportener som
pip og rumlen fra kendteinder og troldmand, som hverkenkan goregodt
eller ondt. Faltinskarlighed til Israeler rent teologisk,ikkeudsprungetfra
dybet af et menneskes
hjerte,skriver Rabinowitsch.
Selv om det var et privat brev,blev det ikke destomindre oflentliggjort
i julinummeretafTheJewishHerald,organetfor Det britiskeSelskab,som
Schirnbergervar missionar for i Wien. I sammenummer gengiveset brev
fra Venetianertil Sch<jnberger,
dateret10.maj 1888.Venetianerskriver,at
det bliver Schiinbergersobusinessu
at oplyseRabinowitschsengelskevenner om Faltins obagvaskelser(
og fortsattemed at forsikredem om vigtighedenaf Rabinowitschsarbejde.al
At Rabinowitschikke er sliet ud, viseret andetbrevtil Schdnberger,
dateret 14. maj (r?) 1888,som ogsi blev gengiveti sammenummer af The
JewishHerald. Her skriverhan, at det er pi hoie tid at fe gangi byggeriet
af et nyt bedehuspi den grund, som lenge har ligget klar.aaDer gik dog
smAto fu, far dettearbejdekunne pibegyndes(ses. 147).
I et brevaf 8J20. augustl8BBtil DelitzschkommerRabinowitschogsi
ind pA dennesag.a5
De forsmadelser,Allendorf har bragt frem, betragter
han ikke som et angrebpi ham selv,men pi Gud, som aldrig forladersit
folk. Han serikke sig selvsom larer eller som reformator,men somen broder for sine brodre i Sydrusland.
Konflikten mellem Rabinowitschog Faltin tvang ogsi ledelsenfor den
tyske Centralforeningud i en stillingtagen.Sagenblev ikke lettereat at
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man i en irrakke ogsi havdestottetFaltins arbeidei Kischinew.Alligevel
faldt sagenud til Rabinowitschsfordel,hvilket nu kort skalvises.
Fabers og Delitzschs vurdering af konflikten
At Delitzsch ikke blot sendteet privat trostebrevtil Rabinowitsch,men
ogsAoffentligt gik ind i konfliktensammenmed Faber,er der bevaretklare
vidnesbyrdom. I piskenummeretaf nEfterretningerfra Institutum JudaiForstedel af Faltins
cum i l-eipzignfra 1888kommentererFabersagen.a6
irsrapport er aftrykt, men rAAeden del, hvor Rabinowitschangribes.Faber
fastslir med henvisninghertil, at Faltin ikke stir i nogendirekteforbindelkristendomsbevegelsemed den af Rabinowitschstartedenational-jodiske
se.Til dem, der selvhar lest Faltins rapport,sigerFaber,at ohvadder ddr
er sagtom Rabinowitsch,er udtrykt pi en misforstieligmiden. Ganskevist
har udtrykt, at der ikke i Kischinew
er det korrekt,hvad umin svigerfaderu
er blevetorganisereten egentligstorremenighedomkring Rabinowitsch.
Men skyldenherforskalikketilleggesRabinowitsch,menden omstandighed, at de russiskemyndighederikke har givetham dibstilladelse.Sin mening om Rabinowitsch,',ss1p,hvilket jeg nappe behoverat bemarke,er i
fuld overensstemmelse
med professorDelitzschs()sammenfatterFaberi
fire punkter.
1. Evangelietforkyndeshver sabbatfor en talrig tilhsrerskare,hvilket miske er en uhort begivenhedsiden apostlenesdage.Rabinowitschstrykte
pradikenerhar i fodiskekredsepi korteretid spredtet kendskabtil evangeliet, end det er tilfaldet gennemmangemissionsselskabers
anstrengelser
gennemmangeAr.I afsidesliggende
egneaf Karpaternehar Fabererfaret
en dybtgiendeindflydelsefra Rabinowitschsskrifter.
2. Den tanke,at Israelgennemkristendommenikke behsverat opgivesin
nationalitet,har gennemRabinowitschvundetgenklangblandt det jodiske
folk. Det er en erfaring)som Faberhar setbekrrftet pi sinerejseri Galizien. Sksnt Rabinowitschpi grund af de russiskeforhold ikke har kunnet
grundkgge en storremenighed,er grundenherfordog lagt i det afham lededesamfund.Det bestir af l0 mrnd, somaf regeringenhar fEettilladelse
Rabinowitschhar vist,
til at danneet samfundmed egenbegravelsesplads.
at det byggerpi et kristent grundlag.
har gennemRabinowitsch
3. Spredningenaf det hebraiskeNy Testamente
fEeten aldelesny fart. Fra de fjernesteegneaf Osteuropahar Faberfiet indKendskabettil Ny Testatrangendebsnner om at sendeNy Testamenter.
mentehar man helt klart fiet sennemRabinowitsch.
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4. Som en lolge herafkanman uomtvisteligtpisti, at den gennemRabinowitsch vaktebevagelseer af kirkehistoriskbetydning.Pi en magtig mide
vil den fremskyndeden tid, hvor hele Israelstir beredttil at modtagesin
Messias.
Foruden dette votum gav Delitzschsin mening til kendei sammetidsDet er lange siskrift, hvori Faltin havdeladet sin irsrapport aftrykke.aT
skriver han. I forden, Delitzsch har fiet en si nsmerteligoverraskelseu,
talernetil de dokumenter)han har ladet publicere,har han osomluthersk
af selvstrndigejodekristnemenigheder
teologobegrundet,at oprettelsen
Nir Faltinhar giort galdener en ansatstil opfyldelsenaf Rom. 11,25-26.
de, at en nationalkristen menighedmi byggesinden for odenevangeliske
kirkei Ruslando,stillerDelitzschsporgsmilet:nDenlutherskeellerdenreformerte?nOg han fortsattermed en argumentation,der viser,at han tager
Rabinowitschog hansligesindedealvorligt: nNArde vil bibeholdesabbat
og omskarelse,hvordankunne si et lutherskeller reformertkirkeregimente officielt legaliseredennebibeholdelse!nFaltin tagerogsAfejl, nir han
havder, at Rabinowitschvil stille sig uden for kirken, og det passerheller
ikke, at der ikke er jodekristnefor hinden, som onskerat bibeholdesabbat
og omskarelse,som Faltin har pistiet. Faltins modstandskyldes,at Rabinowitschblev dsbt i Berlin af professorMead,somDelitzschbetegnersom
en nar ven.Derfor kan Delitzschikke fi det til at rime, at Faltin nu udtrykker sin glede over, at Rabinowitschsdotre er blevet dsbt af Venetianer.
Beggedib blev io foretageti den hensigtat hjalpe til med at stifteog samle
en menighedfor Den nyepagtsIsraelitter.Delitzschafsluttermedat henvise til de fire dokumenteraf Rabinowitsch,som han har ladet publicere.
,Den, der hser disseskrifteruden at vare forudindtaget,han mi fEdet indog bestrabelse,somikkehar
tryk, at der her foreliggeren iodiskbekendelse
haft sin magesiden den apostolisketidn.
Ogsi i tyskemissionsbladeser det ud til, at Delitzschhar ladet sin rsst
Hermed holdt han de lofter, som han i
hsre til fordel for Rabinowitsch.a8
sit privatebrevhavdegivet Rabinowitsch(ses. 139).Men ogsi G. Dalman,
der nu var hovedredaktsr
for Centralforeningens
organ)Saatauf Hoffnung,
behandledesagen.
Dalmans behandling af konflikten
Uden at ville gi ind i alle enkelthedergiver Dalman alligevelen fyldig omtale og vurdering af konflikteni det forstenummer af Saatauf Hoffnung i
1889.4'Dalmans mere principielle betragtningerkan i denne sammenheng forbigis (ses. 170).SkontDalman ikke undladerat kritisereRabinowitsch for at modtagepengemidlerfra sine engelskevenner og ligeledes
omtalerDelitzschsbetenkelighederved Rabinowitschsfastholdenaf omskerelseog sabbat,er sympatienklart pi Rabinowitschsside.Det er ikke
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Rabinowitsch,men derimodFaltin, somhar andret holdning,sammeFaltin, som hilste de dokumentervelkommen,som Delitzschhavdeudgivet
om og af Rabinowitsch.Rabinowitschgor ikke andetend Paulus,somheller ikke afsine med-joderfordrede,at de skulleladevare med at overholde
sabbatog omskarelse.Derfor vil Dalman ikke bebrejdeRabinowitschog
hanstroendebrodre,at de fortsattermedat vare si megetjodersommuligt
i derestro pi Jesus.LigeledesfangerDalman Faltin i, at dennepi den ene
sidehar havdet, at Rabinowitschi ord og livsforelseer ude pir et skrirplan,
og pi den andensidemedgiver,at Rabinowitschsomevangelistkanbringe
stor velsignelsetil sit folk.
Dalman slutter sit indlag med opfordring til bsn for Rabinowitschog
med en understregningaf, at fordiskefeji og menneskeligufuldkommenhed findes ved ethvert redskab,Gud benytter sig af.
Ogsi Dalman erklaredealtsi Rabinowitschsom nvindern.
Eftervirkninger
af konfl ikten
Skont Rabinowitschkunne sesig udpegetsomvinder i udlandet,blev han
tabereni Rusland.Polemikkenefter de fsrste dib i Rohrbachi efterAret
1887gjordesin virkning. Da man forsogtemed nye dib i begyndelsenaf
1888,blev de forbudt. Det er morklagt,om Faltin har gjort sin indflydelse
greldendei korridorerne.I hvert fald blev det afvarget at Rabinowitschs
kreds skulle have en positiv serbehandlingi dibssporgsmilet.Det ville
vere uretfardigt at benrgte, at der ogsi for Faltin stodteologiskesagerpi
spil. Samtidigkommerman dirligt uden om, at vissekirkepolitiskeforhold
blev teologiseretaf ham i dennesag.I marts 1888kan Somervillei sin dagbog notere,at Faltin har sagt,at Rabinowitschshib om at organisere
en kirke med ret til at dobe,vie og begraveer uden grundlag,og at regeringenaldrig vil give ham disserettigheder.50
I engelskeog tyskekredse,somforud for konfliktenhavdestottetRabinowitsch, fik Faltinsangrebingenstorrevirkning i negativhenseende.
Og eksempelvisde norskeog svenskeisraelsmissioner,
somtidligereovervejende
havdestottet Faltin og kun i beskedentomfangydet okonomiskststte til
Rabinowitsch,fortsattemed at ststte Faltin okonomisk.Herfra gik der
nrppe flere pengetil Rabinowitsch,hvilket dog ikke fik nogenegentlig
virkning, da de tidligere afsendtepengebelobvar af en mindre storrelse.
Derimod/ortsatrcman i dissemissionersblademed at informerepositivt
bide om Faltins ogRabinowitschsarbejde.Den danskeIsraelsmissions
senere formand, A.S. Poulsen,stillede sig fuldt pi Rabinowitschsside og
fandt i i888, at uretteni alt vasentligt var hos Faltin og hanskreds.
At konflikten heller ikke i nogen starre grad skadedeFaltin, er miske
mere bemarkelsesverdigt,nir man ellers tog afstandfra hans angreb.I
dennesammenhanger G.A. Knigers ord i det fransksprogede
tidsskriftk
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R6veild'Isradlmegetbetegnende.
Selvom ogsi Krtiger om nogenstillede
sig pi Rabinowitschsside,sigerhan alligevelmed henblik pi Faltin: ,alte
Liebe rostetnichto.5rSksnt man ikke forstodFaltins kritik, satteman ham
alligevelikke pli den sorteliste.For noglehangdette
sammenmed, at mens
man pA den ene side fuldt ud ststtedeRabinowitschsbestrrbelser,ville
man pi den andenside ogsi stotteioder,som frivilligt snskedeat give af,
kald pi deresiodiskeidentitet, nir de var kommettil tro pi JesusKristus.
Hos Faltin kunne sidannehentehjalp og forstielse.
Med myndighedernesforbud til Venetianeri begyndelsenaf 1888om
ikkeat dsbeRabinowitschstilhangereblev det signaleret,at Rabinowitsch
ikke skulleregnemeden speciellosningpAdibsdilemmaetfor kredsenomkring ham. Neiet til det, der kunne betydedannelseaf en egentliglodekristenmenighed,blev stiende.Og VenetianerforladerRohrbachi begyndelsenaf 1889.Efter dettetidspunkt fir Rabinowitschganskevist sineto yng- sammerestesonnerdobt af pastorKornman i Odessai oktober 18885'z
formerteprrst, som i 1899begravedeRabinowitsch.I l89l blev Rabinowitschskonedsbt i Budapest(ses. 175).
Den smerte,Rabinowitschfolte,og den vrede,han gavudtryk for efterat
vare blevetangrebetaf Faltin, gjordeham imidlertid ikke passiv.Han fortsatter sin virksomhedi Kischinew og plejersineinternationalekontakter,
ikke mindst de engelskeog skotske,i et forsogpd at fi midler til at byggeet
(senedenfors. 175).
nyt og storremenighedslokale
Inden vi gir nrrmere ind pi det, skal vi kort se pi, hvordanforholdet
mellem Faltin og Rabinowitschsenereudvikledesig.
Rabinowitsch og Faltin efter konflikten
Mellem Rabinowitschog Faltin kom det aldrig til en forsoning.Mdskehar
de ikke engangmsdt hinandenefterkonflikten.I 1889forsogtefx dr. F.W.
Biidekerunder et besogi Kischinew at arrangereet msde mellem dem,
men forgrves.5rSenerefik beggeen invitation til at deltagesom talereved
en storrekonferencei Tysklandi 1895.Men heller ikke her kom de til at
msdes.Rabinowitschmeldte afbud - og angavsygdomsom grund (ses.
178).
I sine irsberetningern&vner Faltin efter konfliktensudbrud kun sfaldent Rabinowitsch.I beretningenfor 1887-1888kommentererFaltin de
mangeusandheder,der er fremme, vedrorendehans stilling til Rabinowitsch.5aHan erklarer, at han hverkenpersonlighar gjort Rabinowitsch
uret eller har talt urigtigt om ham. Det forekommerham, at Rabinowitschs
opgaveer at forberedemarkensom missionspredikantog evangelist.Han
lover,at han i fremtidener beredttil at ydehambistandtil Guds rigesfremme. I beretningenfor 1892-1893tagerFaltin stilling til Rabinowitschog
Isak Lichtensteinog deresarbejde."Grunden til, at det ikke er kommettil
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og en samlingi en israelitisk,
kristenmeen gennemgribende
omvendelse
nighed, er, at det brrndende sporgsmil ikke er: oHvadskaljeg gorefor at
blive salig?nDet stir ikkei centrum.Det gor derimodperiferesporgsm6l.
og skikkemere
Den, der elskersin nationalitet,sinefrdrene overleveringer
end JesusKristus, er ham ikke vard, siger Faltin, idet han omformer et
kendt Jesus-ord.uPi en vis mide minder dissebevegelser,som er knyttet
til personerneRabinowitschog Lichtenstein)om det, somsketei Galatien
og Kolossa...oIfolgeFaltin er Jesuord oOmvendier og tro pAevangelieto
ikke i centrum hos dissemand og deresmenigheder.
nHvor er
I beretningen1898-1899
dsd.56
omtalerFaltin Rabinowitschs
det dog giet helt anderledes,
end vi denganghibedepin sigerhan efter
Og han fortsatat haveomtalt deresindbyrdesgodeforhold i begyndelsen.
ter:
Rabinowitschtilsluttedesig ikke kirken, han ville pi ebjonitiskvis
opretteen separatjodekristendom,hvor man ganskevist skulletro pi
JesusKristus, men ikke pi den betingelse)somJesussatter,nemlig:
oOmvendier og tro pi evangeliet<.
Hvad er nu resultatet
blevet?Til
en jodekristen
menigheder detikkekommet,hanselver blevetisoleret i sin ejendommelige
anskuelse;
i udlandeter hanbetragtetsomen
evangelisk
kristen,i indlandetsom iode,lige til det sidsteoptegnet
som jodeaf ndenmosaiske
religionoi sit pas...
Faitin beklagerherefter,at han var ude pi visitatsrejse,
da Rabinowitsch
skullebegravesi Kischinew.Han finder det trist, at odensAkaldteRabinogavsi mangeforhAbninger,
witsch'skebevagelse,somi begyndelsen
ibenlobet
bart er
er nu ubenyttet,sigerFaltin
ud i sandetn.Gudstjenestelokalet
og udbryder:oGud v€d, hvaddet senereskalbrugestil< (ses.212).
Han roserafsluttendeRabinowitschfor at havetalt mangefriskeog kraF
tige ord for at bringe joder ud afderesforvirring. Ligeledesroseshan for at
haveuddelt mangeNy Testamenter
samtkristne skrifter i ovrigt. Til sidst
snskerFaltin, at Gud i sin nide mi beskytteham i evighedog leggesin velsignelsetil det, som han har udstroet.
Med irene blev Faltins syn pi Rabinowitschmere og mere negativt.
Hans kritik af Rabinowitschsynesdog ikke at yde Rabinowitschretfardighed. Sarlig konsekventer det hellerikke,at Faltin kritisererRabinowitsch
for hansebjonitisme.og
samtidigroserham for hansforkyndelse.
Mistankenvakkes,at hvis Rabinowitschhavdeholdt sigtil sin forkyndelseog havde fort sinetilhangereind i den lutherskekirke hosFaltin, ville der nrcppe
fra Faltins side havelydt storreindvendinger.
Kort efter sin dib i 1885skrevRabinowitschtil Delitzsch,at han arede
Faltin som en Guds engel,og at han hAbedepi et fredeligtsamarbefde
til
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trodsfor deresforskelligesynspunkter."Faltins offentligeangrebmedfsrte,at Rabinowitschikkelangerekunnebetragteham som nenGuds engelo,
hvilket hans starke ord om Faltin viser.
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XI
Gudstj enestelokalerne
og liturgien
I Kischinew holdt Rabinowitschgudstjenester
to steder,selv om der mi
sondresmellem tre gudstjenesteperioder.
De forste gudstjenesterblev
holdt under interimistiskeforhold pi forstesali det hus, somEfraim Jakob
Rabinowitschlefede,men med ret til at ombyggedet. Alleredei foriret
l885 blevdetteomdannet.Den 18./30.mai 1885blevdenforstegudstjenelokale.Indtil slutningenaf 1890blev Rabisteafholdt i det nyrestaurerede
nowitschsgudstjenester
holdt her. Planenom yderligereombygningerfor
at kunne rumme en menighedsskole
blev aldrig realiseret,da man ikke opniede myndighedernestilladelsehertil. Den 15.127
. december1890blev
SomervilleMemorial Hall tageti brug. Den var rejstfor overvejende
skotskepengemidlerog li op ad Rabinowitschsnye bolig.
Navnene pi lokalerne
I de udenlandskemissionsbladebenyttedesi samtidenvarierendeudtryk
kirke,
om disse lokaler: modelokale,forsamlingssal,gudstjenestelokale,
tempel, bedesal,synagogemv. Pi tilsvarendemAdevariererudtrykkende
mv. Sprogbrugen
om Rabinowitschsforsamlinger:msder og gudstjenester
er langtfrafikseret,og 6n og sammeorganisationkan brugeforskelligeudfortotryk. Nir nogleomtalerRabinowitschspradikenersom oforedragu,
nesdet noget,at dissefandt stedi en liturgisk sammenhang.I denneforbindelseer det vigtigstedog, at Rabinowitschaldrig ftk tilladelsetil at fungeresom prast. Hans lokalervar et pradikested,hvor dib ikke kunne forrettes.Kun undtagelsesvis
blev der holdt nadver(ses. 138).
De
Fra myndighedernesside blev lokalernebetragtetsom en synagoge.
gjaldt ogsi for Rabinowitschsbedelove,som gjaldt for jodiskesynagoger,
sal. Selv om Lhotzky ogsi pi dettepunkt overdriver,nir han siger,at der
var omkring 100 synagogeri Kischinew,som fungeredemed eller uden
myndighedernestilladelse,har det dog sin pointe,nir han fortsatter: olntet menneskebekymredesig heromn'Det giordeman derimod om Rabinowitschssynagoge.
I andrekilder oplysesdet, at Kischinew i 1889havde
6n synagoge
og 29 nbedehusen.2
Netop udtrykket nbedehusn
eller nbedesal(svarertil det hebraiskeBeir
Tbfila,somogsi anvendtesom lokaler,hvor jodernekom sammentil bon.
Pi titelbladettil de forsteto pradikener,der afJakobWechslervar oversat
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(Beit Tefila)Betlehem.
til hebraisk,nrvnes, at de var holdt i ubedehusetu
For lettereat kunne holdede to prrdikestederadskiltfra hinanden,brugesbetegnelsen
lokalei Rabinowitschsbroders
bedesal
for det restaurerede
hus, og SomervilleHall for den bygning,der blev rejsti 1890.Ogsi denne
bygning betragtedeRabinowitsch som en )synagogenr.Rabinowitsch
brugte undertiden ogsi betegnelsenSomervilleHall,a det sammegiorde
datterenRakeli sine brevetil engelskeog skotskevenner.5Kri.igeri Frankrig misbilligededette navn.6Det er da nappe heller Rabinowitschselv,
at de kredsei Skotland,som
der har fundet pi det. Men han accepterede,
havdefinansieretbyggeriet,hermedhavdefiet en Memorial Hall for den
skotskekirkelederA.N. Somerville,som kort for sin dsd i 1888havdebeatmosogt Kischinew.?I l896 nrvner Rabinowitschbygningensuskotske
200 pund
sf&ren,da han talertil Den skotskeFrikirkesgeneralforsamling.
er givetaf CampbellWhite (I-ord Overtoun)til murene,en andenhar givet
lysestagen,
Frikirken i Edinburgh et lille trykkeri, oplyserhan.8
At navnetSomerailleMemorial Hall oftestanvendesi engelskeog skotske
kilder, er ikke andet,end hvad man kan forvente.Navnet Betlehemsynes
dog ogsi efter 1890at vare anvendti Kischinew.eAlleredei iuledigtetfra
klart frem (ses. 74). At Rabi
21. december1884trrder Betlehem-motivet
nowitschi 1885skulledobesi en kirke, der ogsi hed Betlehem,kunne han
ikke dengangvide. Men under alle omstandighedervar der for hebraiskRabinokyndige foder lagt op til noglemegetnarliggendeassociationer:
witschsBeit TefilavarBeit Lechez,bedehusog brodhus.I Betlehemvaria'
dernesbroder og Messiasblevetfodt. Det var om ham, der blev prediket
i lokaletnBetlehemu.
Somerville Memorial Hall
I brevetil udenlandskevennermere end antyderRabinowitschsit snske
om at fa et nyt og stsrrelokaleend bedesalen.I mai i888 skriverhan fx til
at det er pi hoje tid at fi byggetet hus pi den grund, som for
Schonberger,
hngst er anskaffetog klar til dette formil.'o Fra sin andenreisetil England og Skotlandi efteriret 1889medbringerhan et lsfte fra sine skotske
vennerom, at de vil finansierenybyggeriet(ses. 175).
I maj 1890lagger Rabinowitschgrundstenentil bygningen,som ,helligesi Herren Jesu,Messias'navn, han der evigt herskeroverJakobshus,,,
Heri citeresogsi Hebr. 3,4;
som det hedder i grundstensdokumentet.'r
Salme118,3og Zak.4,6, og det navnesvidere,at bygningener finansieret
af nHerrensvenner i l-ondon, Edinburgh og Glasgown.Den 31. oktober
samme ir meddeler The Christian, at bygningener frrdiggiort.'2 Men
forst den 23. decemberindlsber myndighedernestilladelsetil at benytte
Sammedag udfardiden. Det sketeefter )en lang og pinefuld ventenu.13
geset nyterskortmedmottoetfor 1891(Salme80,4og 34,4a).Det meddeles
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p6'dettekort, at den nye bygning vil blive tageti brug den 27. december,
hvilketden ogsi blev.''
Bygningenvar interessantnok tegnetafen arkitekti Odessa,der var Faltins svoger.'5Det ser ud til, at Rabinowitschhar haft tegningernemed i
vedsin rejsetil Englandog Skotlandi efteriret1889(ses. 166).Den
bagagen
aflangegudstienestesal
var omkring l3 m lang, 6% m bred og godt og vel
5 meterhoj.'6Desudenhavdebygningento fremspring,det hojre - setfra
gaden- tjentesomforhal,det venstresomsakristiog bibliotek.Pi grunden
li ogsi familien Rabinowitschsbolig og desudento andrebygninger,som
ohelt eller delvis tilhsrte ham og hans arbejdeo,siger S. Wilkinson i
1897.I7Hvordan ejerforholdetellersvar defineret,er det vanskeligtat udtalesig sikkertom (sedog s. 216).
Grunden var omkransetaf et gitter. Ifolge Dalman lignedeSomerville
Hall ikke en kirkelig bygning.lsDog kan det sespi det bevaredefoto,at de
storevinduer er udstyretpi en sidan mide, at man kunnekommetil at tcnke pA kors. PAden storesalslangside,som vendteud mod gaden,var der
med forgyldtehebraiskeog russiskebogstaverskrevetordenefra ApostlenesGerninger2,36: rSi skalda hele Israelshus vide for vist, at den Jesus,
som I korsfastede,ham har Gud giort bAdetil Herre og Kristusn.
I et brevtil Dalman afviserRabinowitsch,at disseord skulleforstarkede
kristne omgivelsershad til ioderne.Det arefulde navn olsraelner nemlig
i Det nyeTestamente
forbeholdtjoderneog brugesher ikkeom andrenationer en tolkning, Dalman i ovrigt distancerersig fra. Indskriftener ifolge
Rabinowitschen indbydelsetil joderneom at erkendederessyndog tro pi
Messias.Men det er ikke et udtryk for smigeroverfor hedningekristne.
De
andrenationer))europaere,hojtuddannedeog fornemmefolk,,,sombilder
sig ind, at det er dem, der har gjort Jesustil Herre,skalherigennemmindes
om, at deter Gud, der har giort det. Dissefolk, som ikke havdeborgerskab
i Israel,er ved Jesublod kommetGud nar, understregerRabinowitsch.'e
SomervilleMemorial Hall dannedei godtog vel Bir rammenfor Rabinowitschsgudstjenester.
Hvad den blev brugt til efter hansdod i 1899,vender vi seneretilbage til (se kapitel l9). Kort tid efter indvielsenblev to
lotografieraf den nye bygningseksteriorog interior sendttil udlandet.'o
Dissesammenmed mereeller mindre detaljeredebeskrivelseraf bide be'
desalenog SomervilleHall gor det muligt at beskrivelokalernesindretning.
Indretningen af bedesalen og Somerville Hall
Alleredei et brevaf 5. novemberlB84 skriverFaltin til Delitzschom Rabinowitschsplanerfor indretningenaf lokaleti hansbrodershus.2'Det skal
indrettessomen lutherskkirke,sigerFaltin. Pi bagvaggenskalder vere en
tavle,hvorpi der med forgyldtebogstaverskalsti nogleskriftord,som Fal148

tin vedlaggerpi en seddel,idet hansporgerom Delitzschsmeningherom.
Om detteblev realisereti det hurtigt indrettedeog forelobigelokale,mi stA
hen i det uvisse.Orgelmusikledsagede
sangenved de forstegudstjenester.
Serlig jodiskvar detteikke,og man hsrer ikkeom anvendelse
aforgelmusik
senerehen. Om den fsrste juleaftengudstieneste
skriver TheJewishChronicle:, Akeretvar dekoreretefterlutherskskik, og en lutherskbibel var placeretpi deto.'zDet overraskende
udtryk oen luthersk bibeln refererervel
til et hebraiskNy Testamente.
Om indretningenaf henholdsvisbedesalenog SomervilleHall er vi forholdsvisgodt underrettede.I september1886skriverFaberfra Kischinew
til Delitzsch:oBedesalen
er indrettetpi det skonneste.
Mundtligt skaljeg
Sammeir beskriverA.S. Poulsenret denok beskrivedet alt nojagtigtu.rs
taljeretbedesalens
indretning.2a
Ganskevist har han ikke ved selvsynset
(1887)':5
den, men sammenholdtmed fx Venetianers
og Somervillesbeskrivelser(1888)'z6
bestyrkesindtrykket ai at han i det storeog hele har
ramt plet. For at undgi for mangegentagelser
beskrivesindretningenafbedesalenog SomervilleHall samtidigt.For densidsteer der givetmereeller
publicimindre fyldigebeskrivelser
fx JG. Blom (1892),27
af besogende,
sten Lerner (1893)'?8
og S. Wilkinson (1897).2e
Desudenskrev Rabinowitschselvog hansmedarbef
derR.F. Feinsilberom dennyebygningsindretning.30
Bedesalen
har haft omkring 150siddepladser.
Undertidenhar der varet
fleretilhorereendsiddepladser.
SomervilleHall har haft omkring200siddepladser,og de flestegangehar det varet mereend nok (sevideres. 157).
I bedesalen
var der rejstuenArt Altern,sigerA.S. Poulsen.Til venstre
- setfra tilhorernesplads- li der pi dettebord en skreventorarulle.Pi den
stod der med hebraiskebogstaver:nMessiaser lovensophoro (if. Rom.
10,4).Venetianer
fortrller fra sit besogi 1887,at derblevlast op fra denne
rulle.3rEn sidan torarulleomtalesikke i SomervilleHall (ses. 156).Til
hojrepi alteret/bordet
li der i bedesalen
en oEvangeliebogo,
velsagtens
et
Ny Gstamente.Ifolge de planer,som Faltin nftvner for Delitzsch,skulle
der forudenen skreventorarulleliggeet GamleTestamente
og et Ny Testamenteindbundet i 6t bind. l-erner navner) at der i SomervilleHall 16en
bibel i et smukt skrin. S. Wilkinson siger,at pi bordeter der obareen bibel
indbundet i rodt plys og oprejstpAen sidan mdde,at man kan lase de forgyldtebogstaverpi den: hitzteikodesho
(las: Kitvei ha-Kodesh,odehellige
Skriftero).Netop dennebibel var i ovrigt i brug i Kischinewsi sentsom i
1936!(ses.232).
Overstpi bagvrggenfindesi bedesalento tavlermed De ti Bud. Under
De ti Bud er der ifolge Poulsenet violet tappe, )som ogsaabarer IndskriF
ter<.Feinsilber,Rabinowitschsdaverendemedhjelper,skriverogsi om et
trppe i SomervilleHall, hvorpi der er broderetDe ti Bud med guldbogsta-
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ver.32
Sandsynligviser dettedog en fejl, der har indsnegetsig i oversettelFotoet af interisret i Sosen til fransk, og som ogsi Dalman gentager.r3
merville Hall viser,at De ti Bud er skrevetpi to tavler.Bloms og Wilkinsonsbeskrivelserpegeri sammeretning.I bedesalen
er den andentrosartikel fra Credo'etfor Den nye pagtsIsraelitterskrevetovenovertorarullen.ra
Artiklen omhandlerudsagnom Jesus.Pi fotografietfra SomervilleHall
(Jeshua)er skrevetmed
kan den lases.Bemerkeskan det, at Jesus-navnet
storrehebraiskebogstaverend den ovrige tekst.Oven over nEvangeliebogenofindesi bedesalenFadervorpi hebraisk,sigerPoulsen.Dette omtales
ogsi for SomervilleHall og mi forudsettesskrevetydersttil hojre pi tavlen. krner omtalerogsi disseto tingr selvom det mi betragtessomen lapsus,nir han siger,at heletrosbekendelsen
er skrevether.
finMellem disseto tavleroverhenholdsvistorarullenog evangeliebogen
Det mi antages,
at
desi bedesalenen rakke versfra Det gamleTestamente.
de er skrevetpi en tavle.Feinsilbersord - hvor upracist de end er oversat
- aileredebe- pegeri retningaf, at hele '>alterpartiet(
- Dsynagogepartiet(
altsi bedesalen.Ifolge Poulsen
smykkededet gamle gudstjenestelokale,
stod folgendelinjer pi tavlenover bordetsmidte:
- Herre,min klippe og min genloser(Sl. 19,15).
- Hor, Israel,Herrenvor Gud, Herrener €n (5.Mos.614).
- Du skalelskedin nestesom dig selv(3.Mos.19,18).
- Herren din Gud vil ladeen profet som mig fremsti af din midte, af dine
brodre;ham skalI horepi (5.Mos.18,15).
- Kom min tjener Moses'lov i hu, hvem jeg pAlagdevedtrgter og lovbud
om alt Israeipi Horeb (Ma1.4,4).
- Han har biret mangessynd, og for overtraderebad han (Es. 53,12).
Pi altereti bedesalenstod ordenefra Jeremias31,31:'
- Se,dageskalkomme,lyder det fra Herren, da jeg slutteren ny pagt med
Israelshus og Judashus.
Der er ikke fundet vidnesbyrdom, at altereti SomervilleHall havdedenne
inskription. Det kan skyldesen tilfeldighed. Det bevaredefoto pegerm6skemest i retning af, at denneinskription ikke fandtespAaltereti Somerville Hall. Det serheller ikke ud til, at der er skrevetnogetpi talerstoleni
hvor der bide har varet
den nyebygning. Det er der derimod i bedesalen,
en pult til hojreog til venstrefor alteret.Fra denhojrepult forelasesbonner
og liturgi, siger Poulsen.Denne bar indskriften:,,Tro,hAbog karlighedn
(l.Kor. 13,13).Fra den venstrepult predikesder.Pi den stodder: oJeger
indretvejen,sandhedenog livetn(Joh.14,6).Faltin skriverom bedesalens
ning, at alteretog pradikestolener smykketmed skriftordfra Det gamleog
Det nyeTestamente
og bekrafter pAdennemide Poulsensoplysninger.Ve150

netianersiger,at efter skriftlasningenog bonnenfor kejserenog ovrigheden tridte Rabinowitschhen til pulten ved den hojre side.(Hojremi vare
anskuetfra alteretsplads,ikke fra tilhorernes).Poulsenoplyservidere,at
nir der pradikes,anbringesder pi pradikestolenet nedhrngendekladestykkemed de hebraiskeord: oSsgi Skrifternen.Poulsenhavder, at dette
kladestykkepi en vis mide trader i stedetfor prastensembedsdragt
og tilfoier, at Rabinowitschtaler i sin sadvanligesortekladning. Pi fotoetfra
SomervilleHall kan disseord lasespi kledestykket.De omtalesogsAaf S.
Wilkinson. Derimod kan der ikke sesnoget skriftord pi pradikestolen.
Der kan siledessporesenkelteforandringeri indretningenaf Somerville
Hall i forhold til bedesalen.Disseforandringerer dog smi i forhold til, at
det centraleoalterpartinsynesat vare flyttet med overfra bedesalen
og hen
til SomervilleHall. Kriiger beklager,at der ikke findesnogenalterkalkpi
alterbordet,hvilket forklaresmed,at myndighederneikkehar givettilladelHan formoder,at den tommepladstil hojrefor
setil sakramentforvaltning.
Dette lyder megetsandsynligt
alterbordeter reserverettil en dsbefont.3s
og er et tegnpi, at Rabinowitschikkehelt havdeopgivetat fi myndighedernestilladelsetil at forvaltedib.
Inden der givesen skitseafgudstienesteordningen
eller liturgien,kandet
vere pi sin plads at give et par eksemplerpi, hvordanbesogende
har beskrevetderesoplevelseaf Rabinowitschsgudstjenester.
Besogendes oplevelse af Rabinowitschs gudtienester
Alleredei 1884havdeRabinowitschudferdigetenSiddu4en gudstjenesteFra sit besogi 1885meddelerFaber,at gudstjenesten
forlober
ordning.36
vrrdigt, men der finder indtil nu ikke nogenmenighedsdeltagelse
stedved
liturgien, idet Rabinowitschforedrageralt alene.3?
A.S. Poulsenhavder i
sin bog fra 1886,at menighedenikke medvirkersynderligti liturgien, da
den endnu ikke er indovet i densform.38
En positiv skildring er givet afVenetianerfra hansbesogi 1887,hvilket
Han overraskesover, at
ogsAindeholdt nogle overraskelsesmomenter.3e
Rabinowitsch- pi en sabbat- kom ksrendetil bedesalen.
Selvhar han intet at indvendemod dette,men han kendermange)der bruger det som et
viben imod Rabinowitsch.Da han efter gudstjenesten
ser)at temaskinen
- samovaren
- er tendt i Rabinowitschsbolig, er han ligevedat sige:nUndskyldmig, men er det ikke sabbat?n
Ordenekommerdog ikkefrem, for han
ser,at Rabinowitschtander en cigaret!(Sombekendter det at goreild pi
en sabbatforbudt ifolge den jodisketradition).
Vedgudstienesten
er salenfuld, skriverVenetianer,noglestodop, andre
sad, nogle fE var gamle,de flestemidaldrende,men der var ogsi mange
unge drengeog enkelteuniformeredesoldater.En fra menighedendeler
hebraiskeNy Testamenter
ud. Barhovedetsadeller stodfolk, nir torarullen
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blev rullet ud, og der blev lrst af den pAdet helligesprog,hebraisk.VenetianerbeskriverRabinowitschsom uliturgo.
Fsrst leses den pigaldende sabbatstekstafsnitaf Toraenpi hebraisk,
derefterpi russisk.Dernrst lesesJakobsbrevets
kapitel1, lorst pi hebraisk
efterDelitzschsoversattelse,
dernastpi russisk.Herefterfolgeren bsn for
kejserenog ovrighedenpi russisk.Fra den andenpult bederRabinowitsch
for pradikenen en fri bon pi jiddisch. oDenneform for jargonhar altid
forekommetmig gyselig- men jeg mitte bedemedo,sigerVenetianer.Og
han fortsatter: nNu begyndtepradikenen. Sidan mi vel apostlenehave
forkyndt Ordet.Ud af hver satning klang det:'Denne har Gud gjort til
Herre og Kristus!n Til grund for sin pradiken havdeRabinowitschvalgt
Salmell9,120-136.
Under gudstienesten
var der en stadiggien og kommenaftilhorere.Pradikenenbetegnessom lang. Pi et tidspunkt mitte en gruppeungemenneskeranmodesom at forholdesig roligeunder pradikenen.Lidt senere96r
en gruppe- mestbestiendeafdrenge- ud aflokaletomedfrrkke miner og
tungeskridt, somdronedeigennemsalen(.Venetianerhar en mistankeom,
at devar beordretind i salenmeddennedemonstrationfor oje.nGudstienesten varedestive to timeru, siger han. Sammevarighedangiver Rabinowitsch for hele gudstjenesten
i 1890.{0
Fabersynesi 1885,at det gir ud
over helhedsindtrykket,at Rabinowitschtaler oualmindelighurtigto og
hrvder, at pradikenezalmindeligvisvaredeto timer, hvad enten Faber
overdriver,eller Rabinowitschsenereafkorter.ar
Ogsi den skotskekirkelederSomervillebemarkerfra sit besogi 1888,at
Rabinowitschtalte hurtigt i jiddisch-pradikenen,der varede)en time pe
ner fire minutteru(!)a2
Han n&vner videre,at Rabinowitschbrugte en li
turgi, men ogsi havdeDenlang fri bsno.Der er hverkensalmesang
eller anden form for musik. Somervillesynes,at der er en vis form for bedrsvelse
at sporepi de tilstedevarendes
ansigter.Det forklaresmedde restriktioner,
har lagtned overarbeidet.a3I
sommyndighederne
sinedagsbogsoptegnelpi bordet/alteret,
ser,anforerSomerville,at der var en lysestage
at Rabinowitsch kyssedeuI-ovenu,dvs. torarullen,og at han bofedesig foranalteret,
nir han laste navnetJehova.aa
Schrinbergermeddelerfra sit besogi 1889,at Rabinowitschs,Betlehem
stadiger den enestesynagoge
i Rusland,hvor der pi hverenestejodiskesabbat holdesiodiskegudstjenester
i Jesunavn,og hvor evangelietforkyndes
for joder pi det fodiskesprogo.a5
J.G. Blom og GustavJensenfik et godt indtryk af Rabinowitschsohele
personlighednved deresbesogi Kischinew i 1892.46
Blom beskriverlokalet som ,vakkertoog forteller, at han forst tog feil afsedlen,somli pi hver
plads,fordi der stodden 9. mai. Lidt eftergir det op for ham, at efterrussisktidsregninger det den pigaldende dag, den 21.maj. P6sedlenvar pi
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hebraisktrykt de bibelafsnit, ,hvorom dagensforedragskulle dreje sign.
Det var 3.Mos. 25,47-551'
Pradikenen
Josua24,14-28og Luk. 16,13-17.
kan de ikke folge,da den er pi jiddisch.Predikenensluttedemed en kirkebon og den aronitiskevelsignelse;ugribendevar det at hore dennepi det
gamlehebraiskesprog(,skriverBlom. I den efterfslgendesamtalemed Rabinowitschtaltenordmandenemed ham om jodemissionog jodedomog
kristendom; oher galder, betonedehan gentagende,'intet kompromis'.
Han badostil sidstat hilsemissionsvennerne
i Norgel'sigdem,at Gud har
en storgerningmed Israel,men det gir langsomt,langsomt!'oNeste dag
er detil gudstjeneste
hosFaltin. Svigersonnen
Faber,der var pi gennemrejse,havdefbet arrangereten bornegudstjeneste
forud herfor.Den musikalskeGustavJensenlbr lejlighedtil at vise,at han kan spilleorgel.Det havde
der ikke veret mulighed for hos Rabinowitsch.
Publicistenl-erner fra Odessagiver en indgAendebeskrivelseaf gudstjenestenhosRabinowitschden 27. februarlll. marts 1893.47
Han havdetidligerestiftet bekendskabmed bevagelsen,selv om det nu var l0 6r siden,
han sidsthavdevaret i Kischinew.Om gudstjenesten
sigerhan,at den ikke
varerlange, uden at defineredettenrrmere. I gudstjenesten
indgir nogle
kortebonnerpi hebraisk,somfremsigesmed klar rostuden nogenform for
messen,som det ellers er almindeligt i fodiskesynagoger.Videre klargor
Irrner, hvordanRabinowitschforholdersig til tetragrammet,dvs. det frrnavnfor Herren,JHWH. Han udtalerdet ikke oAdonajn,
bogstavede
som
det ellerser almindeligt)men sigernJehovao.
Med denneudtaleviserhan
ifalge I-erner,at Messiasalleredeer kommettil Israel.De ortodoksejoder
menernemlig, at JHWH-navnet forst kanudtales,efterat Messiaser kommet og eftergenoprettelsen
af tempeltienesten
i Det helligeLand, forklarer
I-erner.Han tror, at Rabinowitschsmide at sigenavnetpi kanvakke joderne til eftertanke(Rabinowitschsbrug af oJehovao
bekraftesi hansp6 tysk
udgivne pradiken oRedeufra 1890).
f.erneroplyservidere,at Rabinowitschlaste tre salmerpi russisk,en af
dem var Salme92, dagenssalme,hevder han (sedog neste afsnit).Efter
at Rabinowitschhar bedt lor zaren,begynderhanat prrdike. lrrner synes,
det er interessant.
Dog undladerhan ikke at goreopmarksompi, at der for
hamikkeer overensstemmelse
mellemdet bibelstykke,der er tagetfra synagogenskalender,og si det tema,Rabinowitschbehandlede.
Men tekstenfra
2.Mos. 39 betragterI-ernersi somen indledning,idet han kansepi det uddelteprogram)at der er andreforhold, der skalbehandles.Pi programmet
stodbl.a. Es. 60 og Ef. 4.
l-ernerforteller om predikestilen,at Rabinowitschprediker pi en enkel
jodefargondvs. jiddisch.Bombastiskefraserundgis, og han snskerat gsre
sinepradikenerletforstAelige
for denalmindeligetilhorer.Til trodsfor den
,upoleredejodejargono
er det en vellormuleretpradiken.Og, tilfojer kr153

ner: hanshumor kommertil udtryk midt i alvoren,og somhelhedgor hans
predikener et starkt indtryk.
krner oplyserogsi,at Bibelen(GT og NT)pi hebraisk,russiskog tysk
disposition.Alle sidderbarsamtet trykt programligger til de besogendes
hovede.
Og endelig et par glimt, som S. Wilkinson har givet fra sit besogi
1897.48Han medgiver ibent, at gudstjenestenvar mere rituelt praget,
end han havdeforventet.Den fsrstedel af gudstfenesten,som foregir fra
>platformenudvs. alteret,vareromkring en halv time. Den foregir pi hebraiskog russiskog bestir afbon og oplasning af Salmernesbog. Undertiden kysser RabinowitschBibelen, der ligger pi bordet, en enkelt gang
holdt han den op foran menighedenog sagdepi hebraisk:>Dit ord er en
lygtefor min fod, et lys pi min stin(S1.I19,105).Dagensteksttagesfra synagogenstekstrakkeog lrses bide pd hebraiskog russisk,mensmenigheden stArop. ,Gudstienestenindeholdernaturligvisikke nogensango.Folk
kommer og gir, osomdet ogsi er almindeligt ved voresmissionsmsderi
I-ondono.Han oplyser,at den hebraiskeBibel, somliggertil dispositionfor
er indbundet sammenmed Delitzschsoversettelseaf Det
de besogende,
nye Testamente
til hebraisk.Desudenligger der programmerog andenlitteratur,der er trykt i Rabinowitschsegettrykkeri, som ligger i en bygning
bag Hall'en.
Pi baggrundaf disseudpluk kan det havdesmed sikkerhed,at Rabinohar haft et liturgisk preg og er for mereat regneend
witschsgudstienester
,foredragsmodero.
Gennemhele sin virksomhedhar han hentetdet gammeltestamentlige
lasestykke,som den pigrldende sabbatblev brugt i de
jodiskesynagoger.
Afsluttendeskalder nu giveset kort rids afden gudstienesteordning)som Rabinowitschalleredearbejdedepn i 1884.
Rabinowitschs gudstienesteordnin g
Alleredei forbindelsemedkonferenceni marts lB84 kanFabermeddele,at
dvs. gudstjenesteRabinowitschhar udarbejdetnen kristelig Siddurn,ae
ordning. I 1885meddelerDelitzsch,at liturgien for morgengudstienesten
om sabbattenog hverdagealleredeer blevettageti brug, og den blev sandI hvert fald kan Krtiger give en franskoversettelse
synligvistrykt i 1885.50
af den i sin bog fra 1885.5'Liturgien blev genudgivetpi hebraiski 1892.
Desverre har vi ikke haft leflighed til at se den hebraisketekst fra
Derl884-1885.Forstgengivervi ordningenud fra den franskegengivelse.
efter skalder knyttesnoglekommentarertil de forskel,som 1892-udgaven
synesat vidne om. Hervedbelysesnogleafde uafklaredepunkter,somdet
beskrivelserhar efterladt.
foregiendereferatafde besogendes
i 1885set siledesud.
Ifolge Krtiger har gudstienesteordningen
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Kantor fremsigermedhoj rost:
Omvendjer, thi Himmerigeter kommetnar (Matt. 3,2).
Menighedens syndsbekendeIse
Kom, vi vil tilbagetil Herren...(Hos.6,l-3efterfulgtaf en formuleret
syndsbekendelse).
Faderaor
Kantor:
Lover Herren, den eneste(Gud)!
Menighed:
I-ovetvare Herren, den lovpriste!
Fremsigelse
af Salme 33:
Jubler i Herren, I retfardige...
Derefter(udvidet) ShemaIsrael:
Hor Israel!Herren vor Gud, Herren er €n. Og du skalelskeHerren
din Gud af hele dit hjerte,af hele din sjal og af hele din styrke.Og
du skalelskedin nestesom dig selv(5. Mos. 6,4-5;3.Mos.19,18).
Pd hverdagefremsigesSalme 103:
Min sjel, lov Herren...
Pd sabbatsdage
fremsigesSalme92:
Det er godt at takkeHerren...
Kantoren overrekkesDet nye Testamente,
og han siger:
Fra Zion udgir ibenbaringen(Tora),fra JerusalemHerrensord (Es.
2,3c).
Kantoren ooerrekkestorarullen,og han siger:
Dette er den lov, Mosesforelagdeisraelitterne(5.Mos.4,44).
Kantor laseraf MoselovenogDet nye Testamente.
TorarullenogDet nye Testamentelaggestilbagepd derespladser.Han siger:
Og hver gangden (PagtensArk) standsede,
sagdehan: nVendtilbage,
(4.Mos.
Herre,til Israelsstammerstitusinderlo
10,36).
Kirkebonfor kejseren
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Prediken over Gudshelligeord
DerefterfremsigesSalme40,5-7:
Saligden mand,der srtter sin lid til Herren...
Sabbatshymnen
LekahDodis2
Den qronitiskeVelsignelse
Mellem Kriigers gengivelsefra 1885og den Tbfila,somblev udgivet i Kischinewi 1892,synesder at kunne sporesenkelteforskelle,selvom hovedelementerne
er desamme.A.S.Poulsen(1886)hrvder videre,at gudstienestenindledesmed de almindeligebonner,sombedesi enhversynagogeog
citerer4. Mos. 24,5;51.5,8og 69,14.53
PAbaggrundaf 1892-udgaven
kan folgendebemarkninger gores:
Det er ikke angivet,at menighedez
fremsigerdenindledendesyndsbekendelse.ShemaIsraeler ogsi her udvidet i forhold til den jodisketradition,jf.
af loveni Matt. 22,37-39.Der finder ingenoverrakJesusammenfatning
kelsestedaf en torarulle,men af de helligeskrifter,dvs. en bibel indeholdendebide GT og NT. Det tyder pe, at torarullenikheer blevetoverfsrt
til SomervilleHall. Vedoverrakkelsen
af BibelencitererkantorenEs.2,3c
og 5.Mos.4,44- somtidligere.EftersabbatshymnenogforDen
aronitiske
folgerDe 7 Tiosartikler(ses. 105).Dissesluttesmed ordene:
Velsignelse
oPi din frelsehiber jeg, Herre! Jeghiber, Herre! pi din frelse.Herrel pi
din frelsehiber jegn(if. Sl. 130,5).
Det jodiskeislet i Rabinowitschsgudstienester
er ikkevanskeligtat fe oie
pi. Samtidigkommer det klart til udtryk i syndsbekendelsen,
at det er for
JesusMessias,vor Herresskyld, at IsraelsGud kan kaldesen barmhjertig
far.Viderekandetbemarkes,at det ikkeer en ))prast(,menefterjodiskskik
en okantorneller forsanger,
der ledergudstjenesten.
I den kristianiserede
pAskehaggada
er det derimod en >hyrde<<,
dvs. prrst, der stir over for en
Formelt blev Rabinowitschaldrig uprastn.Pi tilsvarendevis
menighed.5a
kandet vare vanskeligtat definerehanstilhangeresstatus.I myndighedernesojne var de stadigvak joder. Da de ikke kunne blive dobt af Rabinowitsch, er det forbundetmed vanskeligheder
at udtalesig sikkertom antallet af joder,der tilsluttedesighansbevagelse.
Derimodkander sigesnoget
om, hvor mangeder deltogi gudstienesterne
i Kischinew.Dette sporgsmil
skal nu drsftes.
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Xil
Rabinowitschstilhsrere
og tilhangere
Vedde forstegudstjenester,
der blev holdt i begyndelsenaf 1885,var nysgerrighedenstor(ses. Bl). Vedde tre gudstjenester,
Faberovervaredei be
gyndelsenaf 1885,veksledeantalletmellemB0 og 200.rMen efterat den
forstenysgerrighedhavdelagt sig,fandt tilstromningentil gudstjenesterne
et fast leje. Dog var det ikke lige nemt for alle at holde hovedetkoldt, nir
sporgsmiletom tilstromningenskullebesvareslnogleoverdrev,andreunderdrev.Det kan i dennesagvrre hensigtsmassigtat opdeleperiodeni to
dele.I den fsrsteholdt man fra den 18./30.maj 1BB5gudstjenester
i de restaurerede
lokalermed pladstil omkring 150 tilhsrere.I den andendel
holdt man gudstjenesterne
i den sikaldteSomervilleHall, der blev indviet
15.127
. decemberlB90; her var der omkring200 siddepladser.2
Tilhsrer og/eller tilhanger
Mangden af rilhsreretil Rabinowitschsgudstjenester
var ikke uden videre
identisk med antallet af tilhangere.Ikke mindst i den fsrste tid var der
blandt tilhsrerneen del, somindfandt sig af ren og skar nysgerrighed.Andre kom for at samleargumenterimodRabinowitsch.Af disseblev nogle
tilhangere. Det er siledes lettere at udtale sig nogenlundesikkert om
mangden af tilhorere end om mengden af tilhrngere. Pi forhind ligger
det narmere at identificeretilhsrermrngden med tilhangerskarenfor den
sidstedel af Rabinowitschsvirksomhedi forhold til den fsrste.Dog er der
vidnesbyrdom, at der si sentsom i 1893ogsdindfandtsig folk til hans
gudstjenester
afren og skar nysgerrighed.
At Rabinowitschikkefik tilladelsetil at danneen egentligmenighed,gor
det ogsi vanskeligere
at beskriveforholdetmellem tilhorereog tilhangere
i detalier.En sondringmellemdisseto grupperblev vel ikke altid foretaget
lige klart i udenlandskemissionsblade.
Af den grund kunne bevaegelsens
numeriskestyrkelet blive opfattetsomvarendestorre)enddenvar.I denne
sammenhrng blev ogsi (hvadman kan kalde)missionensbegejstringssprog
benyttet.Her kunneman taleomfuldehuse,si lasereafudenlandskemissionsbladedArligtkunneopfattedet pi andenm6de,endat de ydrerammer
nastenaltid blev sprangt.
Alligevelfindesder igennemheleperiodensi mangespredteoplysninger
fra forskelligeojenvidnerog andrekilder, at der kan tegneset nogenlunde
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realistiskbilledeaf antalletaf tilhsrere.Hvor mangekom der da til Rabinowitschsgudstjenester,
efter at den forstenysgerrighedhavdelagt sig?
Antallet af tilhsrere
Stykkerman de spredtenotitsersammen,somfindesi detundersogtemateriale, ser det ud til, at der gennemsnitligthar varet flere til gudstjeneste
i
bedesalen
Betleheml885-1890end i SomervilleHall l89l-1899.Der er tilstrakkeligevidnesbyrdtil at antage,at det ikke har varet usadvanligt,at
der i den forsteperiodehar vrret mellem 100og I 50 tilhsrere.Det er givetvis et sidant antal,der ogsAskalt€nkespi, nir der i generellevendingertalesom, at jodernflokkesn
i Betlehem,at lokaletoerfuldtn,ogat lokalet>ikke
kan rummeualle tilhorerne.3At der til noglegudstjenester
har vreretflere
- Venetianer
omtalersAledes
200 vedsit besogi 1887- er der ingengrund
til at tvivle om. Han giver en livlig beskrivelseat hvordanfolk bAdesadog
stod op.'Man sikrer sig dog mestved at gi ud fra, at et sidant tal ikke er
for lavt ansliet. Ligeledesfore16mulighedenfor forskelligeangivelser,ikke
fordi man ikke kunne talle, men fordi nogleaf tilhsrernekom og gik - sidan som det var sadvaneni mangesynagoger.
I lB87 taller prastenE.H. Leitner ved sit besog150til gudstjeneste.5
Sammeir skriverRabinowitschi et takkebrevtil Den svenskeIsraelsmission, at der er brug for et storregudstjenestelokale,
ikkekun til 150,men til
500.6Det fik han nu ikke med SomervilleHall. Og de omkring 200 siddepladser,der var her, skulle da ogsi visesig at vare tilstrakkeligt. I 1888
navner Faberantallet60-80,i 188970-80og et andetojenvidne30-40,
havder F. Heman.T
Stracknavner i 1891,at der gennemsnitligt
kommer50 personertil Rabinowitschssabbatsgudstjenester.8
Dette dalendetal er miske megetrealistisk,selvom det kan vare for lavt sat.I det mindstehar der ved specielle
lejlighedervEret flere,fx vedde kristnehojtider.I lorbindelsemed indvielsenaf SomervilleHall, den efterfolgendesabbatsgudstjeneste
samrgudstjenesterneiuleaftenog juledag 1890-1891,meddelesdet af Rabinowitschsdavrrende medhirlper, at der i alt var 546 til stede.e
Man md gi
ud fra, at det er det samledeantal,der er angivet.Saphirmeddelerfra nogenlundesammetid, at der vedB gudstienester
var ialt omkring 900 personer til stede.r0
I 1892besogtenordmandeneJG. Blom og GustavJensen
Kischinewog angiver100tilhsrere.l'I 1893henviserkrner i en samtale
med Rabinowitschtil, at den russiskepressegiver udtryk for, at Den nye
pagtsIsraelitterer forsvundet.Dette benagtespi det kraftigsteaf Rabinowitsch, idet han henvisertil, hvadkrner selvhar setveddagensgudstjeneste.)De si i dag,at jeg ikke pradikedefor tommebanken.12
Det nojagtige
antaltilhsrere angivesdog ikke i den forbindelse.Men der nrevnesaf l-erner)at der blandt tilhorerneer nogle,der kommerafnysgerrighed.Indviel158

senaf SomervilleHall trak ogsi en del tilhorere,som ikke tidligerehavde
hsrt Rabinowitschprrdike." J.R. Axelrud, svigersontil Rabinowitsch,
oplyseri sin bog, at fra indvielsenaf SomervilleHall til hen pi foriret 1893
- han datererforordetiuni 1893- har mereend 6.000joderbesogtgudstieDet giver et gennemsnitpi omkring 50. For iret 1894meddenesterne.ra
ler l-ondon-Ridetfor Rabinowitsch,at der har veret afholdt 68 gudstienestermed et samletbesogpiLomkring 2700,hvilket i gennemsnitgiver omkring 40.'5
I 1895 citeresFaber for, at hundreder af joder flokkes i Somerville
Hall.'6 Det er selvfolgeligrigtigt, nir man hgger dem sammen!Nir han
taler mere pracist, angivesantallet pi besogendetil mellem 40 og 80.r'
RakelRabinowitschskriver i 1895,at SomervilleHall er fyldt hver sabbat.'8At der stadigvrk er pladsertil flere, rober hun dog selv,idet hun
udtrykker hibet om, at der vil kommeendnuflerevedde jodiskefester,der
stir for doren,dvs. de iodiskeefterirsfester.I l896 skriver sammeRakeli
et andetbrev,at hendesfar den foregiendesabbatprrdikede for en storforsamling.reDen svenskejodemissionrr PaulusWolfffortaller fra sit besog
i Kischinew foriret 1896,at Rabinowitschhversabbatprrdiker for mange
af ovorebrsdren.Han udtrykkerglade over,at )en storforsamlingnaflsraels bsrn kunne hsre en kraftfuld pradiken af Rabinowitsch,langfredag
1896.Selvbragtehan den 4. apr1l34jodiskesoldatermedtil gudstjenesten
i Somerville Hall, som han kalder Betlehem.Ja, kan kan endog skrive:
n'Betlehem'varhelepisken,bide deres[iodernes]og vores)si overfuldaf
jodisketilhorere, at de knapt nok kunne vare i bedehuset<.2o
Sammeir
meddelesdet i Mildmay-missionensblad, at der kommer 150til gudstjenesterne.2lSelv om en sidan oplysning mi tagesmed et stort forbehold- i
sammenummer afbladet oplysesdet, at midlernetil arbejdeti Kischinew
er giet ned - mi der naturligvis ogsi regnesmed noglesvingninger,som
kan skyldesforhold, der nu er vanskeligeat efterspore.Fra sit besogi Kischinewi lB97 meddelerSamuelWilkinson, at tilhorerskarenbestodaf
n50eller flerejoder,nok fleren,idet han noterer)at joderneikke har forladt
og som
deressedvanemed at kommeog gi, som de gar i deressynagoger,
gor
i
l-ondon.22
i
under
missionsmoderne
de ovrigt ogsA
form - at oSoI 1896skriverRabinowitschselv- ogi begejstringssprogets
merville Hall hver sabbater fuld af joder,ungeog gamle,som ivrigt lytter
I 1898meddelerl-ondon-Ridetfor Rabinowitsch,
til mine pradikeneru.'zr
Det gimed ialt omkring 3000 tilhsrere.2a
at der er holdt 59 gudstjenester
ver et gennemsnitpi omkring 50. Desverreer det ikke lykkedesat opspore
tilsvarendeeksakteoplysningerfra Rabinowitschshind for alle ir.
Selv om der er fundet eksemplerp6, at ogsi Rabinowitschbenytterbegejstringssproget,
nir han omtalerantalletaftilhorere,talerdet sidstanforte tal for, at han har varet rrlig i sineangivelser.Selvom der ogsi i Kischi-
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new har varet Dstore(gudstienestedage
igennemhelehansvirksomhed,er
antalletaftilhsrere daleti de senereAr.I en afbalanceret
vurderingafantallet aftilhsreretil Rabinowitschsgudstjenester,mi det antages)
at deti bedesalenBetlehemikke har varet usadvanligt med 100-150tilhorereog ved
speciellelejlighederflere.I Somerztille
Hallhar der undertidenvaret samme antal,men det almindeligehar her varet betydeligtfrrre. For perioden
I885-1890kan antallet100tagessomudgangspunkt,
hvor strompilenpeger klart opad de forste 6r, men peger nedad hen imod slutningen af
l88O'erne.For perioden1891-1899
har gennemsnittet
liggetpi omkring
50. Dette sidsteantal kan der nrppe rsresved. Axelrud bevidnerdet for
den fsrsteperiodei SomervilleHall's historie,l-ondon-Ridetfor Rabinowitsch for 1898.Tiovardighedenaf dettebestyrkesved, at antalletkunne
forekommetemmeligringe i deresoren,somststtedeRabinowitschsarbejde.
Alleredei januar1885,ved gudstjenesternes
begyndelse,
udtalerA. Saphir, at vigtighedenaf den messianske
bevagelseikke skalvurderesud fra
dens numeriskestyrke,men ud fra dens indre vrrdi.'z5Sikkert er det, at
den havdenogleringvirkninger,somikke uden viderekan goresop i antallet af tilhorerei Kischinew
Mange irsager kan trckkes frem, dersom man vil forsogeat forklare,
hvorfor Rabinowitschsbevagelseikke fortsattemed at ekspandere.
En sikkert vigtig irsag er, at de russiskemyndighederikke gavham tilladelsetil
en egentligmenighedsdannelse.
Nogle af dem, der i begyndelsensympatiseredemed Rabinowitsch,er blevet dsbt af Faltin og har nappe fortsat
med at deltagei Rabinowitschsgudstjenester.26
Faltin nrcVnerfx i sin irsrapport 1891-1892,
at han har dsbt en, som plejedeat kommetil Rabinowitschsbedehus.2'Priluker, grundlaggerenaf bevagelsenNy Israel(ses.
42), skriver,at en Abraham Wechsleren tid var forbundet med Rabinowitschsarbejdei Kischinew,umenhan forloddet i 1889og sluttedesig til
Det kan vel tankes, at der hen langs ad
selskabetNy Israel i Odessau.2u
vejen har varet andre,der har forladt ham, fx fattigejoder,der er blevet
skuffede,hvis de har forventetmateriellemodydelser(ses. 168).Faberfortaller fra sit besogi 1885,at de flesteafgudstienestedeltagerne
tilhorte ,'de
(i 1886si han blandt de 100tilhorereogsi nogle
fattigerefolkeklassern"
efter udseendetrigerejoder).30
I lB99 sigesdet \ TheJewishChroniclei forbindelsemed en omtaleaf Rabinowitschsdod: oSekten
taltealdrigmereend mellem30 og 40 medlemmer; i de senereir gik den i oplosning,og der er ingen,somnu v€d,om den
I1912 skrivesder i en jodiskredigeretavisi Kischistadigeksisterer<.rr
new' at de tilhangere,Rabinowitschhavde,nbestodkun, somvi husker,af
B eller l0 personer,
somallepi en ellerandenmide var afhengigeaf hamu
(sevideres. 218).3'?
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SomDelitzschkankritiseresfor, at han i sin begeistringi I 884 ikkehavde
defineret,hvaden >tilslutning<gik ud pi (ses. 69,)kande lige anfsrtecitater kritiseresfor at msrkl r;gge,at Rabinowitschtil sin dsd havdetilhorere
l-ondon-Ridetfor Rabinowitschskiuler imidlertid
til sine gudstjenester.
ikke, at iilhsrerskarenhar verer dalendei de sidsteir. Det er dog ikke det
sammesom at sige,at ,sektensaktivitet ophorten,da Rabinowitschnblev
en kristen i 1885*,for nu at citere TheNew StandardJewishEncyclopedia
fra l975.ti En sidan dom kan kun faldes, hvis man vil benagtekendsgerningereller ikke har undersogtkildematerialetfor det, man udtalersig om.
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KII
Denskonomiske
sideaf sagen
Umiddelbart forud for sin reisetil Palastinai 1882havdeRabinowitschernaret sig som retskonsulentelier advokat.I marts 1884ernarer han sig
fortsatsomsidan. Dog har hansvirksomhedlidt et afbrak pi grund afhans
offentligebekendelse
afsin tro pi Jesus.Fra begyndelsenaf 1884,da hans
nye trosstandpunktblev kendt,blev han angrebetfor at vere betalt afden
kristne mission.' Der er dog intet, der tyder pi, at Rabinowitschskiftede
standpunktpi grund afskonomiskeinteresser.
Hans socialestilling i irene
forud for l8B2 var langt bedreend gennemsnittetfor jodernei Rusland.
Men hurtigt i bevagelsenshistorie blev pengesporgsmiletet problem.
Med stor sikkerhedkan det havdes,at Rabinowitschikke fik pengefor
selvat ,skifteutro. Men senerefik han pengefra udlandettil sit arbejdefor
at fsre andre!odertil tro pi Jesus.I detteli kimen til fornyedeanklageraf
personligart mod Rabinowitsch.Alleredei et brev af 28. oktoberlBB4 siger han, at det ligger ham fiernt at modtagefolk, der barevil laveprofit af
Kristi religion;han bebrejderogsi jodiskeredaktorer,som foregiverat tro,
at han modtageren vis sum pengeaf missionarer,alt afhangig af ,antallet
- idet han
pi de hovederlGulgolotl,somjegvinder for bjergetGolgataslovn
her spillerpi ordene.nMen De v€d udmrrket, at det er usandtn,skriver
han til Faber.2
Blandt udenlandskekristne var der ogsi deltemeningerom at ladeden
penge.Helt sebort
messianske
bevagelsevare afhangigaf de udenlandske
fra, at noglesvurdering af dettesporgsmilmiske ogsi var preget af de pigaldendeorganisationers
skonomiskeformien - eller mangelpi sammekan man dog ikke.
',Den iodiske naturs kerlighed til penge..
I 1906skriverden danskeiodemissionarStefanVolf, at Rabinowitschfaldt
for fristelsentil at tageimod de storesummeraf penge,somengelskemissionsselskaber
kunne stille til hansridighed. Og han fortsetter med en ubehageliggeneralisering:)Den jodiskeNaturs Karlighed til Pengehar her
forledt ham til et Skridt, som han senerefortrsdu.j Et lignendebillede
havdeLhotzky tegneti 1904,hvilket S. Volf da ogsi refererertil. Lhotzky
fremstillerRabinowitschsomen jode,der medet nunderfundigtsmilustikker alle de pengetil sig, som han si let kunne fE fra missionsselskaberne.
For alt i verdensnskedehan frihed, og frihedenkom med guldet fra disse
sigerLhotzky.Sommodydelsegavhanbl.a. ositarlige jodenavn
selskaber,
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JosefRabinowitschsomudstillingsskiltn.Ogsi Lhotzky benyttersig af en
usmageliggeneralisering:nGuld er frihed, og for rogelseer et iodehferte
megetmodtageligt.Rabinowitschbehsvedefrihedu.a
I forsteomganggelder det ikke om at vurdere,om S. Volf og Lhotzky
havderet, nir de mente)at det skadedebevagelsenat vare okonomiskaF
hangig afudenlandskepengemidler.Dettesporgsmilmi holdesadskiltfra
et andet,nemlig det, om Rabinowitschfolte den skonomiskehjalp fra udlandetsomen omklamring,eller om han selvsogteden.Det folgendeviser,
at Rabinowitschlige fra 1884til sin dsd fortsattemed at anmodeom skonomisk hialp til sit arbejde.Nir derfor fx S. Volf pAster)at Rabinowitschsenerefortrod sinedispositionerog trak sigud afforbindelsentil missionsselskaberne,modsigesdet af nogleklareoplysningeri kilder, der ikke er til at
tagelejl af.
Sikkerter det, at de penge,han modtog,ogsrisatteham i standtil helt og
holdent at beskaftigesig med sit arbeidefor Jesusog Israel.Hvordan han
forvaltedepengene,var der deltemeningerom. Alligeveler det en beklagelig insinuationat hevde,at den okonomiskestotte,han fik fra udlandet,var
et udslagaf odenjodiskenaturskrrlighed til pengen.Den onaturohar ia'
der vist ikke eneretpi!
De fsrste penge
Indretningenafden interimistiskebedesali Rabinowitschsbrodershus har
nappe kostetandet end megetbeskednemidler; miske har gruppen omkring Rabinowitschselv tilvejebragtde flestemidler. Derimod kravede
lokalekunne tagesi brug
ombygningenflerepenge,inden det restaurerede
den 18./30.mai 1885.Hertil kom pengefra udlandet.
brsdre
Allerede i novemberi884 skriver Delitzsch, at de bessarabiske
vendersig til kristne pi alle stederog bederom hirlp til at opforeen bedesal. Han udtrykker hibet om, at dennebsn mi blive hort, og erklarer sig
- gavertil detteformil;
redetil personligtat tageimod - og viderebefordre
han er oelektrificeretn,
somhan skrevtil Saphiroverde godemissionsnyheder.'Tilsvarendeoprib fandt de folgendemineder pladsi bladefor andre
landesisraelsmissioner.6
I et brevaf 12.december1884foresporger
J. Wilkinson,hvordanMildmay-missionenkan yde hirlp. Herpi giver Rabinowitschfolgendesvar
med et specificeret
budget:
l. Ststtetil gudstjenestelokale,
omkring 1500rubler.
2. Etableringaf en skolefor drengeog piger,omkring 1500rubler.
3. Etableringaf et fond til hialp for fattigebrodre,omkring 1000rubler.
4. Underhold af familien Rabinowitsch.
5. Bibler, bide Det gamleog Det nye Testamente.
6. Orgeltil gudstienestelokale.
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oVi har brug for dennehjalpu, skriverRabinowitsch,oi omkring to eller
tre ir, indtil voresfallesskabbliver etableretog kan klare alle sine behov
uden at sporgeom hjalp fra andetholdn.T
Pengeblev dog ikke sendtpromptefra Mildmay-missionen.Alligeveler
det herfra, at den forstechecksendestil Rabinowitsch.Det sketei et brev
af 24. februar 1885som rejseudlagi forbindelsemed Rabinowitschsrejse
til Tyskland.8Det serud til, at Wilkinson har haft et betydeligtbelsb med
til Rabinowitsch,da de msdtes i Berlin. Hans mil var at medtage500
pund.eVed det efterfolgendemsde i I-eipzigblev ganskevist alle impliceredeparterenigeom at opmuntreden nyebevegelsetil at klaresigselvokonomisk, selv om man indtil videre ville hfelpe.r0Dette oindtil videreo
blev dog nogetpermanent.
I sin skildring afbevegelsen,sidan som Faberoplevededen i begyndelsenaf 1885,skriverhan:uAlmindeligvistror dog joderne,at Rabinowitsch
bliver betaltafmissionen,menshan dog hidtil kun har fiet forholdsvisringe understottelse<.rr
Hvis det er rigtigt, at Rabinowitschalligevelhar fiet
lidt understottelse,
kan det forbavse,hvadhan selvskrivertil J. Wilkinson
dag,han
i et brev afsendtden 20. marts/I. april lBB5 - den selvsamme
vendtetilbagefra Tyskland.Her skriverRabinowitschnemlig: nBortsetfra
jeresvenligestottehar jeg ikke modtageten doft fra nogenoverhovedet,
og
voresbehov er store)s6dansom jeg fortaltedig i Berlino.''zPi dissedivergerendeoplysningerer der sikkertogsi en fornuftig forklaring,selvom vi
ikke skal g?rreos klog pi den.
Hvorom alting er: umiddelbartforud for sin rejsetil Tysklandi 1885kan
J. Wilkinson meddelesit bladslasere,at udgifternetil dennerejseer dakket afet specieltfond, og at der ikkeer tageten pennyfra missionsbudgettet
eller fra de gaver,der er ingiet specielttil Rabinowitschsarbejde.r3Imajnummeretaf sammeblad skriverWilkinson, at der er indsendttilstrekkelige pengefor de narvrrende behov,og at man snskerat folge,hvordanarbefdetudvikler sig.'aMed andre ord: Wilkinson efterkommerikke uden
videreRabinowitschs- indirekte- anmodningom flerepenge,sidan som
det fremgik af det brev,der lige er citeret.Senerepi iret, i december1885,
meddelerWilkinson dog, at der er afsendt300 pund, hvorafhalvdelener
til personligbrug og halvdelentil skolen.'5Det sidsteproiekt forblevdog
pi tegnebrattet.
Sksnt de forstepengekom fra England,fra Mildmay-missionen,mAdet
ogsi antages,at Delitzschsoprib har givet resultat.Andre landesisraelsmissionerblev ogsi involveret.Om der direkte er tilgaet Rabinowitsch
kander setpengefra Den norskeIsraelsmission
til at ombyggebedesalen,
tes sporgsmilstegnved, selv om det er blevethavdetl'6storebelob gik til
Faltins arbejdefra Norge.Derimod er der klarebeviserpi, at Den svenske
pengegaveri lBB5-1888,hvilke RabinoIsraelsmissionviderebefordrede
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- og
witsch personligt takker for.'7Formidlet gennemLondon-Selskabet
sendttil Faltin - modtagerhan fx 30 pund af en prast i marts 1886.'8EF
ter sit fsrstebesogi Skotland1887fEr han stukketen kuvert i hinden med
100pund.'eAf disseeksemplerkan sluttes,at der tilgik ham pengefra forskelligelandeog enkeltpersoner,
og givetvisfra flere,end det er muligt at
eftersporenu.
Med dannelsenaf London-Rddet
for Rabinowitschi IBBTblev de fleste
pengekanaliseretherigennem.
London-Ridet
for Rabinowitsch
Kort tid efter Rabinowitschsforste besogi England, dannedesLondonRddetfor Rabinowitsch
den 15.marts 1887(ses. 174).Hermedkom denokonomiskestottetil hansarbejdeind i fastererammerend tidligere.Pi omkring sammetid var der oprettetkomiteerandresteder;ikke mindst de i
Edinburgh og Glasgowkom til at spille en stor rolle ved indsamlingenaf
midler til arbejdeti Kischinew.Disseskotskekomiteerarbejdedei nar tilknytning til London-Rddetfor Rabinowitsch.20
Fra London-Rddets
side angivesdet, at man foruden at biste Rabinowitsch med rid vil ounderstotteham med de nodvendigeskonomiskemidler, for at han kan udfsre sin gerningu.2'Kilderne lader ingentvivl tilbage
om) at Rabinowitschselvhar pressetpi.22Men netopfordi fx Lhotzky og
andrehar forsogtat goreenglandernetil syndebukkei det okonomiskespil,
er det pi sin pladsat fremdrage,hvadDelitzschmenteherom.Offentligt og
pi tryk giverstifternebagLondon-Rddet
udtryk for, at Defor Rabinowitsch
litzsch har givet sin opbakningtil ridets dannelseog den skonomiskeststte. I hvert fald skriverA. Saphir pi ridets vegnei 1888:,Dette skridt blev
tagetfor et stykketid siden,delvispi indtrangendeanmodningfra professor Delitzsch,der stiller sig fuldstandig sympatisktil bevrgelsen,og som
er overbevistom) at det kun er i England)at den fornsdneindelige,moralskeog finansielleststte kunne blive sikretu.2s
Mildmay-missionenskonneri 1887,at han irligt har brug for 500pund,
somskaldakke delsfamiliensudgifter,delsudgifteri forbindelsemedtrykning og distribuering af Rabinowitschsprredikenerog smiskrifter.2a
Dette budget ser ikke ud til at haveforandretsig synderligtde folgendeir. I
hvert fald kan A. Saphiri 1891meddele,at budgettetstadigvak er pi 500
pund. I dettebelsb er ogsi inkluderetlon til en medarbeider,
Rabinowitsch
havdepi det tidspunkt. Det oplysesvidere,at der er trykt mereend 27.000
eksemplareraf Rabinowitschstraktaterpi hebraiskog jiddisch)samtat lagereter nasten udtsmt.25
Forudenmidler til Rabinowitschsprivatforbrugog de lsbendedriftsudgifter blev der foretagetindsamlingertil specielleprojekter.Her deltog
bl.a. Mildmay-missionenmed oprettelseaf speciellefonde,samtidigmed
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at man fuldt ud bakkedeop om London-Rddet
for Rabinowitsch.Iet senere
kapitel skal et interessantprojekt med tog-evangelisation
beskrives(se s.
201).Ogsi til opforelsenaf SomervilleHall, der blev tageti brug sidst pi
iret 1890,kom de flesteafpengenefra engelskeog skotskevennerog blev
(ses. 147).
kanaliseretgennemLondon-Rddet
for Rabinowitsch
I efteriret 1889foreslisdet at indsamle500 pund til opforelseaf et nyt
(i 1887havdeMildmay-missionenansliet, at der til dettesamt
bedehus2u
en skoleskulle bruges 1500pund).'?Af SomervilleHall's senerehistorie
fremgir det ikke tydeligt, om RabinowitschbAdehavde brugsrettenog
ejendomsretten
til bygningen.I foriret 1888havdeA.N. Somervillebesogt
Kischinew og havde da medbragt et pengebelsbfra skotskemissionsvenner.2t
Selvom Rabinowitschnappe har varet den udfarendekraft med hensyn
til navnetpi den nye bygning,var han det med hensyntil byggeplanerne.
Det serud til, at han har haft tegningerne
med pi sin rejsetil Englandog
Skotlandi efteriret 1889(ses. 148).I lang tid havdehan kempet for en ny
bygning.Et par eksemplerkan visedette.
Pi besogi l-ondonfortaller han i ianuar 1887,at han snskersit egetsted
oDa jeg ikke v6d, hvor hurtigt Herren kaldermig
at holde gudstjenester.
bort, onskerjeg at se et hus uden gald, og hvor det mrgtige arbejdekan
fortsette efter min bortgang.Derfor onskerjeg, at de kristne i England
hjrlper mig med deresbonnerog gaveru.2e
Den26. april (r?)1887takkerRabinowitschi et brevDen svenskeIsraelsmissionfor de tilsendte170kr. Han undladerher ikke at goreopmarksom
pi, at den davarendebedesaler alt for lille og kun rummer 150personer.
Da der imidlertid kommer storeskareraf joder for at deltagei gudstjeneI maj sammeir
sterne,behsverhan pladstil mindst 500, skriverhan.10
meddelerhan A. Saphir,at bedesalener alt for lille til det storeantal,som
snskerat lytte til evangeliet,hvorfor et nyt hus mi byggessi hurtigt som
muligt.s' SammemAnedskriverhan til Saphirssvigerson,C.A. Schrjnberger i !0ien, at det er pAhoje tid at fi byggetet bedehuspi det grundstykke,
som alleredeer erhvervettil formilet.32Det er pAdettetidspunkt, at konflikten mellem Rabinowitschog Faltin er blevetoflentligt kendt.Men det
stakker ham ikke i hansbyggeplaner.I brevettil Schdnbergerfortsatter
han: nHvor lange vil mine kristne brsdre og vennerforandrederesholdning til mig, idet de vedblivendeprovermig, skont de kendermit arbejde
i Herrensnavn?n
At London-Rddet
pengetil hans arbejde,
for Rabinowitsclkanaliserede
forhindredenaturligvis ikke andrei at sendepengedirektetil Kischinew.
Ovenfor er bl.a. fremdrageten takkeskrivelse
til svenskerne,
afsendtefter
l-ondon-Ridetsdannelse.Vedindgangentil det nyeir 1888takkerhan for
et nyt belob.rrG.A. Kriiger, redaktsrenaf det fransksprogede
tidsskriftle
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Rdoeild'Israiil,en ivrig ststteaf Rabinowitschsarbejde,kan for iret 1887
meddele,at der er giet 350 franc til Rabinowitschog lignendearbejder.ra
Til sammenligningkananfores,at den franskeorganisations
irsbudgetvar
pi 1500franc- og at Faltin det ir fik l5 franc.De sidstanfortevar oremarket afgiveren.Senereserdet ud til, at pengeindsamletgennemdennefranske organisationogsAblev kanaliseretgennemLondon-Rddet
for Rabinowitsch.Dette sigesudtrykkeligt om fx 125,105og 100franc,somtilgik Rabinowitschi 1890,1891og 1894.35
er der eksemplerpi, at han modOgsi i forbindelsemedudenlandsrejser
tog penge.Sidsteganghan var i Skotland,sommereni896, hvor han bl.a.
taltetil generalforsamlingen
for Den skotskeFrikirke,blev der i forlangelse
herafbevilget50 pund )til stottefor det vigtige arbejde,han udforer i Kischinewu.36
Skalman nojesmed noglegrovehovedlinjer,kandet havdes,at meddannelsenaf London-Rddet
i l8B7 blev de flestepengekanali
for Rabinowitsch
seretherigennem,givet afde engelskeog skotskevenner.Belsbsstsrrelsen
pAgaver,der er kommetad andreveje,er detdogvanskeligtat udtalesigsikkert om. Konflikten mellemFaltin og Rabinowitschpivirkede miske ogsi
noglelandesisraelsmissioner
og enkeltpersoner.
I hvert faldkandet konstateres)at det sidstetakkebrev,som er aftrykt i Den svenskeIsraelsmissions
blad, daterersig til begyndelsenaf 1888.Det kunne vare et fingerpegom,
at man i sine skonomiskedispositionervalgteside i dennekonflikt. Men
detbetodikke, atmanholdt op medat orientereom Rabinowitschsarbeide.
Noget tilsvarendekan vel tankes om andresteder.
VedRabinowitschsdod i 1899blev der fraLondon-Rcider
udsendtet haF
te med bl.a. fondsregnskaber.
Ifolge referatfra dettehrfte givesder her udtryk for hibet om, at arbejdeti Kischinewmi fortsrttes.Alligevelnedleggesridet. Forslagetstilles,at de resterende
fondsmidlerbenyttestil Rabinowitschsefterladtefamilie.37
Samme forslag blev stillet vedrsrendeet andet fond, som Mildmaymissionenstod for.r8Projektetmed tog-evangelisationen
vil blive beskredsd satteen stopperfor realiseringen
vet nedenfor(ses. 2 01).Rabinowitschs
af disseplaner.Men mereend mangebelagsstederrober planen,at Rabinowitschville nogetmed de pengerder blev indsamleti udlandet.
Rabinowitschs brug af de indsamlede penge
Endnu fsr Rabinowitschhavdemodtagetnendoitu - eller i hvert fald kun
beskednebelsb - fra udlandet,mitte han tagestilling til, om den messianskebevegelseskulle udspandeet socialtog okonomisksikkerhedsnet
under de joder,der kom i kontaktmed ham. Et af de hyppigststilledesporgsmil i de mangebreve,han modtog,da bevagelsenfsrst var blevetkendt,
opsummererhan pi folgendemide: oKan fremtidigemedlemmerregne
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med materielunderststtelsefra den nye jodekristnemenighedsside?oI en
avisartikel
den 20. januar/1.februar1885svarerhan herpi: n...iegsigerkategorisk,at voresmenighedskapitalikke bestir af 'forkrankeligt solv eller
guld', men af 'Kristi dyrebareblod, som med blodet af et lam uden plet og
lyde',uidethanher spillerpi ordenefra 1.Pet.1r18.19.
Desudenserhandet
som sin pligt oflentligt at erklrre) Datvi ikke rider overde midler, som de
forskelligeudenlandskemissionersudsendingekananvendeu(seovenfors.
82).'
Nogenlundesamtidigtmed at disseord blev skrevet,er der dog en indsamling i gang i udlandet. I opribene for denneindsamlingnavnes ikke
blot pengetil gudstjenestelokale
og skole,men ogsi pengetil at ststtefattige joder, der kommer til tro pAJesus.ao
Af spredteoplysningersynesdet
ogsi at fremgi, at Rabinowitschhar forsogtat afhialpe de vrrste folgerfor
dem, der kom ud i okonomiskevanskeligheder,
fordi deresmed-joderbrsd
forbindelsenmed dem pi grund af kontaktenmed Rabinowitsch.Men
prasten E.H. kitner) som i 1887 fortrller herom, betoner,at Rabinowitsch nikkekanskaffedem,somfolgerham,et permanenteksistensgrundlago.Men som den forstemenighedi Jerusalemfik hjrlp udefragennem
indsamlinger,mi det tilsvarendeblive tilfeldet for odenforstemodernejodekristnemenighedu,sigerl-eitner.Han udtrykker dog ogsi hibet om, at
jodekristneud overheleverdenvil sendeet arligt bidragtil ndefattigehellige i Kischinewu.a'
Rabinowitschstilledesiledesfra fsrstebegyndelseikke nogeni udsigt,
at det skullekunnebetalesigskonomiskat knyttesigtil ham. Detteforhindredeham dogikkei at sogeat opretteet fondtil hjalp for fattigejoder,hvilket ovenforer berort. Hvis han undtagelsesvis
har hjulpet med materielle
goder,er de flestepengeikke brugt hertil. Ikke mindst er dettebemerkelsesverdigt,da han i sine.13Tbserfra 1883si kraftigt understregede
de skonomiskeog socialefordele,somen iodiskmodtagelse
afJesusville indebare (ses. 58 ).I forholdtil de midler,somfx Faltin brugtepi det socialearbejde, har Rabinowitschsformien i den henseendeyrretringe. Han satsede
siledesikke pi at opbyggeet proselythjem,hvilket var si almindeligt.Han
lavedeheller ikke en landbrugskoloni,som Faltin med Lhotzkys hjalp
gjorde- og vel sagtensunder inspirationfra Rabinowitsch(ses. 130).Hvis
Faltin med et sidant projektkunneanklagesfor at fristesocialtdirligtstillede joder til at gi over til kristendommen,kunne detteanklagepunktikke
rettesimod Rabinowitsch.Dog undgik han ikke anklageraf personligart
for brugen af de penge,han modtogfra udlandet.
Det er naturligvis vanskeligtat afgare,om de anklager,der blev rettet
mod Rabinowitschi dennesag,havdenogetpi sig. Kun kan det konstateres,ar London-Rddet
aldrig stilledesporgsmilved hansprivatforbrug,lige
si lidt som det stilledebetingelserfor modtagelsenaf hfalpen. Sikkerter
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det, at Rabinowitschikke led nogenmaterielnod, efterat han fik pengefra
udlandet.Der er intet, der pegerpi, at han havdeet pietistisksynpi penge
og materiellegoder.Endeligkandet genereltsiges,at enhver,der modtager
indsamledemidler til missionensbrug, som ogsriinkludererprivatforbruget, kan angribespi dettepunkt.
Isrr efter Faltins offentligeangrebpi Rabinowitschgik bolgernehoit.
Venetianer,der fuldt ud stilledesig bag Rabinowitsch,giver i hvert fald i
1888udtryk for en forpestetatmosfrre.Han havder,at det folgendeer nde
faltin'skehindlangeresipsissimaverban,dvs. egneord: nRabinowitschbedragerjer! Fra l-ondon f]r han pengetil jer, men de kommer ikke her. Se,
han var i udlandet,og med sig hfem bragtehan et guldarmbindsurtil sine
kobt et hus,
dotre,men jer giverhan intet! Nu har han for missionspengene
men iereshusleiebetalerhan ikkeo.a2
Ifolge Venetianerer Rabinowitschogsi blevetkritiseretfor, at han ikke
somFaltin havdeen landbrugskoloni,somdArligtstilledejoderkunnesendesud til. Selvom Rabinowitschgir for at vere en kristen,lyder anklagen,
en vinkelskriverligesom
at han dog er den samme,en oWinkeladvocatu,
tidligere,baremed den forskelat han nu gor bedreforretningermed englanderne.arEr Venetianersbeskrivelseaf anklagernerigtige, synesdisse
anklagerdog at rammenogetunder baltestedetpi baggrundafdet, somellers er trukket frem i dettekapitel.
Upartiske kilder, der endegyldigtkan afgaresporgsmiletom Rabinowitschsprivatforbrug,findesneppe. Men serman pi anklagernei lysetaf
den konfliktsituation,der var opsteetefterFaltins offentligeangrebpe Rabinowitsch, vakkes mistankenom, at de var overdrevne.Dette mi siges
uden at forsogepi at fremstilleRabinowitschsom en asket.Derimod skal
vi til sidstbeskaftigeosmeddet mereprincipiellesporgsmil,om det havde
gavnetbevegelsenmereat vere okonomiskuafhangigafudenlandskepengemidler.
Lugtede de udenlandske penge alligevel for meget?
omklamring af RabinoStefanVolfs beskrivelseaf missionsselskabernes
primare
kilder tegner.Rabinowitsch svarerikke til det billede, som de
gennem
hele
virksomhed
om stottetil sit
sin offentlige
witsch sogtenemlig
Rabinowitsch
senereforheller
ikke
med
kilderne,
at
Det
stemmer
arbejde.
trsd detteog trak sig ud af detteforhold. Dog har S. Volf - og Lhotzky - et
anliggende.Volfhavder, at det ville havegjort et storreindtryk pi ioderne,
dersom Rabinowitschhavdesteetuden forbindelsemed missionsselskaberne. uDa havdeingen kunnet sige,at han havdepekuniar Fordel af at
prrdike Kristusu, anforerVolf.na
Nu var Volf- sammenmed Lhotzky og andre- niet frem til et megetpesarbeide.Det er klart, at det mitte skasimistisksvn pi israelsmissionernes
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be postyr,nir Volfkunne skrive:,...denabsolutstorsteHindring for Israels
Selvvar han ansati Den danskeIsraelsOmvendelseer Israelsmissionen<.
missionstjeneste,men mente)at denindirekteform for israelsmission,
hvor
man blandt kristnearbejderpi at skabeet indeligt liv, somkunnetiltrekke
ioderne,var den enesteforsvarligemide at mode dem p6. Hertil kom, at
han mente,at i det storeog helevar det rigtigt, at iodefodtejodemissionarer entenvar direktesvindlereeller noglestakkelsmislykkedeeksistenser.
Med bifald citererhan odengamlerabbinerLichtensteini l-eipzign,altsi
Rabinowitschssvoger,for folgende:oDe kristne kan ganskevist ikke saa
megetHebraisksomJoderne.Men saahar de somJodemissionarer
det store Fortrin, at de dog som oftestikke er Svindlereo.a5
Det er i dennesagstieneste,Rabinowitschbruges- og misbruges- af
Volf. Men i de davarendeisraelsmissioner,
hvor man pi lonningslisten
jodemissionarer,kunne den
bide havdenjodefodtenog nhedningefodteo
slagsargumenterikke vinde stsrre genklang.
Alligevelbeklagerfx GustavDalman,at det har vrret nsdvendigtfor Rabinowitschat tageimod midler fra engelskevenner.Det skeri en artikelfra
1889,hvor Dalman forsogerat delesol og vind lige i konfliktenmellemFaltin og Rabinowitsch- hvilket mestfalderud til Rabinowitschsfordel.Dalman er afden opfattelse,at nir nu Rabinowitschhar valgtat blive inden for
Israel,ville det havevrret bedre,om han var forblevetfuldstandig skonomisk uafhangig. I si faldville rodentil mistankeliggorelsen
fra bide jodisk
og kristen sidevrre afskiret.'u
lyder detteargumentnu ikke, dersomman ser pA
Srrlig overbevisende
sporgsmileti en videresammenheng.HavdeRabinowitschvalgt at arbejde i den lutherskekirkes regi og liet sin lon gennemFaltin, havdedette
nappe standsetdem, der spredterygtetom den skonomiskegevinst,Rabinowitschhavdeved at forkyndeKristus. I hvert fald ikke de anklager,der
lsd fra jodiskhold. Der er videreintet, der tyder pi, at Rabinowitschlevede
mereodseltend fx Faltin. Dog kan det vel trnkes, at hanssocialeposition
var bedreend ,almindeligenjodemissionarers.
VelkanDalmansvurdering
forstis positivt som et udtryk for en gennemtenktmissionsstrategi:
en jodekristenmenighedmAlare at klaresig selvog ogsi okonomisksti pi egne
ben. Men det klinger unagteligt hult, nir man ellersokonomiskststtede
andrejodekristne,nir dissebarestodunder de respektivemissionsselskabers overopsyn.Principielt onskedeRabinowitschogsi skonomiskselvstandighed.Dalmansbemrrkning, hvor principielt rigtig den end er, indeholdermiske ogsi en vis skuffelseover,at bevagelsenovervejende
er blevet englendernessag.Delitzschspragmatiskeholdning kunne her fremdrages,han, som i princippet sammenmed alle andrekunne sige,at den
messianske
bevegelseburdevare selvunderststtende,
og sdi praksisalligevel vare si realistiskat anbefaleen okonomiskstottefra London-Rddet
for
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Rabinowitscl.Delitzschvar nemlig nok overbevistom, at han - og tyskerne
- havdeen bedreteologi;men til at samlepengeind til missionenvar englandernenu de bedste.a'
Det endeligesvarpi, om de udenlandskepengealligevellugtedefor meget,er ikke hermedgivet.Kun kandet noteres,at de anklager,der er trukket
frem, lugtedeen del af personligeintriger eller var udtryk for en holdning,
som man ellersikke forte igennempi andre,tilsvarendeforhold. I eftertidenslys kan det bagklogthavdes,at man pAvisseomrider gik for hurtigt
til varks. Og at man sagtenskunne havenojedesmed en mindre bygning
end den sikaldteSomervilleHall. Men skullealt kirkebyggeriog tilhorende prrsteboliger bedommesud fra sidannekriterier,ville Rabinowitschs
bygningernappe ste som et unikt tilfrlde.
Man kunne jo ogsi sedet som udtryk for visionerog forventninger.
Det vasentligstevar dog, at de penge,der blev sendttil Rabinowitsch
gennemLondon-Rdder,
ikkevar forbundetmed nogetkravom - eller nogen
ret til - at blandesig i hanskristendomssyneller bevagelsens
indre anliggender.Rabinowitschikke blot modtogpengefra udlandet,men anmodede selvom dem. Pengenegforde ham okonomiskuafhangig, sAhan fuldt
ud kunne helligesig sin sag:Jesusog Israel.Havdehan fEetpengenegennem andrekanaler,er det nappe sandsynligr,at en jodisk mistrnkeliggorelseaf ham ville haveveret mindre. Den skyldesikke, at man ikke fra jodisk sidekunne anerkendenprofessionellen
mand, der levedeaf deresreligiosevirksomhed.Den tids underrabbinereog rebbermed dereshof viser
dette.Den jodiskemodstandmod Rabinowitschvar ikke si megetbetinger
afet pengesporgsmilsomafdet budskab,han forkyndte:at Jesusvar jodernesMessiasog broder.
D6r ramtehan et omt punkt. Den saghar han ogsi fortalt en megetrammendehistorieom (ses.240\.
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XU
Rabinowitschsudenlandsrej
ser
Et kapitel for sig udgor Rabinowitschsrejsertil udlandet.Efter rejsentil
Tysklandi 1885,hvor hanblev dobt, blev Englandog Skotlandde primrre
rejsemil.Men rejseruterne
blev lagt sidan,at han pi hen-og tilbagerejsen
kunne aflrgge besogandresteder.Selvom en dei oplysningerfra dissere;seralleredeer inkorporereti andrekapitler,skalRabinowitschsudenlandsrejserbetragtessamlether.Da han gennemLondon-Rddet
for Rabinoutitsch
i stort omfangmodtog gavertil sit arbejdefra venneri England og Skotland, er det forstieligt, at forbindelsentil disselandemitte plejes.Hovedformilet er siledesat pleje kontaktenog uddybe kendskabettil arbeideti
Kischinew.Imidlertid kommerder ogsi andredetaljerfrem ved at beskaF
tige sig med hansrejsertil udlandet.
Fsrste reise til England og Skotland 1886-1887
Allerede hen pi efter6ret l8B4 sysledeJohn Wilkinson fra Mildmaymissionenmed planerom at Ii Rabinowitschtil london for at holdenogle
msderddr.Det blev der imidlertidikkenogetaf den gang(ses. 86 ).I slutningenaf l8B6 skrevRabinowitschtil Wilkinson, at han onskedeat komme
til london og ridfore sig med denneog Adolph Saphir.Brevetgik videre
til Saphir,som dog var afden opfattelse,
at et besogpAdet tidspunktvar
idet
ubeleiligt.Wilkinsoner enigheri og meddelerdettetil Rabinowitsch,
Saphirsbrev vedlagges.lSelv om irsagen ikke angives,skalgrunden til,
at man ikke hilsteRabinowitschsrejseplanvelkommen,nappe sogesi kirkepolitiskeforhold. Mere sandsynligter det, at det var Saphirsdirlige helbred, der giorde et besogubeleiligt.'zAlligevel holder Rabinowitschfast
ved sin plan, et tegn pi hansmilrettethedog ogsi selvstrndighedoverfor
sine engelskevenner.
Han ankommertil f.ondonden26.december1886- hvorhansAend har
holdt juleaftenlden blev neppe holdt den 5. januar,da hansprogrami
I-ondonblev megettretpakket.JamesAdler,somhankendtefra forhandlingernei Tysklandi 1885,henterham pi stationen;han kunnejiddischog
fungeredesom Rabinowitschstolk.3 Sammeaften deltog Rabinowitsch
holdt, og hvorbl.a.to joder
veden gudstieneste,
somMildmay-missionen
blev dobt; dissefik et par ord med pi vejenaf Rabinowitsch.a
I de efterfolgendeuger deltagerRabinowitschi adskilligemsdeaktiviteer det i denne forbindelse,at selv om han er
ter.t Bemarkelsesvrerdigt
Mildmay-missionensgast, tagerdennemissionikkepatentpi ham. TVart172

imod gor man alt for at introducereham til si mangeforskelligeenkeltpersonerog kirkelederesom muligt. Der blev ogsi arrangeretspeciellemsder
med Rabinowitschsom taler)hvor han fik leilighedtil dels at fortrelleom
sit arbefde- for kristne, dels at forkynde- for joder.
af
Hvad angir det forste,giver Det britiskeSelskaben positivbeskrivelse
et mode,derblevafholdtden 18.januar1887underprivateforholdi hiemkassererF.Y.Edwards.Notereskan det, at der nu ikke
met hos selskabets
som for givesudtryk for en misbilligelseaf Rabinowitschstilstedevrerelse
i England (ses. 87). SekretarenJ. Dunlop referererfra modet.6
Ved modernefor joder kom det til at gi hirdt for sig. Der blev holdt to
storrearrangementer,
den8. og 15. januar.BeggegangepradikedeRabinowitsch. Veddet enemsdeblev de jodisketilhsreresi rasendepi ham, at de
i hovedden efterfolgendesamtalesmedde netopuddelteNy Testamenter
vedetpi ham eller sonderrevdem.7
den B. ianuarniede stemningenifolgeWilkinsonsreVedarrangementet
feratkogepunktet.Msdet havdesamletlS2iaderrogRabinowitschtalteud
fra 1.Mos.49,10,et vers som med det flertydigehebraiskeord Si/o ogsAi
en iode
Efter talenopponerede
den fodisketraditioner tolketmessiansk.
voldsomt imod Rabinowitsch,og forsamlingendelte sig i smi grupper.
Missionenslederespredtesig i dissegrupper og forsogteat besvarede stiltidern,skriver
ledesporgsmil.,Det lignedeen gentagelse
af de apostoliske
om
samme
begivenhed
sigerWilkinI
en
anden
beretning
Wilkinson.s
J.
bort fra lokaletunder poiitibeskyttelson,at Rabinowitschmitte ledsages
sandhedero,
skrise.oJoderne
blev fortalt nogleligefremmeog ubehagelige
ver han.e
Under opholdeti hndon modtogRabinowitschen indbydelsetil at besogeSkotland.Wilkinson gor sig megenumagemed at fortalle, at Den
skotskeFrikirke havdeofsrsteretntil Rabinowitsch,da der herfravar sendt
50 pund, mens Rabinowitschendnu var i I-ondon. Sammenmed Adler,
der tolkedeham fra jiddisch, holder han 3-4 msder i henholdsvisEdinaf februar 1887.'0Dissemsder var vel
burgh og Glasgowi begyndelsen
besogteog giordeet strerktindtryk, skrivesder i en irsrapport for Den skotske Frikirke.rrDisse moder resulteredei dannelsenaf komiteertil ststte
for Rabinowitschsarbejde.Allerede tidligere var Den skotskeFrikirkes
pi det europriskefastlandinddrageti den messianske
medarbejdere
bevagelsesplaner.GennemprofessorDelitzschvar en af missionensmedarbejderei Prag,K.J. Gottlieb,i lBB5blevettilbudt stillingensomlederaf skolen, som Rabinowitschonskedeat oprettei Kischinew (ses. 187)." I samme rapportfra maj 1886kunne man lase,at frikirkensjodemissionskomitd
,burde prisesig lykkelig over)at en af densmedarbefdereer blevetvalgt til
at dragederheno,som presten JamesPirie formulerededet fra Prag. Da
Adolph Saphirhavdenare forbindelsertil Den skotskeFrikirke,bidrogdet
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ogsetil, at de skotskepengeblev kanaliseretgennemLondon-RddetforRabinowitsch,den fsrsteEnglands-rejses
mest konkreteresultat.
Den 11.februarforlod Rabinowitschl-ondonefteryderligereet par dage
d6r.'3En mined senere,den 15. marts 1887,dannedesLondon-Rddet
for
Rabinowitsch.
Mildmay-missionensbestrabelserpi at goreRabinowitsch
kendt kronedessiledesmed held. A. Saphirblev formandfor Ridet, som
ellersbestodafenkeltpersoner,der arbeidedei eller ststtedede forskellige
engelskeisraelsmissioners
organisationer.
Blandt de 9 ridsmedlemmervar
at stotte
ogsi John Wilkinson.taRidet, der si det som sin hovedopgave
Rabinowitschmed rid og de nsdvendigemidler,snskedeimidlertid ikkeat
blande sig i hansdispositioneri ovrigt (ses. 165).Dannelsenaf detterid
modvirkedeogsA,at bevrgelsenomkring Rabinowitschblot blev en organisationssag,selvom nogleorganisationer
i deresbladeskrevflittigereom
Rabinowitschend andre.Dette gelder ikke mindst Mildmay-missionen.
Det tjener Wilkinson til ros, at han ikke - som der var tendensertil i Det
britiske Selskab(ses. 87) - forsogteat tagepatentpi Rabinowitsch,men
gjorde Rabinowitsch-sagen
til en felles sag.
Pi tilbagevejenfra hndon ankommerRabinowitschden 13. februar
1887til I.e.ipzig.t5
Sammeaftenarrangeres
et msde for medlemmeraf Institutum Judaicum,hvor Rabinowitschbl.a. forteller om sin omvendelse
(se s. 28). Den ll. ianuar havde han varet inde pi sammetema i I-ondon.r6Gad vide om svogerenHerschensohn/Lichtenstein
ogsAvar til stede i kipzig?
Den 1.martsskriverRabinowitschfra Kischinewtil Saphir.Alle de jodiskeaviseri Ruslandhar omtalt hansrejse,fortaller han. Han navner,at inden sin tilbagekomsttil Kischinew har han varet i St. Petersburg.Han lader det skinneigennem,at han hellerikke nu har flet tilladelsetil en egentlig menighedsdannelse,
men ser frem til, at det vil ske,nirudet rettetidspunkt indtra(Ieru. Viderefortaller han, at han i kipzig tre gangemsdtes
med Delitzschfor at samtaleom arbejdeti Kischinew'7Si vidt det kan
skonnes,blev det sidstegang,disseto modtes.Delitzschdor i 1890,og pi
sin andenreisetil Englandlagger Rabinowitschvist ikkevejenom ad l-eipzig. Alligevellod Delitzschsin rsst horetil fordelfor Rabinowitschefterderessidstepersonligemsde.Det sketeogsi i konfliktenmellemFaltin og Rabinowitsch, hvor Delitzsch dels gav sin mening til kendegennemFaber,
dels selv tridte frem (ses. 140).
Den anden reise til England og Skotland 1889
Forholdet
I efteriret1889er Rabinowitschatteri Englandog Skotland.rs
styrkes.Ogsi dennegangholderhan moder,bl.a.den 14.
trl London-Rridet
oktober1889i Mildmay-missionensConferenceHall med C.A. Schijnbergersomtolk. Heller ikkeefterdettebesogreistehantomhrndet hjem.Efter
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dannetlefterandenreisehar han et lsfte fra
forsterejseblev London-Rddet
skotskemissionsvenner
om) at devil skaffe500pund til at finansierebygningen af et nyt gudstienestelokale.'e
til denne siGrundstensnedlaggelsen
kaldteSomervilleMemorial Hall fandt stedi maj 1890,ikke mereend omkring et halvt ir efter Rabinowitschstilbagekomst(ses. 147).Den kendte
skotskekirkelederA.N. Somerville,der havdefEetet overordentligtpositivt indtryk af Rabinowitschsarbejdeved sit besogi Kischinew i foriret
var dsd den 18.september1889,kort tid fsr Rabinowitschsbesog
1888,20
i Skotland.
Rejsentilbagefra Englandog Skotlandgir via Paris,hvor Rabinowitsch
lor fsrste gangmodespersonligtmed G.A. Kriiger, som si kraftigt havde
i det
bakketham op,delsmedsin bog fra 1885,delsgennemefterretninger
fransketidsskriftl* Rdveild'Israel.Den22. novemberblev et par moder
hvilketsketepi rusafholdt i Paris,delsfor hansvennerom eftermiddagen,
siskog blev tolket til fransk,delsom aftenenfor joder,hvor han taltepi iiddisch.2'
Muligvis havdedatterenRakeldeltageti rejsenog var blevetefterladti
Skotland.Ellers kom hun hurtigt ud pi en rejse.I novemberl89l kan kassererenJamesA. Mathieson fra London-Rddet
for Rabinowitscioplyse,at
arbejdeblandt iodiske
Rakeli Edinburgh har deltageti et evangeliserende
kvinder i ndeforegiendeto iro.2: Hun kom med pi flere rejser,og var ogsi
med ph fru Rabinowitschsdibsrefse,som vi nu skalse.
gerettet((
I Budapest 1891:
"Mama
Hiemkommetfra SkotlandrejserRakelsammenmed sin far og mor til Budapesti begyndelsenaf oktober l89l.2r Efter at familienstre dstre var blei oktober1888,var der
vet dobt i Rohrbachi 1887og de to sonneri Odessa
i den narmestefamilie kw fru Rabinowitschtilbage,som ikke var blevet
omtaleshun efterhansbedobt. Af E.H. Iritner, prrst i Konstantinopel,
jodinde,somnu elskerJesogi Kischinewi 1887somen tidligerenfanatisk
'min Herre'u.2a
'Rabboni',dvs.
susog med Magdalenekalder ham
Jesus
Andrew Moody, prast for det arbejde,som Den skotskeFrikirke havde
dib i hans
i Budapest,fortaller i sin irsrapport om irets mestinteressante
koneblev dsbt den 5. oktober1891.
menighed,nemligda Rabinowitschs
Det fortalles)at hun havdegradt over,at hendesmand havdeoboietkna
for den foragtedeJesusfra Nazaretu,men nu kunne hun med glade bekenfortalier Moody,
de troenpi ham somsin frelser.Efter dibsgudstjenesten,
Rabinowitschhjem: nMamagerettet(,mor frelst. Den eftertelegraferede
folgendeaftentalteRabinowitschtil en storforsamlingi missionensskolebygning.25
Den 7. oktoberkom rabbiLichtenstein- med fornavnetIsak, og ikke at
forvekslemedJechielZebi Lichtenstein,der var Rabinowitschssvoger- til
175

Sammenmed Rabinowitsch
Budapestfra Thpio-Szele,
hvor han boede.26
en andenmegetomtalt iode,der troedepi Jesus.Men
varrabbiLichtenstein
mens Rabinowitschhavdetagetskridtet og var blevetdsbt - og som den
sidstei den nrrmeste familie var nu hustruenogsi blevetdet - tog rabbi
Lichtensteinaldrig detteskridt. Af den grund kunne han alligevelblive begravetpAen jodiskbegravelsesplads,
selvom hans,frafaldnvarkendtafjoderne.
Moody skriverbare,at Rabinowitschhavdeen megetinteressant
samtale
med Lichtenstein, men gir ikke i detaljer.2'I et brev til H. Mtiller af
18./30.oktoberl89l fortallerRabinowitsch
imidlertid,at deto gangehavde msdt hinandeni Moodyshus,og han laderskinneigennem,at han har
Hvor markeligt
et kritisk forhold til Lichtensteinskristendomsopfattelse.
det end er at sedet formuleretaf Rabinowitschselv,bruger han her tilsvarendeudtryk i sin kritik imod Lichtenstein,som andrekunne bruge imod
ham selv.Gennemsinesamtalerog vedlresningaf Lichtensteinshefte oJsdedomog kristendom<nir han til den opfattelse,at Lichtensteinikke har
tagetdet afgorendeskridt bort fra iodedommeneller forstiet, at man ikke
syr en ny lap pi en gammelkladning. I sit brevtil H. Miiller udtrykkerRabinowitschhibet om, at Lichtensteinmi fEskrnket nenlevendeog ren tro
pd den enb6rneSon, Jesusn.28
Alleredei et brev fra den 22. februar(r?)
1889skriver Rabinowitschtil Moody, at denneskalhilse Lichtensteinog
minde ham om, hvadder stir skrevetiJoh.12,23.24og Rom. 614.I brevet,
som blev offentliggfort i den irlige rapport for Den skotskeFrikirke, fortsetter Rabinowitschmed nogleord, somklart misbilliger,at Lichtenstein
ikke var dsbt: oElskerrabbi Lichtensteinvirkeligsit folk Israel...ladham
blive dobtu.Vedat blive dobt vil han give et godteksempel
til efterfolgelse
for andre,hvilket der er merebrug for end teologiskbelaring.2e
Hvor stor den teologiskeafstandi virkelighedenvar mellem Isak Lichtensteinog Rabinowitsch,skalvi ikke gi narmere ind pi her. For sin egen
del folte Rabinowitschen sidan - og gavudtryk for den. Lichtensteinlod
sig ikke sige,og dsdeudobt i 1909.
Mens Rabinowitschog hanskone noiedesmed at vare i Budapesti tre
dage,blev datterenRakelefterladtddr for at orienteresig om Den skotske
Frikirkesarbejdepi stedet.Vedjuletidsammeir venderhun tilbagetil Kischinew.ro
Tredie reise til England og Skotland 1893
Efter at haveholdt fulegudstienester
i KischinewbegiverRabinowitschsig
i begyndelsen
af 1893igentil Englandog Skotland.rr
Opholdeter af kort
varighed,hoistto uger,da han i et brevaf 13.125.ianuarrober,at han er tilForuden forhandlingermed London-Rdder
bagei Kischinew.32
taler han
ved msder i Skotland.I meddelelsenherom oplysesdet, at Rabinowitsch
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dennegangtalteudentolk, dvs. talte pi engelsk.r3
Dette kan sessom et resultat af en personligstedighed,som Lhotzky giver en glimrendebeskrivelseaf. Han ville enganghjelpe Rabinowitschmed et engelskbrev.Men
omedet overlegentsmil si joden pAmig. 'Tio mig, ieg vil goremig fardig
med brevetganskealene.Jegvil lese og forsti ethvertbrev,nir det interesserermig. Jeghar barebrug for lidt tidl'nr{ - Alle var dog ikke lige benovede overRabinowitschsfardighederpi engelsk.At han taltepi det sprogi
Skotlandi 1896,betegnessom en fiaskoi Frikirkensblad.35Ofte snublede
han i sin tale over ordene,og til sidst overlodhan manuskriptettil S. Wilkinson,somoplastesidstedel aftalen.Det megetkortebesogi fanuar1893
udgjordedogkun en del afhansrejsevirksomhed
til udlandetd€tir. Senere
gik rejsentil Amerika.
Reisen til Amerika 1893
I sommeren1893tilbragteRabinowitsch35 dagei Amerika.su
I de forholdsvissmi notitserom reiseni de europeiskemissionsblade
oplysesdet,
at hensigtenmed rejsener at pradike for ioderneved verdensudstillingen
i Chicago.3T
London-Rdder
skulle have engageretRabinowitschtil dette,
bl.a. pi indbydelsefra den kendteevangelistDwight L. Moody.r8Rabinowitsch kom bl.a. til at pradike i New York, i metodistprrstenGaebeleins
israelsmission,
for 400 joder.reGaebeleinbesogtei september1895Kischinew(ses. 198).I Amerika udfardigedeRabinowitschen skrivelsepi
hebraisk,som oversattestil engelskog udsendesi Chicagoog New York.ao
Markeligt nok distancererRabinowitschsigfra den opfattelse,
at hantog
til Amerika i den hensigtat pradike for sinebrsdre d6r. Det skeri et brev
til J. Wilkinsoni efteriret1893.4'Her skriverhan, at sidan somhan i sin
tid si det som sin pligt at rejsetil Palastina(1882),sidan har han ogsi nu
setdet som sin pligt at rejsetil Amerika;han onskedeat se,hvordandet gik
hansbrodre,nir den sorgeligekendsgerninger)at si mangehar mittet forladeRuslandlor at sogeen ny eksistensi det fremmede.Billedet, han tegner af jodernessituationi Amerika,er yderstnegativt.I det nye land taber
de bl.a. indflydelsenover deresborn, har nogle medgivet.Og andrehar
sagt:DDetvar megetbedreat vare forfulgt som sandejoder i Europaend
at leveuden Gud i Amerikan.
Ikke mindst bemrrkelsesvardiger hans kritik af de joder, som ganske
vist samlesi missionslokalerne
om sabbatten,men somalligevelikkehar en
sand tro. Kraftigt langerhan ud mod missionsorganisationerne
og deres
rapporter,som Dpralerumed, at der kommer 1000joder hver sabbat,men
hvor forkyndelsenikke er tilfredsstillende.Han skriver:
Jegmodte ikke 6n blandt tusinde,der gennemMosesog profeterne
vidste,at Kristus mitte lide og sidenindgi i herlighed,eller at Jesus
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Kristus dodefor voresynderefterSkrifterne,eller at han blev begravet og opstodpi tredjedagenefter Skrifterne.
SomRabinowitschi 1882var blevetskufleti sinezionistiskeforventninger,
vendtehan skuflet tilbagefra Amerika i 1893.Skalman tagehansord for
pilydende,er det ikke nok at samletusindvisaf joderi kristnemissionssale,
dersomforkyndelsenafJesusikke udspringerafSkrifterneog ikke som sit
Kritikken
midtpunkt har syndstilgivelsenved Jesudod og opstandelse.
mod andrejadekristnevar ogsi kommettil udtryk i modetmed Isak Lichtensteini Budapestl891 (seovenfor).
Derimod var prasten A.J. Gordon blevet oplivet over sit - tilfeldige modemed Rabinowitschi Chicago.NAr Rabinowitschved andagterneudlagdeSalmerne,vistehan, at han var gennemtrengtaf bide bogstavenog
inden i de hebraiskeskrifter;man kunne forestillesig, at han var Esajaseller en andenaf den gamlepagtsprofeter,skriver Gordon. I en udlrgning
pi en kabbalistisk
af Zakariasl2rl0leger han med de hebraiske
bogstaver
mide - et tegn pi, at Rabinowitschikke helt havdelagt nogetsidant bag
sig.Gordonfik Rabinowitschtil at udtalesigbl.a.om Skriftensinspiration.
Den er Guds ord, sagdehan og tilfoiede,at nir han pradikede,sagdehan
til folk: uHor i stilhedpi det,somHerrenvil sigeu.I forholdtil Homer og
Shakespeare
er Bibelensinspirationikke blot Detsporgsmilom grad,men
om art(.42

Fierde reise til England 1893
Rejsentil Amerika er velsagtens
udgiet fra England, siledesat han sandsynligvishar aflagten kort visit ved afrejsenog pi hjemrejsen.I hvert fald
Er det rigtigt, mi genkalderhan sit besogi Englandi 1896for sitfemte.ar
nemrejsentil Amerika opfattessom det fierdebesogi England.
Et afbud til en tur til Tyskland i 1895
Den 6.-8.juni 1895blev der pk InstitutumJudaicumDelitzschianum
ileipzig afholdt en konferencemed deltagelseaf mangenoglepersonerinden
for de davarendeisraelsmissioner.na
Rabinowitschvar indbudt til at holde
et foredragom Kristus-troendeioders rette holdning til loven. Rabinowitsch meldte afbud med den begrundelse,at hans helbred ikke tilte
det.{5Derimod kom fra Kischinew Faltin, som var indbudt til at holde
foredragom, hvorvidt opbygningenaf iodekristnemenighederskulle tilstrabesaf missionen.I sit foredragserdet ud til, at det lykkesfor Faltin at
undgi at npvne Rabinowitschsnavn! At det ikke var en tilfeldighed, kan
sesud fra den kendsgerning,at en del andrepersoner,som var frugten af
Faltinsarbejdei Kischinew,blev navnt. I debatten,der fulgteefterAlViegandsforedragoverdet emne, der oprindeligtvar tiltankt Rabinowitsch,
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tredtedog G. Dalman frem og ophste et par afsnit fra et skrift, som Rabinowitschhavdeskrevetog tilsendtDalman, nemlig skriftet,Hvad er en israelit af den nye pagt?(I starke vendingergor Rabinowitschdet her klart,
at der ingenforskeler mellemden otroendejodeog hedningn,dvs.mellem
Enhverjode,dertror pAJesus
denjodekristneog hedningekristne.
Kristus,
er fuldstandig fri overlbr loven,ofri for den tungetralletjenesteefterbogstavensgamlevasen( (sevideres. 116).
r$,rgerligtlor debattenpAkonferencen,at Rabinowitschikke kunne deltage.Rabbi Isak Lichtensteinvar der, provstFaltin fra Kischinew var der.
Man kan dirligt ladevare med at sporge,om det alenevar helbredet,der
var grundentil Rabinowitschsafbud til denneinternationalekonference.
Selvom han ikkevar til stede,lod han dogsin rosthsre.Men ikkegennem
Faltin - sividt det kan sksnnes.
Femte og sidste reise til England og Skotland i 1896
Hvis rejseplanerne
er blevetoverholdt,er Rabinowitschkommettil [-ondon den 18.mai 1896,men er straksrejstvideretil Skotlandsammenmed
ham pi refsen.a6
sin datterRakel,der ledsagede
To arefulde oplevelser{ir
han i Skotland.Han talertil Den skotskeFrikirkesgeneralforsamling
den
22. maj.I den forbindelsebevilgeset pengebelsb
til hansvigtigearbeidei
a' Men han talerogsi til Den skotskeKirkes general(ses. 167).
Kischinew
forsamlingden 23. maj.a8
Som ved sin tredjereisei 1893taltehan pi engelsk(setredjerejse).
I begyndelsen
af juni 1896er Rabinowitschtilbagei hndon, hvor han
blev minedenud. I Mildmay-missionens
regi taltehan ved forskelligearrangementer.
I forbindelsemed omtaleaf dettebesogstir der i Mildmaymissionens
blad, at midlernefor tiden er giet ned.'o
Hiemreisengir over Berlin, hvor Rabinowitschsammenmed datteren
Rakelgor holdt for at seBerlin-udstillingen.50
Den bod ogsi pi produkter
fra de nye jodiskekolonieri Palastina.Rabinowitschironisereri et brev
over)a/ jodiskeprodukterfindesher, nir tyskeantisemitterog berlinske
ateisterellerssnskerat seden iodiskenationoplost.Ligeledes
kanhanikke
undertrykkesin foragtover)at standenmedvarernefra Pahstina var placeret i Cairo-afdelingen.''
Da han seret stykkesabe,hvorpAder er skrevetuJerusalaimn
medhebraiskebogstaver,
citererhan hoit fra Jeremias'Bog (2,22):nOm du...sdsler
medsrbe, si serjegdogdin brodessnavs(.Da manhorerdet,vil manhave
at vide,hvem han er. Han brugerlejlighedentil at vidne om Jesus.
Inden han nir tilbagetil Kischinew,gor han holdt i rilTarszawa,
hvor han
ogsi flr mulighed for at vidne for en ksbmandsfamilie.Selv om Rabinowitschalmindeligvisikkeafholdt,friluftsmsderoi Kischinewellergik ud
pi markedspladser
for at forkyndeevangeliet,er disseglimt dogudtryk for,
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at han lejlighedsvisgjordenogetsidant. Dog skalder ikkeudledesnogetgenerelt heraf. Det mest almindeligei Kischinew var, at han bod andreind
i sine lokaler.
til gudstieneste
Den sidste reise til Meran i Tyrol 1899
Den 6. martsskriverRabinowitschtil SamuelWilkinson' at han har varet
Tie lager har anbefaletham et rekreasyg og stadigvak er megetsvag.52
tionsopholdi Meran i Tyrol, hvortil han vil reiseden efterfolgendedag.
Han vendertilbagefra Tyrol den22. april, kort tid fsr piske.Sygdommen
hvor han dodeden 17.mai 1899pi et
tog til, og han blev bragttil Odessa,
Den folgendedagblev kistenbragt til Kischinew,hvor han
sanatorium.53
blev begravet(sevideres. 205).
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XV
Arbejdsmetode.r
og hoaedopgaz)er
i Kischineut
Rabinowitschsvirksomhedforegik i Kischinew,selv om virkningerneaf
hansarbejdeniede langt omkring. Det er derfor en tilsnigelse,nir det er
hevdet,at uRabinowitsch
rejstei Osteuropa
og Ruslando.'Underforstiet:
for at pradike. I de sidstepar ir af sit liv gik han med planerom at bygge
Hvis dette projekt var kommet op at sti, ville det
et evangelisationstog.
havebragt ham vidt omkring i Rusland(sehertil s. 201).
Pi refsei Englandi efteriret 1889beskrevhan sin egenstilling. Pi grundlag af nogleoplysninger,som Lhotzky i slutningenaf 1890giver om Rabinowitschsfremgangsmide,samtspredtenotitseri ovrigt kan der tagesstilling til arbejdetskarakterog metoder.
For overblikketsskyld kan det vare hensigtsmrssigtforst at referere,
hvadLhotzky fremhaveri 1890.
Lhotzky om Rabinowitschs arbeidsmetoder
Lhotzky retter opmrrksomhedenmod Rabinowitschsarbejdsmetoder
og
pipeger, at de ikke blot er anderledesend almindeligejodemissionarers,
men er i konnasthertil. Da Rabinowitschikke har myndighedernes
tilladelsetil at forrettedAb,har han ikke andremulighederend at prrdike om
Kristus. Han indbyder fodernetil sit bedehus,hvor han prredikerOrdet,
men ikke giverdibsundervisning.Men en )anmassende
opsogende,
missionerendeometodebenytterhan sig ikke afl sigerLhotzky og nrvner hertil
fire punkter:
- Rabinowitschgir ikke ind i tehuseog offentligelokalerfor at forkynde
evangelietl
- han foretagerikke predikerejsertil andrestederog senderheller ikkekolportorer udl
- modtagnebreve,som indeholder andet end det, der har med frelsesikke, i bedstefald tilsendeset Ny Testamentel
sporgsmil at gsre,besvares
- han skriver ikke irsberetningereller offentligeartikler.2
I en nogtern vurdering mi Lhotzkys pistande imidlertid afbalanceres
med oplysningerhentetfra primare kilder. Ligeledesmi man sporge,om
ikke Rabinowitschsarbejdsmetoderi et vist omfangmerevar betingetaf
endafet principieltarbejdssyn.
De granser,
myndighedernes
restriktioner
der blev sat,mi ogsi sesi lysetaf personligeprioriteringerog begrrnsnint8l

geri ydeevne,somenhverpersonerunderlagt.Endeligmi man sporge,om
Rabinowitschpfrandenmide kompensererfor det, han ikke gforde,og om
deleaf hansvirksomhedi lB90'ernemodsigerLhotzkyspistande.I givet
fald kunne der vere tale om en udaiklingi hansarbejdssyn.
Nir Lhotzky hrvder, at Rabinowitschikke opsogerjader i oflentlige lokaler, men indbyderdem til at kommetil gudstjeneste,
er dettei det vasentligstekorrekt.Det sammegalder Lhotzkys pistand, at Rabinowitschikke
foretagerpredikerejsereller senderkolportorerud. Ganskevist findes der
eksemplerpi, at Rabinowitschpi offentligestederbrugerlejlighedentil at
vidne,nir der var mulighedherfor,fx i Berlin i l896 (ses. 179).Sammen
med sonnenJohn besogteRabinowitschfx i lB94 noglefattigejoder,som
kom til hans gudstienester.
Da nyhedenspredtes,at Rabinowitschvar pi
besog,samledes
snarten flok joderfra nabolaget,og han brugerlefligheden
til at forkyndeevangelietfor dem. I sommeren1894rejserhan med sonnerne Peterog John til Kerson, Kiev og Kremenchuk nfor at tale om Jesus
Kristus og spredepradikener og traktatertil sinebrsdreu,som det sigesi
Le Riaeil d'lsraiil.3Oplysningener hentet fra 1894-irsrapporten
udarbejdet af London-Rddet
Rabinowitsci.
Dette
er
blevet
imodegiet
ibenbart
for
af en russiskavis,som pistir, at det ikke var en evangelisationsreise,
men
en ferietur.Hertil svarerKriiger) at disseto formil udmarket ladersig forene!aI dennesammenhrnger det ikke helt uden interesse,
at Rabinowitsch
i et brev til Kriiger takkerfor den trost)som han finder i den pigaldende
artikel r Le Rdaeild'Israb'|.5
At Rabinowitschonskedeat udvide sit arbejde
til andrestederend Kischinew,kan der ikke vare diskussionom. Et forsog
blevgjort i begyndelsen
af 1890'erne,
da Feinsilberblevudsendttil Odessa
for at pAbegyndeet arbejded6r.6Dog serdet ikke ud til, at man har opniet
myndighedernes
tilladelsetil at holdeoflentligemsder(ses. 187).Men ikke
mindst viser planerneom et evangelisationstog,
at Rabinowitschi slutningen af 1890'erneikke havde nogetprincipielt imod nprcdikereiser(,men
tvartimod snskedesidanne.Over for S. Wilkinsonhavdehan understreget, at han onskedeat komme i gangmed et merenpAgiendevidnesbyrdoi
Ruslandi forhold til gudstjenesterne
i Kischinew(sevideres.202).7Alligevel
beholderLhotzky ret i sit hovedpunkt,at Rabinowitschsvirksomhedprimart udfoldedesig i Kischinew og i hansbedesal.Rabinowitschbsd menneskerind, mereend han selvgik ud. I l896 skriverP.Wolfffra Kischinew,
at Rabinowitschikke har krrfter til at gi til jodernei dereshjem pi grund
af sit sygeben.8Det er nu nrppe hele forklaringen,i hvert fald forhindrede det ham ikke i at foretageadskilligerejser!Wolffkommer miske nermere forklaringen)ner han oplyser,at Rabinowitschhar flet en stor gavetil at
pradike, omen han har ikke i sarlig grad gaventil at samtalemed joderne<.'

I perioderhar Rabinowitschmodtagermangebreve(ses. 185).At han
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ikke har besvaretdem alle,men har sorteretdemud fra et indholdsmassigt
skon,viser,at han har forsogtat prioritereandredeleafsit arbeidehoiere.
NedenforskalreGreres,hvad Rabinowitschselvfortaller om indholdetaf
modtagnebreveop til 1889.
Lhotzkys pistand om, at Rabinowitschikke skriver drsberetninger
eller
offentlige
artikler,er ikke sarlig klargorende.Det skaberet fejlagtigtbillede
af Rabinowitschsudfarendekraft, hvad angir offentlighedomkring hans
arbejde(ses. l8). E. H. I-etiner forteller fra sit besogi 1887i Kischinew,
at Rabinowitschikke vil beskaftigesig megetmed litterart arbefdeeller
med rapporter,hvilket ville fore ham bort fra det arbeide,der kraver hans
fulde opmarksomhed.'0
Alligevelblev der tid til skriftligtarbejde(senedenfor).Pi forskelligmide kompenserede
han for det, at han ikke skrevrapporter.Dels fodredehan andre,fx London-Rddet
for Rabinoztitsclmed oplysninger,som Ridet sattesammentil en rapport. Dels skrevhan breaettl
udenlandskemissionsorganisationer
samt enkeltpersoner.
Den kontrast,
Lhotzky forsogerat opstillemellemjodemissionerers
rapporterog Rabinowitschsmangelpi samme,er derforen konstruktion.Hansbreveer fyldt
med informationerom hansaktiviteter,somfor en stordel udfylder samme
funktion som iodemissionarersrapporterog efterretninger.Dog vegrer
han sig almindeligvisved at angivedetaljerne
om folksomvendelseshistorier, selv om der ogsi pi dette punkt findes undtagelser.Han afholdersig
ogsi fra at give eksaktetal pi, hvor mangeder er blevetomvendtgennem
hansarbejde.
I modsetning til ,missionerer( kunne han ikke angivenogetunder rubrikken oiretsdsbten.I sinebrevekan han derimodgivedetaljerede
oplysningerom sit syn pi sinemodstandere,
fx om Faltin. Der er intet, der tyder
pi, at han har modsatsig oflentliggorelseaf sidannedetaljer(sevideres.
139).Hertil kanhgges,at hansmedhialpere,R.F. Feinsilber,i 1890-1891
bl.a. har haft til opgaveat informereudenlandskemissionsledere
om Rabinowitschsarbefde."At Rabinowitschhar onsketdennePR-virksomhed,
kan der ikke sattessporgsmilstegnved. Endelig havdeRabinowitschgeznemandresberetningeren omtaleaf sit arbejde,somlangt overgikden omtale,som ellersblev jodemissionarer
til del.
Lhotzky har nogenret i, at Rabinowitschikke skriveroffentligeartikler.
Men pi dettepunkt kander ikkeopstillesen kontrasttil den almindeligejodemissionar.Og sagensomsidan mi ogsi modificeres.I udenlandske
missionsblade/zngerede
endelaf hansbrevesomoflentligeartikler;det samme
gjorde referaterfra hans taler samt oversattepradikener eller ekstrakter
heraf,som blev trykt i udlandet.I 1896lover han fx Mildmay-missionen,
at han leilighedsvisvil forsynedensblad med artikler.12
Kun i ringe omfangblev dettelsfte indfriet, selvom der i de sidsteir afhanslevetidfindes
enkelteeksemplerpi, at han har skrevetartikler specieltberegnetfor uden183

landskehsere.rr I Ruslandkompensererhanstraktaterog trykte pradikener ogsi for offentligeartikier,seivom der ogsi findeseksemplerpi sidanne (ses. 82).Nnr lejlighedenbydersig,blanderhan sig pi forskelligmide:
I 1888senderhan eksempelvisen lykonskningshilsen
til den RussiskeKirke i forbindelsemed fejringenaf 900-iret for kristendommensindfsrelse.
En ekstraktherafblev offentliggiortpi engelsk.'4I1893givcrrhan et interviewtil I-erner(ses. 153),i 1898giverhan oplysningerom projektetmed
togevangelisation
til en reporterfra en af de ledenderusiskeaviser.r5
Og
midt i 1890'ernebidrog han med et indlag i et minedsskrift,BratskoePomosh,da hansarbejdeblev diskuterether mv.16
Pi en rrkke punktermi LhotzkyspAstande
altsi modificeres.Det er korrekt, at Rabinowitschsalmindeligemetodebestodiat indbydefolk til at lytte til og lase det, han havdeat florkynde.Almindeligvisopsogtehan
ikhejader,hvor de befandtsig,for at forkyndefor demd6r,sidan somen del iodemissionarergjorde.Selvom Lhotzky angivertendensen
for, hvordanRabinowitschs arbejdsmetoderrent faktisk kom til udtryk, mi der sertes
sporgsmilstegnved Lhotzkys brug af dette til at opstille en dybtgiende
kontrastmellemRabinowitsch
og jodemissionarer
i svrigt.Alleredei 1889
har Rabinowitschi l-ondongivetudtryk for,at han si fremtil uGudstimen,
hvor Kischinewskulleblive det centralested,ud fra hvilketevangelietskulIe udgi til distriktermed joder,somendnuikkevar niet med evangeliet.'7
Med andreord var det ikke hansarbejdssynsomsidan, der satteen stopper
for et mereudadrettetarbefde end det, der blev udfsrt i Kischinew.Projektet med togevangelisation
udgor siledesheller ikke en helt ny udviklingi
Rabinowitschsarbejdssyni midten af 1890'erne.Det er mereet udtryk for
en erkendelse
af, at arbejdeti Kischinewikke somtidligerekrever allehans
krafter - miske ogsi et udtryk for skuffelseover)at det gik si langsomt(se
s. 186).
Notereskan det, at Rabinowitschikke snskedeat blive betragtetsom
omissionarn.r8
Det lugtedelor megetaf hedningekristendom.
Men uanset
hvilke arbejdsmetoder
han for sin del prioriterede,anerkenderhan berettigelsenaf andresmetoder.Over for S. Wilkinson gjordehan i 1897grldende,at ingenmissionsorganisation
var perfekt,selvom han fandt, at der var
nogetgodt i hver enkeltsmetoder.uNir solensstriler gir gennemet prismer( sagdehan, nspaltes
lyseti detssyv farver.I sig selver hverfarvesmuk,
men det fuldkomnefindeskun i blandingenaf alle farvern.'eI denneforbindelseer det ogsi betydningsfuldt,at det var pi Rabinowitschsanbefaling, at svigersonnen
JosefAxelrud blev ansataf Mildmay-missionenfor at
distribueretraktaterog bibeldele,forst i Odessa(1892);senererejstehan
rundt i det sydvestlige
Rusland.Ansattelsenvarededogkort, idet handsde
af kolerai oktober 1893.'z0
Kort forinden havdehan redigereten bog med
prrdikener af og artikler om sin svigerfarsarbeide.Den blev udgivet pi
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russisk(Gabeanforer,at han har lrst den pi jiddisch).'zI
Efter dennestillingtagentil Lhotzkyshovedtese
skalvi se,hvordanRabinowitschi 1889i l,ondon beskriversin egenstilling. Det var vedden lefligpi klippen
hed,han lortaltehistorienom de skibbrudne,somhan - stAende
nsignaleredeu
(se
introduktionen).
evangeliet
til
Jesus
Rabinowitsch om sig selv i 1889
I taleri hndon gor Rabinowitschstatusoversit arbejdefor periodenmelHan underiem sit forsteog andetbesogi England(1886/1887-1889).'?r
streger)at hansopgaveer at predike pi det stedi Kischinew,hvor han holsamtat sprededetryktepradikenerogtraktater.Pi denne
der gudstjenester,
mide adlyderhan budet, som er givet af profeten:,,RAbhojt, sparikke din
strube,loft din rsst sombasunen,forkynd mit folk detsbrsdeogJakobshus
deressynder*(Es. 58,l).
Om de mangebreve,hanmodtager,indrsmmer han, at det er svart at besvaredem alle,selvom han gor sit bedste.Hvad angir indholdet,navner
han en rakke eksempler.Nogle forteller, at de har fulgt hanseksempelog
er begyndtat vidne i andrebyer.Andre skriverom dereslidelserfor Kristi
skyld og sporger)om han har mulighed for at hjalpe dem. Atter andre,der
nu er o997odade,nudtrykker onsket om at tilbringe restenaf deresliv
blandt troendebrsdre.Der kommermangebrevefra ungemand, somtror;
deresforeldre forhindrer dem i at bekendeKristus, og de beder Rabinowitsch om at kommeog foredem med sig.Der er ogsi mange- isar lrrere
- som bederom Ny Gstamenterog pradikener ulor at l€re om JesusKrihvordande kantilslutte
stusog underviseandreu.Dsbte joder foresporger,
sig bevagelsenog blive 6t med den. Andre, der er kommettil tro) sporger,
om han har tilladelsetil at dsbedem,eller hvilkenkirke de skaltilslutte sig.
Til dettesigerRabinowitsch,at han kun kan goresom den, der seret hus
i flammer.Han vil ribe: nl-adjer frelse,lad ier frelseo.HereftercitererRabinowitsch Peters ord: ol-ad ier frelse fra denne vanartede slagtu
(ApG.2140).For: ,der er ikkeunderhimmelengivetmennesker
nogetandet navn, hvorvedvi kan frelsesn(ApG.4rt2).
Rabinowitschkommerogs6ind pi, hvordanandreserpi ham og hansarbejde,idet han nrvner tre synspunkter.Nogle betragterham som en tdbe)
fordi han tror pi Messias.Andre indtageren neutralpositionog betragter
ham som en reformato4der udforer et gavnligtarbejdeblandt sinebrsdre.
Og atterandreserpi ham somenperson,derztildanneenny hirke.Den fsrste gruppe skriver absurdehistorier om ham i aviserne,den andengiver
ham rid vedrsrendeforskelligereformer,og den tredjegruppehar vist ham
men konkludereralligevel,at hansforsogvil mislykkes,og
en vis interesse,
den nye kirke snart vil forsvinde.
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Rabinowitschhar for sin egendel folgendekommenrarerar goreril disse
tre syn:
Joderneer nu vedat opdage,at han ikkeer en tibe. Han havder,at prominente jodiskerabbinerebetror sig til ham pi en mdde,som de ikke ville
gore,hvis han var en tebe.
De, som ser pi ham som nbareen reformatoro,har indset,at han alene
stottersig pi Bibelen,fra FsrsteMosebogtil Johannes'
Abenbaring.Han
vil ikke satte fornufteni hojsadet)men satter sin lid fuldstendig til Guds
Ord.
Endelig er de,der mener,han vil danneen ny kirke, kommertil at indse,
uatde isder,som kommerog horermig pradike evangeliet,og sommodtager Kristi evangelium,forbliverjoderog er det ligesi megersomtidligere<.
Rabinowitschanfsrervidere,at joder og kristne ikke langereserpi den
messianske
bevagelsesom bare en kuriositet,som kan placeresi et slags
museum.nDehar fundet ud afl at joder kanmodtageMessiasog stadigforblive joder,lige si vel somenglandere,franskmandeller tyskeremodtager
Messiasog forbliver englandere,franskmandeller tyskeresomtidligere(.
Endeligytrer Rabinowitschsig om irsagentil, at ioderneikke sogerHerhar givet sig udtryk pi tre punkter.For det
ren. Deres,selvforherligelsen
forstehavder de,at de er Guds born og har Abrahamtil far, hvilket JohannesDsber og Jesustalte imod. For det andethar de efterJerusalemsodelaggelsesat dereslid til, at de er lerde folk, og de har veret stolteaf Thlmud, Mishna og Toraen.nHvemkan holdesabbattensomos?Hvem vil faste som os?nI nygls tid er dennestolthedaflsst afstolthedenoverat vere
de bedstetil handel, industri, bankvesenog videnskab,hvilket er deres
tredje feil. Men Israelssandestolthedmi vrre Jesus,
selvforherligelses
nl-ovensopfylder, Davids son, Abrahamsson og Guds Sonu.
Selv om Rabinowitschi l8B9 anslogen optimistisktone i sinetalervedrsrendeomgivelsernes
syn pi hansarbejde,giver han dog i andresammenheenge
udtryk for, at arbejdetikke skridersi hurtigt fremad,som han kuni 1888,men ogsi
ne onskedet.2rDet sagdehan ikke blot til en besogende
to nordmand skulle\1892 hilsehjemmeog sige,at arbeidetgik olangsomt,
langsomt<(ses. 153).
I forhngelse af drsftelsen af Rabinowitschsarbejdsmetodermelder
sporgsmiletsig, om det lykkedesham at knytte medhjalperetil arbejdeti
Kischinew.
Rabinowitschs medarbeidere
Det serud til, at detkun i en enkelt- ogkort - periodeer lykkedesat tilknytte en fastmedarbejdertil Rabinowitschsarbejde.Grundenhertil skalnappe alenesogeshosRabinowitsch,men i de ydre politiskeomstandigheder
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og den messianske
bevagelses
seregnestatus.I hvert fald er der vidnesbyrd
om) at Rabinowitschhavdeailjenttl at knytte medarbejdere
til sit arbejde.
Med professorDelitzsch ridforte han sig om oprettelsenaf en menighedsskolei marts 1885.'?4
GennemDelitzschblev Karl JosephGottlieb,
medhialper ved Den skotskeFrikirkes arbeidei Prag,spurgt om at virke
hvilkethan erklarersig villig til.'?6
som larer,25
Skolenskullehavetil huse
i stueetageni det hus, hvor Rabinowitschholdt sine forstegudstjenester.
Lhotzky beretteri pinseugenlBB5,at man forventerat kunne ibne skolen
sammesommer.2'Mendet biev pi tegnebrattet;
myndighedernes
tilladelseudeblev.
I begyndelsenaf I BB7fandtRabinowitschunder et besogi St. Petersburg
en mand,somkunneassistere
ham.oHaner omkring50 Argammelogblev
bragt til Kristus gennembevagelseni Rusland.Han er kendtaf professor
Delitzsch,talerhebraiskog russiskog er fortroligmed Thlmudog Kabbalaeno,skriver Rabinowitsch.28
Det serdog ikke ud til, at denneunavngivne
personer blevettilknyttetarbeidet.
Det blev derimod R. F. Feinsilber,en jode,som var kommettil tro gennem Rabinowitschs
Fra foriret 1890og ind i 1891skriverhan
arbeide.2e
bl.a. pi Rabinowitschsvegneom arbejdeti Kischinew(seovenfor).Muligt
er det, at optimismenomkring bygningenaf SomervilleMemorial Hall
ogsi har varet en medvirkendeirsag til denneansattelse.London-Rddet
for
Rabinowitscier i efteriret 1890 indforstiet med at engagereFeinsilber.i0
Han er ogsi inkludereti redetsbudgeti 1891.r'Seneresamme6r blev han
sendttil Odessafor at tagebevrgelsensarbeideop d6r (seovenfor).Han
blev seneretilknyttet The HebrewChristian Tbstimonyto Israel.32
I 1903
indgik han i detteselskabs
om at blive sendttil Kischinew for
overveielser
at genoptageRabinowitschsarbeide(sevidere s.214).
Pi forskelligmAdeblev Rabinowitschbistiet af sineborn, ikke mindst af
sin yngstedatterRakel(ses. 175)og afsin aldstessnVladimir (ses. 202).Givetvishar han ogsi fiet hjalp af kredsenomkring sig til fx betjeningaf det
lille trykkeri, somi forbindelsemed SomervilleHall's indvielseblev skrenket af Frikirken i Edinburgh - et trykkeri somkom til at fungerei modsrtning til den trykkemaskine,somi lBBTvar sendtfra England,men somRakrav om afgift
binowitsch returnerede,dels pi grund af myndighedernes
herfor,delspi grund af et rid om, at en sidan maskineikke kunne fungere
Maskinen,han fik fra Edinburgh, funi det varme klima i Bessarabien.33
gerede.Foruden traktaterblev vel de sedler,der ved gudstjenesterne
blev
anbragtpi sadernemed dagensangivelseaf skriftafsnit,trykt h6r.Ogsi de
fremstillether.
iule- og nyterskort,han sendte,blev velsagtens
Hverkeni 1897,da S. Wilkinson bragteemnetom en elterfolgerpAbane,
kunne Rabinowitschpegepi en efterfolger(sevidere
eller i sit testamente
s.205).
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Rabinowitschs skrifter
pAdetrenemed,at arbejdetmedat danne
Alleredei lB87varRabinowitsch
en messianskmenighedikke muliggjordeen storrelitterer indsats.Han
satsedepi at fi trykt nogleaf sine prrdikener samt smi traktaterog lobeprasedler.I 1885rider Delitzschham til ikke at ladefor mange/orskellige
- Ogsi
dikener trykke. Jo frrre og jo mere gedignede er, destobedre!3a
noglesmi bogerblev skrevet.I sine sidsteAr var han endvidereengageret
(ses. 199).
som bibeloversatter
En kort omtaleaf devasentligsteskrifterer lsbendegiveti fremstillingen
her.Et indtryk afden samledelitterare produktiongiog skalikke gentages
ver bibliografienbag i bogen.Hvad angir traktaterog udgivnepredikener
er produktionenstorreend det, der er opfort i bibliografien.
I rapportenfor Aret1890meddelerLondon-Rddet
at der
for Rabinowitsch,
er trykt og distribueretomkring 27.000eksemplarer
af Rabinowitschspredikener og traktaterpi hebraiskog jiddisch35- miske skulle der tilfojes:
PA besogi l-ondon i l8B9 fir han et lsfte fra det Religiose
og russisk.36
TraktarSelskabom,at de i fremtidenvil stotteham medat udgivepradikener.37

Rabinowitschsskriftervar ikke primart tiltankt en hedningekristenlaserkreds.Ganskevist kunne en sidan orienteresig i de skrifter,der fx blev
oversattil engelskog tysk, men disseoversettelservar mestberegnetfor ioder,der bedstforstoddissesprog.Der er sikrevidnesbyrdom, at noglegennem lesning afdisseskrifterblev market for livet (ses. 219).Andreblevbemed Rabinowitschs,som
kreftet i derestanker,som var sammenfaldende
med Rabinofx JakobZebi Scheinmanni Sibirien, som korresponderede
witsch.rsSkrifterneblev ogsi oplest i kredseuden for Kischinew, hvor
grupper,der betragtedesig som Den nyepagtsIsraelitter,var etableret.Fx
nrvner en laser af BerithAm - Dalmanstidsskrift pi jiddisch - at han en
juledaghavdeoplast Rabinowitschspradiken fra 24. decemberlB95.3'gEn
pradiken holdt den 16. juni (r) 1890,som blev publiceretpi tysk, fandt
endogvef ind pi hyldernei den iodiskemenighedsbibliotek i Berlin, hvilket robesaf stempleti det eksemplar,som nu findesi Nationalbiblioteket
i Jerusalem.
Opsummering
Rabinowitschsskribentvirksomhedvar for en stor del et nedslagaf hans
predikevirksomhed.Han investerede
tid pi at fi sineprcdikener trykt og
Desudenblev Ny
distribueret,hvilket han si somen af sinehovedopgaver.
pi hebraisk,iiddisch og russiskformidlet gennemhansarbejTestamente
de. Af dem, derhsrtehanspredikenerog stilledesig positivt til dem, blev
han sogtsomridgiver, og i det mindstei perioderblev der afholdtbibellasninger. Ved pinsetide 1885skriver fx Lhotzky fra Kischinew,at Rabino188

witsch holder bibellasningerog er optageraf personligesamtalermed
dem, der opsogerham.a0I begyndelsenaf lB88 skriver Rabinowitsch,at
han siden vinterensbegyndelseholder en bibelklassei sit hus, hvor bide
mand og kvinder deltagerfor at blive belart om den vej til frelse,somNy
Testamente
tilbyder.alI l89l meddelerhan, at der holdesbibellasninger
hver tirsdag.a2
Af dem, derlasteRabinowitschsskrifter,fik han tilsendtbreve,somhan
si vidt muligt forsogteat besvare.Desudenfsrte han enudstraktkorrespondancemedudenlandskemissionsorganisationer
og enkeltpersoner.
Efter at
have formuleret sin teologiskegrundanskuelsei lBB4 brugte han en del
krrefterpi ansogningertil og forhandlingermed myndighederne,pi konflikten med Faltin samtpi at igangsrttebyggerietaf SomervilleMemorial
Hall (1890).I de sidsteir af Rabinowitschsliv brugtehan et par timer dagligt pi at revidereNy Testamente
pi fiddisch.
Igennemalle irene var hansarbejdedog forst og fremmestpraget af' at
hanvar pradikanten,som hver sabbatsamtved kristne og jodiskehojtider
holdt predikener i Kischinew - kun afbrudt af sineudenlandsreiser.
At pradike var Rabinowitschshovedopgave.
Det skalvi nu giveen prove
pi.
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XVI
En predikenaf Rabinowitsch
Alle kristne iagttagereytrede sig positivt om Rabinowitschsevner som
pradikant.Det gialdtendogdem,der ellersstilledesig kritisk til hansfodekristneteologi,hanssarstandpunkterog hansbestrabelserfor at danne
en selvstrndigmessiansk
menighed.Vidnesbyrdheromer notereti denlsbendefremstilling.
Nir vi nu har valgt at gengivebare€n pradiken i stedetfor at gi ind i en
minutios analyseaf hele pradikenmaterialet,givesder naturligvis ikke
hermedet dakkendebilledeafRabinowitsch
sompradikant.Men gennem
den udvalgtelangfredagspradiken,
holdt i april 1891,kan man fi et visr
indtryk af indholdetaf hansprrdikener samtaf, ar hanshjertebrendte for
at fE sine ubrodreoi tale.ProfessorStrackoversatteden fra russisktil tvsk.
senereblev den oversattil norsk.r
Langfredagsprrdiken
1891
Salme69,8:,ifhi for din skyldbrrer jeg spot,mit 6syndakkesaf skandselo.
Matt.27,29: o...ogde faldtpi kna for ham,drevspotmedham og sagde:
'Hil dig, jodekonge!'n
HojtelskedeIsraelsbornl Lad os med hinandenlovpriseIsraelsevige
Gud, der forandrertidslobene,og lad ostrade frem med taknemmeligbon
for ham, der eftersin godhedhar anordnettiderneslorandring!Gennem
mangeirhundrederhar jodernei denneuge,ugenfsr denhelligepiske,levet i stor uro. De var nemlig bangefor gennemet ord eller en handling at
pidrage sig de kristnesvrede,hvis fiendskabsarlig i dennetid var let at
vakke, fordi jodernesfadre dagenfor piske havdeovergivetJesusKristus
til pisk og korsfastelse.
Dennevredefra de kristnessidekostedeiodernemegetblod, og det er
ikke underligt, at jodernefor deresvedkommendeogsi vistederesmishag,
nir denneugenarmedesig,ja, endogveddenmindstepimindelseom JesusafNazaretsblodigehistorie,han, somheleden kristneverdenanserfor
Kristus, den levendeGuds Son.
For jadernevar det smerterligtat trnke p6, at dennehistorieer bleveten
evig arv for nasten hele verden,for alle folkeslag.Pi den mide var denne
betydningsfuldeuge lige vanskeligfor beggeparter.Men Gud sketak, si
har han nu ved sin godhedog karlighed givet os, Israelsborn, lov til at
kommesammeni voreshelligdomi dennestoreuge,pi den dag,sommin-
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der osom JesuKristi korsfastelse.
Og ligesomallesandekristnekanvi ved
hans hellige navn og den gamleog den nye pagtsboger lere dette evige,
guddommeligedramaat kende,dennefrygteligeuforskyldtedod, somverdensforlssertog pi sig i krrlighed og ydmyghed.
Ja i sandhed,uden grenser er vorestaknemmelighedmod den himmelskeFader,som gavos alle, joder og andrefolkeslag,mulighed for ogsi nu,
hvor den menneskelige
forstandgor raskefremskridt,og hvor der skeren
ny opblomstringafvidenskabenog kunsten,at erkendeog sei den forhinede og korsfestedeJesusdet samme,somden frommeog retferdigeSimeon
si i ham, da han si barnetpAmoderensskod,nemlig denfrelse,Gud havde
beredtfor allefolkeslag,et /l,stil at oplysehedningerne,en herlighedfor sit
folk Israel(Ltlk. 2,31-32).
Det, som den retfardigeSimeonsgamleoje skuedeved den helligeAnds
kraft, var hverkende stolteioder eller de uaidende
og dristigeromerei stand
til at se.For det jodiskefolks overste,yppersteprastenKajfas,var det let at
besluttesig for Jesudod, da han sagde:nDet er bedrefor os,at 6t menneske
dor for folket,end at helefolketgir til grunden(Joh.I1,50).Det kunneikke
faldeham ind, at den selvsammeJesusvar deteneste
menneske,der skulle
vise sig som forlsser ikke blot for det iodiskefolks, men for alle verdens
menneskerssynder.Om dette har profetenforud sagt: nhanbar manges
syndn(Es. 53,12).For hedningernesoverste,prokonsulenPilatusi Jerusalem, var det heller ikke vanskeligtat goresig lystig overJesusog overgive
(Joh. 19,5).Han
ham til jodernemed disseord: ,$s, hvilketmenneske!u
kunne ikke havenogenanelseom, at menneskerkun bliver menneskeridette ords fulde betydning, nir GudmennesketJesubillede bestandiger for
deresojne, og de uden at afvigefolger i hansfodspor.
Fsrst seneretrangte de genfodteaf hedningernemereind i ordene:oSe,
- ord, der var udtalt af derestidligereoverste.Og desuhvilket menneske!n
den begyndteogsi mangeaf Israelsbsrn at lytte til ordene:oDet er bedre
for os, at Ct menneskedor for folket, end at hele folket gir til grundeo.
I dag,den dag,der minder osom de lidelserog den dod, somJesusKrisynder,mi
stushar tagetpi sig, men som skyldesjodernesog hedningerzes
vi foreneos med alle mennesker,som oprigtigt tror pi, at Guds SonJesu
kostbareog helligeblod renserosalle,somer syndere,!oderog hedninger.
Pi vore kna mi vi bedeGud Fader:
- at han mereog meremi ibne voreoine, si vi i JesusKristus kan seden
frelse,som han har beredtfor alle folkeslag,den forlosning,somrenserenhver troendefra synder,
- at han mi udgydesin helligeAnd overosalle oggarcos,ioderog hedninger,i standtil at forsti, at JesusKristus ikke er kommet til verdensom et
menneske
for at si strid og had mellem mennesker,
og ogsi goreosi standtil
at anerkendeapostelenPaulus'helligeord: nHaner vorfred, han,somgforl9l

de beggepartertil 6t og nedrevdet garde, som skillern(Ef.2,14),
- og at han mi hjalpe os alle til at aflegge detgamlemenneskemed dets
synderog dod og blive et fuldkommennyt menneskeved den sandetro pa
Jesus,om hvem den helligeAnd talteigennemPilatus' laber: oSe,hvilket
menneske!n
Med undren og arefrygt stir vi stille foranden dybeog ubegrensedetro,
har pAJeMarkus, LukasogJohannes
somde helligeevangelisterMattaus,
jodernes
konge.Man mi vare opsus Kristus som Messias,Davids son,
marksom pd,at allede fire evangelierer skreveti lobetafdet fsrsteirhundDet var dengang,
redeefterforlsserensfodsel,jordeliv,dod og opstandelse.
man i de hojeresamfundslagsi med foragtpi sddannefire smi boger,der
fortalteom en eller andenkorsfastetjodeJesus.Det var dengang,manblev
kaldt tossetog blev spottet)nir man ibent vovedeat vedgi sin tro pi Jesus,
den levendeGuds Son,han, somstodop fra de dsdeog f6r til himmelssom
en evig konge over Jakobshus. Under sidanne omstandighederkunne
mereville havebeskaftigetsig med de
man forestillesig, at evangelisterne
Kristi liv, for han blev prisgivet
lignelserog den lere, som kendetegnede
i joderneshander. Men vi ser, at de anvendermere opmerksomhedog
pladspi hanslidelser,og at de gor sig umagemed at giveeftertidenen udforlig beskrivelseafden hin, som han var udsat for for korsfastelsen,og
menshan var naglettil korset.
Hvis man et ojeblik vil gi med pi talmudisternes
opfattelseaf, at evangelisternevar gemenebedragere,
somved forskelligefableranstrengtesig for
at gareindtryk pi den enfoldigemassefor at IEdem over pi deresside,si
melder uvilkirligt sporgsmiletsig: hvorfor tav de ikke stille om den forsmadeligedsd for si i stedetat pralemed beretningerom hansmodigeog
formil var ibenbart et helt anhelteagtigelivsafslutning?Evangelisternes
det.
I deresskildringafJesulidelsesmurtede ikkefarvernetykt pi for at fremkaldetirer i ojneneog medlidenhedi hlerterne.De udgod ikke deressorg
i tirevededeklagesange,
somJeremiashavdegjort vedtempletsodelaggelse i Jerusalem.Vi hsrer hverkenstonneneller suk fra dem i anledningaf
forlsserensdod. De kendteganskeudmarket hansonske,at man ikkeskulle
grade over ham (Luk. 23,28).Nei, de skrevderesevangelierom Jesufornedrelseog lidelsermed et guddommeligt,ophojet,himmelsksmil pi deres
ansigter,med den latter)som salmistentaler om: oHan, somtroner i Himlen, lero (S1.2,4). Hensigtenvar) at menneskersuvidenhed,usselhedog
blindhed skullekommetydeligerefrem, si menneskerkunne fEen fornemmelseaf, at deresmagt og villen intet betyder,og at Guds vilje bliver virkeliggfort uden deresanerkendelse,
og at de kun tjener som redskaberi hans
hender, og at de kun udforer,hvadhan forud har bestemt,selvom de mener at gi frem efter deresegenvilje.
192

Evangelisternefortaller os udforligt, hvordanJesusblev forhinet og
gfort til skam.Samtidiggiver de en udfsrlig fremstillingaf det srorevark,
somdet har behagetGud at udrettegennemdem og med dem sommidlere,
som dadledeham.
Nir vi nu efter 1800irs forlsb laser om den skam,som forlsserenblev
udsat for, vil vi over for det 19. irhundredes sonner rejsesporgsmilet:
hvemvar det, der hurtigst forstodJesusaf Nazaretsstoremission?Var det
de tusinderaf joder,farisrere og skriftkloge,saddukaereog romerskesoldater,somgiordesiglystigeoverham og ribte: oKorsfastham!n?Eller var
det de enfoldige,almindeligefiskere,som i sandhedtroedepi Jesus,ar han
- den levendeGuds Son,verdensForlsserog denevigeDavidsson- at han
var joderneskonge?Blev si ikke tornekronen,som dakkedehanshovedtil
spot,den kostbareste
afalle verdenskroner?Er det ikke sidan, at hansfiendershiLnende
knabojninger blevetvendttil, at millioneraf mennesker
andagtsfuldtbojer kna for ham2
Tiden er ogsi inde til at blive overbevistom) at de hinende ord af Kristi
i virkeligheden
let kan96i opfyldelse.
fiender:oHil dig, jodekonge!n
Joderne kan nemlig endnu opsteog i overenssremmelse
med Guds vilfe - ligesomandrefolk - blive et levendefolk, nemlig nir de kommertil tro pi deres
og alle folkeslags
Messias,Jesusaf Nazaret- ioderneskonge.
Hvilken varm og megtig tro, hvilkenlevendeog magtig tillid, somfyldte
evangelisternes
hjerter, si de var i stand til at nedskrivealle lidelser og
krankelser,somderesMessiasvar blevetudsatfor afhanssamtidige!Hvorfra, kan man sporge,hentedeJesudiscipleen sidan tro og dyb overbevisning om, at den forhAnedeog korsfastedeJesusvirkelig var verdensherre
og konge?Jegtaler ikke om, pi hvilken mide nogleenfoldige,fromme joderstillid blevopfyldt.Men jegsporger:hvorfrahentededeselvedennetillid? Det er forgavesat sogesvareti historiskeeller lerde data.Svaretflr vi
hosevangelisten
selv,i Lukasevangeliet24,25-30.
Han fortreller,at Jesusef,
ter sin opstandelse
fra de dsdekaldteto afsinedisciplefor tungnemme,fordi de ikke ud fra alle profeterneshelligeskrifter havdeforstiet, at dettevar
forudsagtom ham, og at Kristus mitte lide detteog derefterindgi til sin
herlighed.
Altsi, denhelligeskrilt - dener kildentil derestro!Den vedvarende
lesning i disseaf Gud indgivnebogeribnedederesoineog hjalpdemtil i alle
Kristi lidelserat sehansuendeligeog uvisneligeherlighed.Disseboger,
om hvilke Jesussagde,at ikke en tsddel afdem skulle forgi, gavdem ogsi
den tro, som overbevisteog skaloverbevisehele verden.
Hojtelskedebrsdre!Jegtror fuldt og fast,at ogsi I ud fra den oplesteSalme 69, som forlsserenuden tvivl oplastefor sinedisciple,er i standtil at
ni frem til den overbevisning,at den forhinede og korsfestedeJesuser
Kristus,iodernesherliggiortekonge,somsiddervedsin Fadershojre,ind-
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til alt - i himmel og pi jord - bliver ham underlagtog vedham forenetmed
Gud Fader.
Bed altsi til vor himmelskeFader,at hanmi hjelpe jer til at forsti de ord,
som den hellige salmisthar flet indgivet af Anden: oflereend mit hoveds
hir er de, der hader mig uden grund...fremmeder jeg for mine brsdre...spottenmod dig er faldetpi mig...jegbied forgavespi medynk,pi trostereuden at finde...degav mig malurt at spiseog slukkedmin tsrst med
eddike...Menmig, som er arm og lidende,bjarge din frelse,o Gud!...thi
Gud vil frelseZionn.
I jereshukommelseskalI indprentede betydningsfuldeord: nGud sAal
frelseZiono,og I skalforsti, at alleJesulidelserhavdetil hensigt,at oI, som
sogerGud, edershierte oplivesluDer skalskabesen ny himmel og en ny
jord - oja,himmel og jord skalprisehamu- og de tre begreber:Gud, frelse
og Zion skalblive forvandlettil et uoploseligthele.
Jesusviste,at det var efter Faderensvilje, at han bar spotten.Men den
himmelskeFadervisteogsi, at han opfyldtesin Sonsbsn: ,lad mig ej bringe skandseloverdem, der sogerdig, IsraelsGud* (S1.69,7).
Skamjer ikke
overden korsfastedeJesus!Tio, at han af Gud har fEetmagtril ar seder nye
grundleggelse,og at foriEttelsenskalblive opfyldt: o de,der elJerusalems
skerhansnavn,skalbo derin(Sl. 69,37).Amen.
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XWI
De sidstedrsprojekter
I de sidsteir af sit liv var Rabinowitschengagereti forskelligeproiekter.
Her skalfire sidanne projektertrakkes frem. De udgor hver for sig et dementi af LhotzkysbilledeafRabinowirschsomen mand,der medet underfundigt smil skovlerpengeind fra de udenlandskemissionsselskaber
og
bare kvitterer med nogle godemissionsberetninger
til selskabernes
blade
(ses. 162).Lige til sin dsd var Rabinowitschoptagetaf arbejdetfor Jesus
og Israel- uansetom projekterneblev realiserede
eller ej.
Det forsteprojekt,som skalomtales,blev fuldendt. Bagdet liggeren interessanthistorie,som vist ikke er blevet fortalt tidligere.
Rabinowitsch og en prisopgave
Ved den storeinternationalekonferenceom jodemissioni I-eipzigi 1895
var Rabinowitschindbudr som raler,men mitte meldeafbud (ses. 178).'
I sig selv16der i indbydelsenen anerkendelse
af Rabinowitschs
indsats.
Ved konfbrencenholdt bl.a. G. Dalman et interessantforedragom, hvad
slagslitteratur der var onskeligi israelsmissionernes
arbejde.,Han lagde
ikke fingreneimellem i sin kritik af den eksisterende
lirterarur,og i den eF
terfolgendedebatkom der mangegodeforslag.Missionar M. L<iwenfra
Berlin-Selskabet
konkretiserede
bl.a. sit onskei et forslagom en bog om
jiddisch
pi
lia
og
Professor
tysk.r
Stracklovedeved afslutningenforJesu
samlingen,at han ville udskriveen prisopgavenetopover dettelema.a
Dette lofte blev holdt. I begyndelsenaf 1896udskrevnemlig Institutum
jiddisci netopskullebehandleJesu
Judaicumi Berlin en prisopgave,somph
liv og virke. I omtalenaf prisopgavennavner H. L. Strack,at folgendevil
blive opfordrettil at dannebedsmmelsesudvalget:
A. Bernsteinfra l-ondon, JosefRabinowitschfra Kischinew og G. Dalman fra kipzig. Skulle
det visesig,at en afdissetre frasigersig opgaven- eventueltfor selvat kunne deltagei konkurrencen- vil man finde en substitutfor vedkommende,
oplysesdet.5
At Rabinowitschblev bedt om at indtrade i bedsmmelsesudvalget,
var
i sig selven anerkendelse
af hansekspertisephjiddisch-omrider,det sprog,
han pradikedepi i Kischinew.Dog fremgir det, da resuhaterafkonkurrencenblev offentliggjort,at kun Bernsreinog Dalmanudgjordebedommelsesudvalget,
samtat Stracktraf den endeligebeslutning.Rabinowitschdeltog siledesikke som medlemaf udvalget.
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interesAfde fire indsendtebidragvandtM. Ltjwen fra Berlin-Selskabet,
santnok netopden person,der fsrst var kommetmedideen!Hansbesvarelrammepi mellem2 og4trykark.Navseoverskredganskevist den fastsatte
indeholdt
nene pi de tre andre deltagerenavnes ikke. Deresbesvarelser
hverfor sig fortjenestfuldeting, selvom Strackmi konstatere,
at de ikkegav
en egentliglosningpi den stilledeopgave.6
kan
Nir Rabinowitschhar afsliet at vare med i bedsmmelsesudvalget,
det havemangeforskelligeog ikke serlig interessante
irsager.Mest sandsynligt er det dog,at han har afsliet - for selvat kunne deltagei konkurrencen!Dette er ikke blot et lost grt, men en iagttagelse,
som kan sandsynliggores.
Si vidt det kan skonnes,er Rabinowitschsbesvarelseaf prisopgaven
nemlig i alt vasentligt identiskmed det skrift, som A. C. Gaebeleinudgav
i engelskoversattelsei slutningenaf l890'erne)oversatfra iiddisch - som
det hedderpi titelbladet- og med titlen:Jeszsof Nazareth,TheKing of the
Jews.'Titelbladetpi den engelskeudgaversbervidere)at denneudgaveer
oForkortetog revideretaf A. C. G[aebelein].Den er pA32 smi sider.Hvor
megetGaebeleinhar forkortetden, er dog forst muligt at sigeved en sammenligning med udgavenphjiddisch.Kriiger oplyseri sit tidsskrift,at udgavenpi iiddischer pi 80 sider.sHer mi vi noiesmed at sepi indholdet
ud lra den engelskeudgave.Det er ikke vanskeligtat fEbogensindhold til
at passetil indholdsbeskrivelsen
af prisopgaven.
Foruden en orienteringom kilderne og de tidshistoriskeforhold skulle
prisopgavenomhandleJesulare, og Jesustilling til Det gamleTestamente
skullekommeklart til udtryk. Om Jesuundergerningerog hansunderfulde fodseionskedeman ikkeen indgiendebehandling.Leserneafprisopgaven skulle {Eet indtryk af den voksneJesusi hanslare og virksomhed.
med
Sammenlignerman nu denneindholdsbeskrivelse
af prisopgaven
Rabinowitschsbog Jesasof Nazareth, TheKing of theJews,er det ikke vanskeligtat seen sammenhang.Fra side3 forteller RabinowitschIsraelshi(jf. ovenfor
storiemed Abraham,Mosesog David somfokuseringspunkter
hanshistorieom de fire hjul, ses. 65).DissenGudsbsrn< havdealtid i dereshjerteog mund ordenefra den storeprofet Esajas:>Men der skyderen
kvist af Isajsstub,et skud gror frem af hansrod; og HerrensAnd skalhvile
overham, visdomsog forstandsAnd, rids og styrkesAnd, Herrenskundskabsog frygtsAndn (Es.ll,l-2).
plejedefarisaerneog saddukaUnder de skiftendeokkupationsmagter
erneegneinteresserog havdemistettroen pi Guds evigelsfte til Abraham
om) at hansborn engangskulle blive en stor nation. Men, sigerRabinowitsch, pi det tidspunkt, hvor Palastinavar en provinsi det romerskeimperium, gavGud sit folk )to born(. ForstJohannesDober,af lrvi stamme
og Arons hus, altsi af prasteslagt,dernpstJesus,afJuda stammeog kong
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Davids hus. ,Disse to bsrn frembragteen stor forandringi menneskehedenshistorie.o
Fra side l2 i bogenberettesder si om disse,to bornn. Kun ganskekort
omtalesJesuunderfuldefodsel,idet der her henvisestil Johannesevangelietsfremstilling.Det hedderbl.a.:oAt beskrivedet andetbarnsunderfulde
fsdseler lige si umuligt for et menneskeaf ksd og blod, som det er at beskrivebprindelsentil lyset,somden almagtigeGud lod skinnepi denforsteafde syv skabelsesdage.u
Kort fremstillesJesubarndom,indledt med ordene:oOverJesubarnaf hansliv, liggerGuds sky.oFra side
dom, hansungdomog storstedelen
l6 og bogenud trakkes si noglehovedpunkterlrem lra de tre et halvt ir,
evangelierneberetterom Jesulrre og undergerninger;vrgten laggespi
det forste,selv om undergerningerdog navnes,fx Lazarus'opvakkelse.
Historien om Jesuliv bliver fortalt megettraditioneltog, bedomtud fra
historier,som Rabinowitsch
den engelskeudgave,uden de karakteristiske
her pi beellersvar kendtfor at krydresinepradikenermed. Der fokuseres
givenhederi Jesuliv som hansdib, fristelseni orkenen,taleni synagogen
i Nazaret,Petersbekendelseved Krsarea Filippi, forklarelsenpi bierget
samt den sidsteuge i Jerusalem.
Rabinowitschhrvder, at Jesusaf sin samtid fsrst blev oplattetsom en
,guddommeliglrrero, men hurtigt blev antalletaf dem,nderelskedeham
med hjerteog sjaln mindreog mindre.De religioselederesattespi anklahvadJesusved
gebankeni deresforholdtil Jesus.I to punkteropsummeres,
larte: 1),At Jehovai og gennemham,Jesusaf
sit sidstebesogi Jerusalem
Nazaret,skalblive Kongeoverhelejorden, og2)at han skaldrageallemenneskertil sig.n
Efter at Jesudod og opstandelse
er nrvnt, anforesdet, at Helliginden
givestil enhver,nhvadentenhaner iodeellerhedningo.Afsluttendesesder
frem mod den dag,hvor Jesusskalkommeigen,ikke som en ydmygtiener,
men i stormagtog herlighed.Pi dennelykkeligedag,hvor ,Gud har samskallovsangen
let sit Israeln,og de skalseham,somde har gennemstunget,
lyde. nMi Israelshelligesnartkommeigen!Ja,kom HerreJesus.Amen! og
Amen!n
Ikke blot er skriftetydersttraditionelt,men de mrrkesager,der ellersvar
knyttet til Rabinowitschsnavn,kommerheller ikke sarligt til udtryk. Skal
karakterpi dennebaggrund,mi det hevman give bedommelsesudvalget
des,at der ikkeer nogetmarkeligt i, at udvalgetikkekunneerklare denstillsst med dennefremstilling.
ledeopgavetilfredsstillende
Opsummerendemi det havdes,at det er mereend en loshypotese,at Rabinowitsch deltogi prisopgaveni 1896.Men det er ogsi megetkarakteristiskfor Rabinowitsch,at han ikkeblot tagerdet til efterretningi sommeren
ikke betragtessom tilfredsstillende.Han flr nem1897,at hansbesvarelse
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lig sin opgavepubliceret,forst pi jiddisch,dernast i engelskoversettelse.
I internationalebogfortegnelser
nojesmanmed at angiveudgivelsesiretfor
den engelskeudgavesom ol89?n.nMen udgivelsesiretfor den samtudgaven pi jiddisch kan bestemmesmerepracist.
Den eksaktetitel pi iiddisch har vi ikke set anfsrt. Lhotzky omtaler i
1904 Rabinowitschs,sidste skrifto, skrevet'pi jodetysk med hebraisk
kvadratskriftn.Af omfanger det som et evangeliumeller lidt mindre, og
ndet er en kort behandlingaf MessiasJesuliv for jodern.roAt det er om
sammesag,der her tales,er havet overal tvivl. Udgavenpi jiddischhavde
Lhotzky fEettilsendt af Rabinowitsch.Af Kriiger navnesdenneudgaves
eksistensi februarnummeretaf hanstidsskrift i iret l898.rl Men allerede
i november1897skriver S. Wilkinson i forbindelsemed omtalenaf sit besogi Kischinew tidligeresammeir, at det sidstehafte har den ovenforanforte titel, samt at det er blevet hans privilegium at oversattedet fra iiddischtil engelsk.r2
Hvordan det end skalforklares,er Gaebelein,som ogsi
stodi et godt forhold til Rabinowitsch,kommetham i forkobet.Gaebelein
havdebesogtKischinewi septemberl895.rr
Det passermeget godt, at Rabinowitschhar fiet nkaraktereno
hen pi
sommeren1897 og har iiddisch-udgavenferdigtrykt nogle mineder senere.
Hvad angir den engelskeudgave,anforesden i Mildmay-missionens
blad i juninummeret 1898blandt de indkomneboger - selv om Rabinowitschsnavn ikke er direktenavnt. rl Denne udgaveer efteral sandsynlighed udkommet foreret 1898.Afsluttendekan tilfofes,at man i Mildmaymissionensblad i iret 1900omtalermodtagelsen
af et genoptrykafRabinowitschs nJeschua
Hanotzrio.Jeg har ikke haft mulighed for at afgore,om
det kunne vare jiddisch-udgaven
eller et helt andetskrift. Forlag: oAsher
PublishingCo., St. Paul,Minn., IJ.S.A.u.r5
Nogenlundesamtidigmed at prisopgavenblev udskrevet,giordeRabinowitschdet kendt,at han overvejedeat overflyttesit arbejdetil Palastina.
Palastina-proiektet
I 1896o{IentliggoresRabinowitschstankerom at overflyttesit arbejdetil
Jerusalem.I et par amerikanskeblade skriver han herom i januar og
juni,'6 og det citeresi de europaiskeisraelsmissioners
blade.'?I sin tale til
Den skotskeFrikirkesgeneralforsamling
i maj 1896bersrerhan ogsi dette
tema.18

Hans plan er at opretteen skoleelleret centerfor ungemand i Jerusalem.
Skolentankesoprettetsom et uddannelsessted
for unge mand, )som gennem min pradiken er blevet overbevistom Kristi guddommelighedog
hansherligetilsynekomst<.re
Over for sine skotskevennerknytter han sin
plan sammenmed arbejdetsvidereforelseelter sin dsd. Mosesovergavle198

delsentil Josua,fsr han dode.Pi sammemide mi han selvtagenogleforholdsregler,hvad angir fremtiden.Dog sigerhan ikke over for denneforsamling,at han selovrl forladeKischinew og SomervilleMemorial Hall.
i
Fire ir tidligere,velsagtens
Det gor han derimod i en af sine artikler.20
1892,da han var i l-ondon, havdeomtalt sin plan for noglevenner,,omat
tagetil Palastinaog goreJerusalemtil centrumfor min virksomhedu.Han
menernemlig ikke,at der er nogenpladsfor troendejoderi de eksisterende
kirker i Europa.I disseflr de heller ikke tilstrakelig plefe.Han finder, at
i mangekirker er talenom Kristi andetkommeignoreret- og dermedogsi
troen pi den fodiskenationsfrelse.
joder, si dissekan
Milet med skolener at dygtiggsreMessias-troende
bringe jodernesom folk til tro pi Jesus.Skolenmi ikke vare under indflydelseafnogenafde eksisterende
kirker ellerkirkeretninger.Det bedstested
er Palastina:>Somkun for en vis tid er i Tyrkietsbesiddelseo.
Her kaneleverne undgi indflydelsefra den gangsedogmatik. Og i narkontakt med
landetkan de studerederesegengamlehistorie,i hvilkenJesusKristus udfsrte sin sonendetjeneste.De skaluddannesi tro, hib og karlighed til Jehovaog hansfolk Israel.Efter endt uddannelseskaldissejodekristnepradike Kristus og hansherligetilsynekomsti heleverden,hvor deresbrodre
efter ksdet er spredt,skriver Rabinowitsch.
Hvordan planerneblev modtageti USA, har jeg ikke haft mulighed for
at efterspore.Men i Europaserdet ikkeud til, at Rabinowitschhar vundet
storregehorfor sinetanker.Krtiger stiller bl.a. sporgsmiletom, hvad der
i givet fald skulle blive af arbefdet i Kischinew.2tdele Roi bekraftesi, at
Rabinowitscher pi afveje,ndr han hevder, at jodekristneikke finder den
fornodnepleje i de eksisterende
kirker.22
Miske pi grund afmanglendeopbakningfra Rabinowitschsstottekreds,
mAskepi grund af engagementi det nrste projekt)som nu skalomtales,
blev Palestina-projektet
skrinlagt.
Rabinowitsch som bibeloversatter
Sin ekspertisepi jiddisch-omridetstilledeRabinowitschtil ridighed, da
der fra Mildmay-missionenssidefslteset behovfor en revisionaf Det nye
Testamenteph jiddisch.Den pitenkte revisionskulle isar tagehensyntil
jader.De sidsteir af
den form for jiddisch,der blev benyttetaf de russiske
sit liv var Rabinowitschinvolvereti dette projekt.
Proiektetblev beslutteti 1896.Veden konferencei Mildmay-missionens
regi blev det bestemt,at missionensmissionrr i Berditschew,W. Nelom,
skulle forberedeen proveoversettelse
til den dialekt af jiddisch, der blev
talt i Litauen. (Fra midten af lB99 arbeidedehan i Vilna, ogsi i Litauen.)
Rabinowitschskulle si modificeredenneoversattelsepi basisaf den dialekt, der blev talt i Bessarabien.
Et rAd,bestiendeaf jodiskemissionerer,
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skulle si seneregennemserevisionsarbejdet.
Kilderne giver ikke et helt entydigt billede af, hvordanman arbejdede.
Pi et tidspunkt blev ogsi I-erneri Odessainvolvereti revisionsarbejdet.':o
Nir der i Mildmay-missionensblad Trustingand Toilingi foriret l899 fortrlles om Rabinowitschssygdom,er det endnu ikke afklaret,om hansdel
bare mi venteeller overgi til en anden.25Ud fra de mangenotitser i bladet, serdet ud til, at Rabinowitschsandeli arbeidetikke er blevetmindre
end fsrst beregnet.
I novemberl89B er arbejdeti fuld gang.Fra Mildmay-missionens
side
prioriteresdet hojt.'u Selv om man gir ind for projektetmed evangelisationstoget- det fierdeprofekt - har man ikke nogetimod, at det bliver rangeretud pi et sidesporfor en tid, for at Rabinowitschsammenmedsinekollegerkan fardiggorerevisionsarbejdet.
I sit brevaf 6. marts 1899,hvor Rabinowitschmeddeler,at han er syg,oplyserhan ogsi, at revisionsarbejdet
n&stener fardiggjort og klar til trykning. Han er niet til kapitel2iHebraerbrevet.2T
Efter rekreationsopholdet
i Meran i Tyrol kommer han i april
1899tilbagetil Kischinew,men sygdommentagertil, og hanbliver indlagt
pi et rekreationshjemi Odessa.
DatterenRakelskriver i et brev af 22. mai 1899- fem dageeftersin fars
dsd - at hendesfar havdetil hensigtat fardiggoreoversrttelseni OdesDerfor medbragtehan de boger,der var nodvendigetil det. Ssnnen
sa.28
John oplyserkort tid efter faderensdod, at Rabinowitschdet sidsteir beskaftigedesig et par timer dagligt med oversattelsesarbejdet.2e
Af dissebemerkningerer det neppe muligt at afgore,om Rabinowitsch
gennemforelse
i lsbet afrevisionsarbejdets
for det.
overtoghovedansvaret
I hvert fald kan det bemarkes,at revisionenbenavnes>dennye Rabinowitsch-oversrttelseu
i bladet Trustingand Tbiling.3o
Om det si skyldes,at
han havdehovedansvaret,
eller om det var den bedstePR for den nyeoversattelse,skalher vrre usagt.
Fsr revisionsarbejdet
var fardiggjort, udkom MarcusS. Bergmannsnye
pi jiddischi foriret 1899.Inden da havoversattelseafDet nyeTestamente
de Mildmay-missionenladettrykke deleafdenneoversettelse.
Med denne
oversattelseforeli nu en ny situation.S. Wilkinson diskutererda ogsi sagen i en artikel. Han stiller sporgsmilet,om denneoversrttelsefra Bergmannshind ville indvirke pi Rabinowitschsog de to ovrigesarbejde- og
eventueltgore deresrevision overflodig. Hertil svareset klart nej. Dog
medgivesdet, at det skrigendebehover blevetformindsketved Bergmanns
Men fra Mildmay-missionenssideer manuenigi Bergmanns
oversattelse.
pistand,at hansoversattelseskulledakke allebehov.Uden at undervurdere den nyeoversettelse,
somkarakteriseres
somet uvurderligtarbejde,som
man ogsi i missionensarbejdei Ruslandvil benyttesig af, kraver dog situpi jiddisch(jargon),der kantilfredsstillede
ationeni Ruslandet testamente
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som
speciellebehov,somnetopde russiskeioderhar.Det revisionsarbeide,
af >eminentejargonisteri Ruslandu,vil ifolge S.
nu er under forberedelse
Wilkinson utvivlsomt blive det bedstei et forsogpi at ni ndemestignorander talesi Litauteojoder i Rusland.Det er tillempet de tre hoveddialekter,
man
Gud
om
en hurtig frrDerfor
beder
til
Bessarabien
og
Galizien.
en,
og takkerfor de fondsmidler,der alleredeer
diggorelseaf revisionsarbejdet
indkommet.Endnu manglerder dog 5000pund, for ordrenkan givestil at
trykke.r'
lade 100.000eksemplarer
Disse oplysninger,der blev publiceret i det nummer af Trustingand
Tbiling,der udkom to dagefsr Rabinowitschsdod, kan suppleresmed en
notits fra oktobernummeret.Her udtrykkes hibet om) at iiddischfor Ruslandvil vrerefrrdiggiort vedslutningenafiret eller betestamentet
gyndelsenpi det nye ir, 1900.r'
Der gik imidlertid endnuet hr,far det foreli trykt. Den 30. fanuarl90l
prasenteresMildmay-missionenfor det fsrste eksemplar,produceretaf
trykt. I
British and ForeignBible Society.Ialt blev 100.000eksemplarer
vil
fsrste
9.000
eksemplarer
snart
l90l meddeles
det,at de
februarnumeret
oomhyggelig
havde
indhenBibelselskabet
spredningn.
vrerei Ruslandtil
tet den russiskecensurstilladelsehertil.rr
Om kvalitetenafrevisionentor jegikkepersonligtudtalemig. Men afudpluk fra breve,som blev sendttil Mildmay-missionen,fremgir det, at det
blev vardsat af en del, ikke mindst fordi det ikke var )rent(, men netopvar
den form for jiddisch, som bedstkunne forstAsi en rakke fodiskecentrei
Og for avrigt ogsi andresteder,hvortil !oderfra disseomrider
Rusland.sa
Fra
til Chicago.r5
var udvandret.Fx blev der sendt 5.000 eksemplarer
Mildmay-missionensside mi man imidlertid beklage,at revisionenblev
end man havderegnetmed.Afden grund
trykt hurtigereafBibelselskabet,
havdeman ikke fEetrettetalle de fejl, man havdeset,eller gjort de forbedringer,somman onskede.At det var en alvorligfejl, sesaf, at Bibelselskabet
tilbage!16
tog 25.000eksemplarer
histoRabinowitschsnavn mi siledesoesi indfsresi bibeloversatternes
rie.
Rabinowitsch og tog-evangelisation
arbejdedeRabiaf iiddischtestamentet
Sidelsbendemed revisionsarbejdet
nowitschmed et projekt,som,hvis det var blevetrealiseret,havdefsrt ham
vidt omkring i Rusland.
I november1897lortaller SamuelWilkinson forholdsvisindgiendeom
Planengir ud pi, at der
Rabinowitschsplanerom en tog-evangelisation.rT
skalbyggesentogvognmedtre kupeer:6n sovekupetil ham og hanshialpere, 6n kupe til Bibler og traktater,og endelig6n til msdelokale;eventuelt
kunne de to sidstesl6ssammentil 6n kupe.Planener)at man skalsogeom
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myndighedernestilladelsetil at ksre rundt i Rusland,koretogvognenind
pi et sidesporpAstationerne,holde msder og distribuereNy Testamenter
pi steder,hvor evangelietellersikke blev forkyndt for joder.
Wilkinson er med pi ideen.Over for sinelaseremi han dog indromme,
at planenkansynesfremmedfor engelskeoren)men i modsetningtil en engelskbanegirder en russiskstationet sted,hvor man frit krydserbanelegemet; almindeligviser der netopher et rigt folkeliv.Hertil kommer,at bryggeriernefaktiskalleredegor brug afdennemetode,idet de salgerol pi denne mide. Det havdesogsi, at der findesskoletog,somksrertil fierntliggende steder,hvor der ikke findesnogenoffentlig skole.Rabinowitschciteres
for at havestillet sporgsmilet,hvorfor jernbanen,somalleredebrugestil at
spredespiritus, ikke ogsi skulle kunne brugesi tjenestenfor Jesus.
Pi evangelisationstoget
skullesti de sammeord somudenforpi bygningeni Kischinew,dvs. Ap.G.2,36(ses. 148).Detteville sammenmed Rabinowitschsnavntiltrekke storeskareraf ioder,menerWilkinson. Og da der
pi enhverstationer et gendarmeri,skaldet nok holde orden pi sagerne.
I februar 1898navner Wilkinson, at det fsrst ansliedebudgettil togvognen pi 200 pund er for lille.38Der skalindsamlesomkring 500 pund, hvoraf der er kommet20-30pund. Det tilfojesher, at venneri Amerikahar fortalt, at amerikanske
baptisterhar tre sidanneevangelisationstog
og er i frrd
med at byggeet fierde.
I begyndelsenafoktoberlB98 er fondenfor togetvoksettil 130pund. Rabinowitsch meddeleri et brev af 30. oktober1898,at udgifternenu anslis
til 540 pund. Sammenmed sin aldste son - ingenioren- har han haft forhandlingermed togvognsfabrikker,
og han vedlaggeren tegning.For pengeneer indsamlet,vil han dog ikke refsetil St. Petersburgfor at ansoge
myndighederne
om tilladelsetil at predikefor joderneved iernbanestatioMildmay-missionensledelsesnskerikke at forhastesig. I novemnerne.3e
bernummeretafbladet skrivesder,at Herren miske har forsinketsagenen
smule,for at Rabinowitschsammenmed de andreoversettereforst kan fE
fardiggiort revisionenaf jiddisch-testamentet.
Nir det er giort, ser man
frem til, at togprojektetkan realiseres.a0
I januar1899meddelerMildmay-missionen,
at der for nylig i en af deledenderussiskeaviserhar v&ret en notits om Rabinowitschsplaner om at
kunne rejserundt i det sydvestligeRusland,et omrede,som har en stor jodisk befolkning.a'Da reporterenhar varet i Kischineq mi det ansesfor
givet, at kilden til denneoplysninger Rabinowitsch.
Den 6. marts 1899meddelerRabinowitschi et brevtil Wilkinson, at han
er syg, og at han pi lagernesanbefalingtagertil Meran. Af den grund er
det derfor ikke tiden til at tale om togprojektet,tilfoier han.a2
Efter Rabinowitschsdod i maj 1899meddelesdet, at man vil ventemed
at beslutte,hvad fondsmidlerneskalbrugestil, indtil S. Wilkinson vender
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tilbagefra sin tur til Rusland.a3
I augustnummeretaf bladetmeddelesdet,
at fonden for evangelisationstoget
er pi godt og vel 227 p:und3aNu da
Rabinowitscher borte,serman bort fra mulighedenaf at realisereprojektet. De penge,som er givet med klausul,vil blive brugt til de snskedeformil. De flestepengeer dog givetuden klausul,hvorforgivernekan fi dem
tilbageeller konverteredem til andetformil. Men ladergiverneikke inden
udgangenaf septemberhore fra sig, gir man fra Mildmay-missionensledelseud fra, at detilslutter sig missionensforslag:at pengenegivestil Rabinowitschsenkeog bsrn. Wilkinson lover i det efterfslgendenummer af
Trustingand Tbilingat ville give oplysning om, hvordandet er giet med
pengene.D€t ser han ud til at haveglemt.
De navnte proiekterviser med al tydelighed,at Rabinowitschikke som
pistiet pi ublu mide skovlerpengeind fra de udenlandskevenner.Ikke
mindst arbejdetmed revisionenafDet nyeTestamente
pi fiddischviser,at
han til sin dsd ogsi gjordenogetfor sinepenge.Togprojektetviser,at han
ikke havdetabt modet, selvom han i tidenslsb havdefiet noglealslagpi
ansogningertil myndighederne,men tvartimod havdebevaretnoglevisioner om at ni videre ud med evangeliet.
En historie om visioner
I maj 1897krydsedeRabinowitschgransenog modtesmed Ph. Gordonog
David Baron i Jassyi Rumanien. Forstnevntegengavda en episode)som
lidt unojagtigt havdesat havefundet sted l5 Ar tidligere,og som Rabinowitsch havdeunderholdtdem med:
Da han for l5 ir sidenvar i Petersburghosden russiskekirkesoverhoved for at opni tiiladelsetil at danneen jodekristenmenighedhvilket som bekendt lykkedes- spurgtedenne ham, hvor mange
medlemmerhan alleredehavde.Rabinowitschsvaredeved at sporge
ham, hvor mangerejsendekejserenhavdetil den sibiriskejernbane,
som skullebygges.Svaretlod: >Passagererne
skalnok komme,nir arbejdeter ferdigtn. oPi sammemide.., svaredeRabinowitsch,,vil ieg
gorei Herrensgerningog sAringe med evangeliets
stationsklokke
og
visemine jodiskebrsdrehen til den fuldstandigesalighedsvej,
Jesus
Kristus, den korsfestedeog opstandne,som fsrer synderetil Gud.
Og iegv6d,at mine armebrodrenok skalbenyttesig afdennevej; for
der er ikke givet menneskernogenandenvej, intet andetnavn,hvorved de kan frelsesu.a5
Til sin dsd bevaredeRabinowitschvisionenom) at det kunne nytte at gore
nogetfor sine oarmebrodreo.Og sidannehistoriersynesikke at vare helt
glemt i Kischinewsi sentsom i 1930'erne
(ses.233).
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XWil
dsd i 1899
OmkringRabinowitschs
Den 6. marts 1899skriver Rabinowitschet brev til S. Wilkinson, hvilket
skullevisesigat blive det sidste.Han meddeler,at han er syg,og at han pi
tre legers opfordringvii reisetil Meran i Tyrol den efterfolgendedag.Han
beder Wilkinson om at forsti, at tiden ikke er til at tale om togproiektet.
Han oplyservidere,at revisionsarbejdet
med jiddisch-testamentet
nasten
er fardiggfort. Da han var blevet alvorlig syg)var han stoppetved sidste
vers i det andetkapitelaf Hebraerbrevet,som han citerer:'iThi som den,
der selver blevetfristet og har lidt, kan han kommedem til hjalp, somfri<'
stes.
SonnenJohn og datterenRakelgav senereudenlandskemissionsledere
beskedom, hvordanden sidstetid havdeformet sig for deresfar.Dette skal
kort opsummeresher.
Rabinowitschs sygdom og dod
I efteriret 1898blev Rabinowitschangrebetaf malaria,som mereog mere
afkraftedeham. Den 23. januar(r) lB99 holdt han sin sidstegudstjeneste
i SomervilleHall.'?Pi rekreationsrejsen
til Meran blev han ledsagetaf datterenSaralog miske ogsi af sonnenPetera.Med luftlorandringeni Meran
indtraffer en bedring, og Rabinowitschvendertilbagetil Kischinew den
22. aprll med hib om at kunne holde pAskegudstjenester.
Den 29. april
skriver Rakel,at hendesfar har det megetbedre,men at han mA holde sig
i ro endnu en mined for at genvindehelbredet.'JohnRabinowitschskriver senere:,Men tilbagekomstentil det malaria$ldte Kischinew var en
fejltagelse.uu
skabnesvanger
Sygdommentog til, og ledsagetaf Saraog Peter rejserRabinowitschtil Odessa,hvor han indlaggespA et sanatorium.
Med sig har han de nodvendigebogerfor at kunne fe.rdiggarerevisionsarbeidet.?oMen det var alleredefor sentruskriverJohn.sTrl London-Rddet
for Rabinowitschindlaberet telegramafsendtaf Rakel,Far er gAetbort i
fred, 17.mai ki. I om natten.Bed for familien.oe
Pi sanatorietfik Rabinowitschleilighedtil at vidne bl.a. for en jodisk
irge, fortaller John.i0Et stort indtryk havdedet ogsi gjort pi Rakel,at
hendesfar vedafrejsentil Meran havdesamletfamilienom sig,lrst helekapitel 53 i Esajas'bogog derefterbedt Herrenom at givehamyderligerel5
ir, hvis det behagedeham. Afsluttendehavdehan velsignetdem med den
pi hebraisk.Vedsammeleilighedhavdehan fortalt,
aronitiskevelsignelse
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hvor de kunne finde hanstestamente.
Det var, som om han tankte, at han
aldrig mereskullevendehjem, skriverRakel.il
_ Tidligt om morgenenden 18. maj blev Rabinowitschsb6re bragt fra
odessatil Kischinew,bl.a. ledsagetaf pastorKornman fra den reformerre
kirke i odessa.Pi stationenblev der holdt en kort andagt,
hvorefterbiren
'Begravelsestalen
blevbragttil SomervilleHall og placeretnar talerstolen.
blev holdt af Kornman. Somtidligerenavnt var provstFartinude pi rejse,
og selvom han havdevrret i Kischinew,er detusandsynligt,at hanvarblevet bedt om at forrertebegravelsen
(ses. 144).
Pi begravelsespladsen
for Den nyepagtsIsraelittervar familiegravstedet
alleredebygget,mensRabinowitschlevede.Det indeholdtotte s-kill.r.r-,
og Rabinowitschskisteblev placereti det forste,sidan som han selvhavde
fastsati sit testamente.
Her havdehan lagt et ibent Ny Testamente,
somfamilien fandt efter at havelast herom i testamentet.S. wilkinson, der fortaller d_ette,
besogtestedetkort tid efterog lavedeen skitseafgravstedet(se
.. 8).1'I 1935blev et foto taget(ses.8). Som den fsrsre- og miske ogsA
den sidste- blev Rabinowitschgravlagtpi begravelsespladsen
for Den nye
pagtsIsraelitter(ses. 209).
Pi gravenskulleder sti: nEnisraelit,somtroedepi Jehovaog pi hanssalvede,Jesusaf Nazaret,ioderneskonge.Josef,Davids son,Rabinowitsch.u
Ogsi dette havdeRabinowitschbestemti sir testamente.
I testamentethavdeRabinowitschogsaytret sig om sporgsmiletom en
eventuelefterfolger.Dette sporgsmil var der naturligvis ogsi andre,der
gjordesig derestankerom.
Sporgsmilet om en efterfolger
I sin nekro_log,over
Rabinowitschskriver S. wilkinson rigeud,at der ikke
er nogenefterfolgerat fa aje pi til at tageRabinowitschsarbejdeop. Da han
havdebragtdetreemnepi baneundersit besogi Kischinewi oktoter 1897,
havdeRabinowitschmedgivet,at han ikke selvhavdenogenmand i tankerne (ses. 187).wilkinson oplyseri nekrologen)
at det er vanskeligrar se,
hvordan arbejdet kan fortsattes, da Rabinowitschsopersonlighedsivel
som hansarbejdevar unikto.rsunder sit besogi juni lB99 havdewilkinson langedrsftelsermed den efterladtefamilie om dennesag,uden at der
Loidon-Rddetfor
{oq y.d dennelejlighedblev bestemtnogerafgorende.ra
Rabinowitscz
nedlaggesi vinrerenlB99-1900.I det sidstehafte, somRidet
publicerede,udtrykkeshibet om, at arbejdetp6 en eller andenmide mi
blive fortsat.15
Der blev da ogsi - ikke mindst fra Mildmay-missionens
side- gjort ihardige forsog,hvilket nrrmere skalbeskrivesi nastekapitel.
Kort tid efter faderensdod skriverJohn Rabinowitsch,at man desvarre
ikkefor tiden kan pegepi en efterfolger.Dog har man ikketabt modet.oVoresmening heromer den samme,som den er udtrykt af vor kare far i hans

'Hvad denhelligesagangir, sommin Herre
testamente:
Jesusbetroedemig
at udretteblandt mine brodre,joderne,si har jeg i dennesagingen egen,
privat vilf e.Alle dennesagsinteresser
er i handernepi olsraelshelligeo,JesusKristus og HelligAnden.'o
John Rabinowitschudtrykkersin forvisning
frelse
om, at Herren vil kaldenye folk af det jodiskefolks midte. oJodernes
skal efter den hellige skrift blive virkeliggjort; derfor skalogsi nye sademrnd findesruskriver han.16
P. L. Anacker,Den tyskeCentralforeningsmissionssekreter,
som gengiver dette,fortsatter: >Mendettehib giver osogsi ret, ia, gor det til vores
pligt, at bedeHerren om, at han vil oprejseen mand af Israel,somkan fortsette det pibegyndtearbejde...o
Som Anackersnekrologover Rabinowitschikke indeholderkritiske ansatser, gsr nekrologerne i Mildmay-missionensrTog Det britiske
Selskabs'8
bladedet heller ikke. Dissenekrologergengivesi fx bladenefor
Den svenskeIsraelsmissionre
og Den norskeIsraelsmission.20
I TheChristian citeresen iagttagerfor folgende,somgiver en rigtig opfattelseafmangesfornemmelseaf sagenefter Rabinowitschsdsd: oHvilket tab for jodemissionen.Der er ingen til at erstatteRabinowitsch.nI sammenekrolog
omtalesoSomervilleHall og dets profet...o!2tI Le R1oeild'Isradlskrives
der: ,Herrensvejeer uransagelige;
for hvemskalerstatteHr. Rabinowitsch
i Kischinew?o22
I London-Selskabets
nekrologfindesderimod kritiske ansatser.Det indrommes,at Rabinowitschgennemsin pradikevirksomhedhar haft oenvis
grad af succesn.
Om hansnidkarhed kan der heller ikke vere nogentvivl.
Men hansprincipper og metoderkunne vere genstandfor kritik, idet han
tillod sine tilhangere at opretholdemangeserskilte jodiskeskikke,som
Dsynesdirligt overensstemmende
med en fuld modtagelseaf evangeliDesudencitereset afsnit fra nekrologeni TheJewishChronicle,hvor
eto.23
det bl.a. havdes om Rabinowitsch:oI Ruslandtiltrak han sig ringe opmrrksomhedn2a(se i ovrigt s.160).Som vi tidligere har set, erklarede
provstFaltin, at Rabinowitschvar ebjonitiski sin anskuelse)
og at han ved
sin dod var isoleret(ses. 144).Da han skriverdettei efteriret 1899,er Somerville Hall ubenyttet.
Til trodsfor ihardige anstrengelser
blev der ikkefundeten aflsserfor Raog kredsenombinowitsch. Derfor kunne der ikke holdesgudstjenester,
kring Rabinowitschsmuldredebort. Inden vi nermere folger bestrrbelsernepi at fi etableretet nyt arbejdei SomervilleHall, kan det vare pi sin
pladsat opsummere- og tagestilling til - de forklaringer,der senereer givet pe, at kredsensmuldredebort.
Hvorfor smuldrede kredsen omkring Rabinowitsch bort?
I det undersogtematerialefortelles der forbavsendelidt om, hvordandet
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gik kredsenomkring Rabinowitschefter dennesdsd. Det hrnger utvivlsomt sammenmed, at der ikke blev afholdt noglegudstjenester.
Alligevel
mi det forudsettes,at nogle af Rabinowitschstilhengere har sogt et menighedsfallesskab
et andetsted.En notits laderane,at nogle efterRabinowitschsdod drog til Odessaog knyttedesig til R. H. Gurlandsarbejded6r.
Ogsi efterpogromeni Kischinewi 1903kom mangei stortantalfra Kischinew til Gurland, som i iret 1900 af Mildmay-missionenvar blevet udnavnt til biskop over missionensansattemissionareri Rusland.25
Da
Gurland bevaredeet intimt forhold til provst Faltin, mi det formodes,at
det har pivirket forholdettil Rabinowitsch,mensdennelevede.Om nogle
fra kredsenomkring RabinowitschogsAhar sluttetop om denlutherskekirkesarbejdei Kischinew,mi sti hen i det uvisse.
Selv om kilderne er forbavsendetavsei dennesag,er der alligevelgivet
forskelligebud pi, at bevagelsenikkeblev fortsatefterRabinowitschsdod.
Nogle jodiskekilder forklarerdet meddenringetilslutning,siledesat der
sletikke var en bevrgelseat fortsatteefter lB99 (ses. l6l).,6Den lodiske
forsker,B. Z. Sobel,pegerderimodpi Rabinowitschsteologiske
grundopfattelse,nArhan siger:nHan undgik enhverform for denominationeltilslutpi, at hanstro var en jodisktro, hvorvedhan isolening, idet han insisterede
redesig selv og domte sin gerningtil en uundgielig undergangu."NordmandenChr. Ihlen tangererdettesynspunktved at taleom )standpunktets
uholdbarhed(somersagtil, at tilslutningentil Rabinowitschsvirksomhed
blev stadigmindre.28
Ogsi R. Faltin mente,at Rabinowitschhavdeisoleret sig i sin ejendommeligeteologiskeanskuelse.2e
Faltin havde,mensRa(se s. 136).I.
binowitsch levede,pipeget mangler ved hanspersonlighed
Fauerholdttageri l9l4 dettepunkt op og siger,at man bliver obedrsveto,
nir man ni dag,,i Kischinew sporger)hvordanbevaegelsen
har udviklet sig
efter Rabinowitschsdod. ,Alt synes,som om det har varet en droml om
Rabinowitschbliver der ikke mere talt. Henger dette sammenmed en
mangelhosham selv?oFauerholdtfinder, at det ikke var til gunstfor Rabinowitschog hansbevagelse,at han alleredei sin levetidpi en alt for overspandt mide blev sammenlignetmed en apostelog en profet30(at der stadig i det andetirti af det 20. irhundrede blev talt om Rabinowitsch,skal
visesi naste kapitel).I tilslutning til l-ouis Meyer er David A. Rauschaf
den opfattelse,at stedets
ogarbejdetsegenartede
karakter kan forklare, at det
ikke var muligt at finde en efterfolgertil Rabinowitsch.rr
Jacob Jocz fremhaver i forbindelsemed, at bevagelsenbegyndteat
smuldrebort efterRabinowitschsdod, at den forfrrdeligepogromi Kischinew,piskedag1903,pi en betragteligmide mi havegjort sit til at odelagge
Rabinowitschsarbejde.3'?Ad
sammebaner gir Axel Torm, nir han skal
dodo.Han
forklare,at menighedenodesvarredodehen efterRabinowitschs
siger:uDetskyldtesikkeAndeligtilbagegang,
menen pogrom(,idet hantil-
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fojer: oVarden [menigheden]blevettil uden kristenhjalp, si udslettedes
den med'kristen'hjalpu.rr
Som hovedirsagtil at bevegelsenikke fortsatteefrerRabinowitschsdod,
grlder den sidst anforteforklaring ikke. Kredsenvar for langst oplost,da
pogromeni 1903satteind. I nogleaf de andreforklaringerer der utvivlsomtelementer,
somer verd at noteresig i en samletkonklusion.Selvom
det kan hevdes,at det viser en svagside i Rabinowitschspersonlighed,at
han ikke havdesorgetfor en efterfslger,mi det dog ikke glemmes)at han
havdearbejdetmed sagen(ses. 187).
Fr. Torm siger det ligeud: uDer var ingen til at fortsaettehans Gerning(.r4- Ganskevist er det ikke givet, at en efterfolgerhavde{Eetregeringenstilladelsetil at fortsattearbejdet.Rabinowitsch
havdeen specieltllj5
ladelsetil sit arbejde.
I en samletvurdering ai hvorfor kredsenomkring Rabinowitschsmuldredebort, kanstrukturenaf >menighedenu
dirligt overbetones.
Da myndighedernealdriggavRabinowitschtilladelsetil at danneen egentligmenighed medsakramentforvaltning,
mitte den do bort. En eventuelugodnefterfoigerville under sammebetingelserog sammestruktur kun haveforsinket
denshendsen.
Seti dettelys kander ikke sluttesnogetom >,standpunktets
uholdbarhedn
i den hurtige oplosningaf kredsenomkring Rabinowitsch.
Mindet om Rabinowitschlevedevidere,r6og der blev udfoldet storeanstrengelserfor at fortsatte hansarbeide.hvilket vi nu skalse.
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XX
Haad blm deraf denmessianske
barcgelsei Kischineu?
Som antydeti sidstekapitellevedeminderneom Rabinowitschefter hans
dsd. SomervilleMemorialHall stodder stadigvek. Hvad skulledenbrugestil? Senerefremstillingergir ikke ind pi dettesporgsmilog skaberdervedet indtryk af, at tankenom at fortsatteRabinowitschsarbeidedsdehen
sammenmed ham.Men kilderneviser,at der blev giort ihardigeanstrengelserpi at forts€ttearbeideti SomervilleHall. Ikke mindst er det af interesse,at der i slutningenaf 1920'erneblev danneten selvstandigiodekristenmenighedi Kischinew.I den levedei det mindsteminderneom Rabinowitsch.
Fsrst skalder giveset kort rids af, hvordandet gik Rabinowitschsefterladtefamilie.Det kantenkes)at andrepersonerafDen nyepagtsIsraelitter
Ikke
med Rabinowitsch-familiens.
fik et livsforlob,der kan sammenlignes
for
betydning.
Gad
ikke
uden
er
i
sporgsmilet
mindst med det baghovedet
jodekristne
tilbafore
kan
deres
slagtstavle
i
dag,
der
er
om
der
ovrigt vide,
ge til JosefRabinowitsch?
Hvad blev der af Rabinowitschs efterladte fiamilie?
Ved sin dod efterlodJosefRabinowitschsig hustru samttre sonnerog tre
dstre. Alle var dsbte.
Den aldste ssn Vladimir - eller Haim Zeev- boedeved sin farsdsd i
1899med sin familie i en lille by vedgrensentil Rumanien, sandsynligvis
i Unghem,hvor bl.a.nordmandenBlom besogte
ham i 1892.tHan var da
ingeniorved jernbanen.Pi forskelligmide havdehan bistiet sin far,bl.a.
med sin viden somingenior(ses. 202).Han dor i april 1913.B. Schapiro,
en svenskstottetrussiskjodemissionar,der var stationereti Odessa,var i
Kischinew,da meddeieisenindlob, at begravelsen
skulle finde stedd€r.'?
Desvarremeddelerhan ikke,om Vladimir Rabinowitschblevbegravetved
som tilhorte Den nye pagtsIsraelitsidenaf sin far pi begravelsespladsen,
ter. I sammeforbindelseoplyses,at JosefRabinowitschs
enkeendnuer i
live.I 1913mi hun vnre73 eller74 6r gammel.Sksnten notitsom hendes
dod vel kan vare overset,serdet ikke ud til, at der er skrevetnogenstorre
nekrologoverhendei fx Mildmay-missionens
blad.I I 9l I blevder tagetet
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foto,hvor hun sidderved boligen,der blev byggetved SomervilleHall (se
s. 8).'
De to yngsteborn, sonnerneDavid - ogsi kaldetJohnfohan - og Nathan
- ogsi kaldetPeter- der var fodt i henholdsvisI 874og I 876,studeredeved
universiteteti Moskvai 1899.4Seksdageefter faderensdod skriverRakel,
at hendesbroderJohn har til hensigtat skriveen bog pi russiskmed titlen
oJosefRabinowitsch
og hansgerningn.Han er alleredebegyndtat gennemse og studeredet enorme materiale,som faderenhar efterladt, skriver
hun.5- Dette projekt er nappe blevetgennemfort.Og det omtaltematerialemi - vel - desvarreansesfor tabt. Alligevelfik John Rabinowitschskrevet noget.I Mildmay-missionensblad findes i det mindsteen interessant
oplysningfra 1903.Her navnesdet, at JohnRabinowitschhar publiceret
en artikelpi russisk.6
I den henvenderhan sig til zionisterneog minder
dem om sin farsord: nNsglenril Der helligeLand liggeri hendernepi Jesus Kristus.u Om det er ham eller redaktoren,der har skrevetoJesus
Kristusni stedetfor nvorbroderJesusnskalher vere usagt(ses. 125).Til John
Rabinowitschs artikel knytter Mildmav-missionensredaktsr foleende
kommentar:
Han synesimidlertid mereat haveen nationalog nominel anerkendelseend en personligomvendelsesom sit m51.Han bederos om at
publicereartiklenpi engelskog iiddisch.
Redaktorenssprogbruglader formode,at Mildmay-missionenikke har i
sindeat bekosteen overs&ttelse.
Der er da heller ikke fundet nogenantydning om, at artiklenblev oversat.
I sommeren1903rejserPeterRabinowitschtil l-ondon for at forhandle
med Mildmay-missionenom, hvorvidt SomervilleHall atter kan tagesi
brug.7Pi sammetidspunkt er S. H. Wilkinson i Kischinew.Med sig har
han pengetil ststte for april-pogromensofre. Et belob blev givet til en af
Rabinowitschsdotre,somkaldesBertha- hvemdet si ender afde tre dstre
(sevidere s. 214).8
I 1899boedede tre dotre,Sara,Rebekkaog Rakelsammenmedderesmor
i boligen ved SomervilleHall.n Fra Mildmay-missionenmodtogde - velsagtens- pengehjalpumiddelbart efter Rabinowitschsdsd. Sarasmand,
JosefAxelrud,var dod afkolera i efteriret 1893.Pedet tidspunkr var han
ansati Mildmay-missionens
t jeneste.
I 1911bor Sarasammenmedsin mor
og sosterRakeli boligenved SomervilleHall.r0
I 1911kaldesRakelfor nfru Kinnan.rrEfter alt at dsmme var hun ugift
ved faderensdod. Hendesmand er vel dsd fsr 1911.Pi det bevaredefoto
er hun afbildet sammenmed sin son, en mindreirig dreng,velsagtens
noget under l0 ir. Mens JosefRabinowitschlevede,ledsagede
Rakelsin far
pi nogle af hans udenlandsrejser
og stod i brevkontaktmed engelskeog
2t0

skotskevenner.I 1914er hun stadigi brevkontaktmed Mildmay-mrssronen. I efteriret 1914omtales,at fru Kinna har skrevetfra Revalom faren
fra en tysk flide; men hun er ellersvedgodtmod, somredaktorenudtrykker
det.rrDer givesikke nogenforklaringpi, hvorfor hun behndersig i Reval,
Estland,hvis estiskenavn- Thllinn - betyder
hovedstaden
i guvernementet
odedanskesstadn.Byen blev anlagt af den danskekongeValdemarSejr i
- omtumledeliv
henseende
1219.Hermeder RakelKinnas - i geografisk
ikke til ende. I december1919 meddelesfoleendei en kort notits i
Mildmay-missionens
blad:
Fru Kinna (datterenaf afclsdeJosefRabinowitsch)og hendesson er
ankommettil llndon fra Vladivostok,hvor de var interneredeet
stykketid som krigslanger.Pi nuvarendetidspunkt er de Mildmaygaster.I'
missionens
De narmere omstandighedervedrsrendeopholdet i Vladivostok- i det
ostlige Sibirien - angivesikke. Men Mildmay-missionenlorsogeri mai
1920at finde en passende
lsnnet beskaftigelsetil hende,idet hun i missionensblad betegnessom odenoverlevende
datterafden afclodeog velkendte
fra
Kischinew<.r4
Rabinowitsch
Hun
er ikke i standtil at tagehirdt
Josef
arbejde,men hun er en veluddannetlrrer i russisk,som sersig i standtil
ikke gentages,
me
at gsresig nyttig >i et kristenthjemu.- Da nannoncenu
det ansesfor sandsynligt,at hun har fiet beskaftigelsei Englandog ogsi
er dsd ddr.Om hendesson,der vedankomstentil Englandhar varet i slutningenafteenagealderen,
har fort sin morfarstro videre,skalher blot stilles
som et sporgsmil.
Et glimt af, hvordandet gik RabinowitschssonnerDavid (John)og Nathan (Peter)samtdatterenSara,har den svenskstottedejodemissionarB.
til Moskvai l92B - finansieretaf den
Schapirogivet.r'PAen missionsrejse
gruppe
d€r
horer
Schapiro,
at Rabinowitschsborn boedei
iodekristne
byen. Selvom han ikke navner deresnavne,omtalesRabinowitschsnssnnero, hvilket kun kan vare de to lige navnte. Desudenn&vnesRabinowitschsdatter,hvilket mi vare Sara.Schapirofortaller nemiig - lidt unoiagtigt, da Sarasmand J. Axelrud dode i 1893- at han havdemodt hende
og hendesmand 34 ir tidligerei Kischinew.Omkring det tidspunktvar det
kun Sara,der var gift af de tre dstre af Rabinowitsch.Sammenmed andre
beiodekristneopsogerSchapironborneneo.Efter en generaliserende
markning om) at de mangejoderi Moskvaikkevil vide af jodedommenog
i det heletagetikke sporgerefternogenreligion,og efterat haven&vnt, at
der dog findesen gruppe olevendejodiskevidner om Kristus og hansevangeliumn,som sogendejoder opsoger,skriver Schapiroom samtalenmed
Rabinowitschssonner:
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Rabinowitschsssnnerfortaltemig medtirer i deresoine,at deresfars
vrrk fortsrttes og holdesi live. Selvhavdede dog varet megetlangt
bortefra virkelig kristendomog havdeikkeinteresseret
sig for religiosesporgsmfll,men mAskeer tiden nu inde til en forandringi den henseende.Den fodekristnegruppe i Moskvaster nu i forbindelsemed
dem.
Anderledesstoddet til med Rabinowitschsdatter,fortaller Schapiro.Igennem langtid havdehun ikke haft leilighedtil at vare sammenmedtroende
kristne.
Men nu jubledehun over at Ii lov til at vare iblandt Guds born, og
derfor kunne hun nu roligt do, sagdehun. Hun havdenemlig veret
megetbangefor at skulledo uden at haveet menighedslallesskab
og
uden at kunne fi Herrenshelligenadver,men nu havdeHerren hsrt
hendesbsnner og givet hendedette fallesskab.Sondagefter piske
fefredeogsi heleden jodekristnegruppenadverensammen,og Rabinowitschsdatter var da med.
Der kan nrppe dragesnogleslutningerom den messianske
bevagelseslevedygtighedud fra familienssenerehistorie.Dertil er materialetfor sporadisk. Dog serdet ud til, at alle medlemmeraf Rabinowitschsefterladtefamilie i de fsrsteir efter lB99 har onsket,at SomervilleHall igenskulletagesi brug.Bestrabelserne
lor at IEHall'enDgenebnet(
er en historiefor sig.
Den er vist ikke blevet samlettidligere.
Hvad blev der af Somerville Memorial Hall?
I sin irsrapportfor 1898-1899
kommerFaltin ind pi Rabinowitschs
dod.
I denforbindelsenavnerhanSomervilleHall og siger:,Nu er denubenyttet. Gud v€d, hvadden senereskalbrugestil.ur6
Tidligere fremstillingerom Rabinowitschtagerikke dettesporgsmilop,
men omtalerblot, at virksomhedenbrat blev afsluttetmed Rabinowitschs
dsd. Pi den mide skabeslet et indtryk af,,at SomervilleHalls historieendte
med Rabinowitschsdsd. At detteikkevar tilfrldet, skalnu vises.Velmangler der noglebrikker i dettepuslespil.Alligevelfindesder tilstrakkeligetil,
at der kan danneset slagsbillede.
For overblikketsskyld kan det vrre hensigtsmrssigtat referere,hvadS.
H. Wilkinson skriverheromi 1925.Pi det tidspunkt er Kischinew blevet
rumrnsk besiddelse,
og Mildmay-missionen
er i gangmed et nyt arbejde
underledelseaf missionrr L. Averbuch.I sin korteartikelnavnerWilkinpi iodernei Kischinewi 1903og 1905indtrafder
son)at eftermassakrerne
nogle forandringer.Til trods for oprigtige og gentagneforsogkunne So2t2

forkyndelse,siger
merville Hall ikke bibeholdessom et stedfor evangeliets
han. Og han fortsatter:
Den blev grask militerkirke - og senereblev den biografsal.Kun €n
gang,og d€t for en kort periode,lykkedesdet os at leje den og rense
den si vidt muligt for alt, somvar i uoverensstemmelse
medevangeliet, og forkynde frelsereninden for dens vagge. Det var i krigsperioden;men krigen forirsagedeandreandringer)og Hall'en blev
solgthen overhovedetpAosog er nu omdannettil privatbeboelse.tT
Det mi skyldes en erindringsforskydning,nir Wilkinson havder, at
Mildmay-missionenbrugte SomervilleHall i en kort periodeunder krigen,hvisder hermeder ment forsteverdenskrig.Den sikaldte,genibningo
af SomervilleHall fandt stedi efteriret l9l2 (senedenfor).Ligeledesforbigir Wilkinson,at hall'eni perioderblev brugt af andrekristnegrupperog
i evangelietstieneste.Men at der fra Mildmay-missionenssideblev giort
ihrrdige anstrengelser
for at fi et arbeideop at ste,giver kilderneklar beskedom.
Si snart meddelelsen
om Rabinowitschs
dsd indlsb til Mildmay-missionen,lagger man ikke slor over,at det vil blive vanskeligtat fortsattearbejdet.Rabinowitschsgerningbetragtessom unik, og man er klar over,at
han havdeden russiskeregeringsspecielle
tilladelsetil at pradike i Somerville Hall.18S. H. Wilkinson,som kom til Kischinewkort tid efterRabinowitschsdod, skulledog undersogemulighedenfor, at husetfortsatkunne brugesi evangeliets
sagoverfor joder.Sporgsmiletdrsftesda ogsi med
Rabinowitschsefterladtefamilie.Men intet afgorendeblevarrangereti den
forbindelse,siger Wilkinson.reI november 1899 lagger Mildmaymissionendet hen til sinevennerat bedeom lys overSomervilleHall og
det fortsattearbejded6r.2')
I april 1903kommerdet til en voldsompogromi Kischinew.nKristneo
gir los pi joderne,plyndrer, smadrer,forulemper og ihjelslir. Nogle fi
dageefter dennemassakreankommerS. H. Wilkinson sammenmed den
svenskststtedejodemissionrr P.Wolfftil Kischinew.Efter at haveorienteret sigom massakrens
omfangbegiverde sigud til Rabinowitschsgrav.Om
SomervilleHall sigerWilkinson, at den liggerhen,ubrugt og ravs.I forgirden voksertrper og krat vildt, men pi husetsfacadefindesstadigvak det
hebraiskebudskabom fred for Israeli JesusMessias'navn(ses. 148).Men
pi baggrundaf ,de kristnesnmassakreringaf !odernesporger\Wilkinson,
hvordanjoderneskulle kunne skelnemellem sandtog falsk.'z'
Boligenved SomervilleHall var forbleveturort, selvom denhavdevaret
truet. Under samtalenmed Rabinowitschsenke og en af dstrene stiller
Wolffi udsigt, at han vil komme tilbagetil Kischinew og om muligt fort213

srcttearbeideti SomervilleHall. Om detteskete,er tvivlsomr, i hvert fald
er der ikke fundet nogenbekraftelseherpi.
Selvnavner Wolffikke dettei sin beskrivelse
afbesoget.Dog er der ingen
grund til at betvivle,at han)somvar stationereti Odessa,kanhavegivetudtryk for sidannetanker.I et PS til beskrivelsenaf sit besogbekrrfter han,
at SomervilleHall er >lukket,og der findesingen,som tagerarbejdetop
d€r. Hvad skaldettebetyde?Sidan sporgerjeg mig selvog de kristne.o22
Wolffskriver,at katastrofen
begyndtenetopforstepiskedag,hvor gladen
over,at Kristus sandeligvar opstanden)var storst.De sikaldte llrettroendeo,som tog del i massakren,
kalderhan vilddyr:
At trnke sig, at dissevilddyr, da de ihjelslogmand og kvinder samt
kastedesmi bsrn ned fra andenog tredieetage,ribte: 'Kristus er sandeligopstanden.'
Hvilken hin mod Herrenog hanssagblandtIsrael!
Sandekristnemoderjodernealdrig,sigerWolff.Og fortsatter:,Hvor fsles
det dogvanskeiigtfor en missionarundersidanneomstandigheder!
Man
ville hellereskjulesig og tie.(
I forbindelsemed pogromeni 1903gik Mildmay-missionen
ind i et omfattendenodhjalpsarbeide.Den 2. fuli rejsteS. H. Wilkinson atterfra I-ondon til Kischinewmed 550 pund, som skulleuddelestil dem, der havde
lidt under pogromen.2rOgsi i forbindelsemed pogromerne,der gik over
det sydvestligeRuslandi 1905,forsogteman fra dennemissionsside at
hialpe ofrene.:a
ressourcer
En stordei af missionens
benyttes
okonomiske
til detsocialearbefde i dettetidsrum.Samtidigfortsettesmissionsarbejdet
fra stationeni Odessa,men hvor megetpogromernehar pivirket bestrabelsernefor at fe gangi arbejdetud fra SomervilleHall, er det vanskeligtat udtalesigsikkertom. I 1903arbejdes
der imidlertidseriostmedplanerneom
at IA gangi arbejdetud fra SomervilleHall.
Samtidigmedat Wilkinsoner i Kischinewi sommeren1903,ankommer
nemlig Peter Rabinowitschtil London for at forhandle om Somerville
Hall.25I augustoplysesdet fra Mildmay-missionensside,at man vil tage
initiativ til at holdeen konference
om en ogenibningnmedreprasentanter
fra andremissioner,der er interesserede
i sagen.26
Ogsi i andrekredsesysler man med planerom, hvordanman kanhjalpe i Kischinew.Bevagelsen
HebreatChristianTestimony
to Israel,somogsi tidligerehavdebakketRabinowitschop,havdesiledesplanerom at sendeR. Feinsilbertil Kischinew
for en tid.27Feinsilber,som pi davarendetidspunktvar missionari Budapest,28
var selv kommet til tro pi JesusgennemRabinowitschsforkyndelse- og havdeen kort tid varet Rabinowitschsmedarbejderi Kischinew
(ses. 187).Heller ikke den plan serud til at vere fort ud i iivet.
Samtidigmedat der indgir pengetil Mildmay-missionens
nodhjelpsar214

penge
beidefor massakrens
ofre i Kischinew,indgir der ogsi sremserkede
til afholdelseaf udgifter i forbindelsemed - som det hedder- ugenibningenaf SomervilleHallo.2e
I oktober 1903meddelesdet fra Mildmay-missionen,at der er brug for
et stedmellem 150og 200 pund somet engangsbelob
samt200 pund til 1onovember
I
oplysesdet, at de
bendeudgifter irligt i de folgende3 ir.30
unuvarendeindehavereaf bygningenu- familien Rabinowitschsnavn er
ikke udtrykkelignavnt, selvom det er den, der er taleom - er villige til at
overgivebygningentil Mildmay-missionenunder forudsatningat atgrundenksbesog at hall'enbrugesi overensstemmelse
med det mAl,missionen
selv har sat herfor. Der er brug for 600 pund til henholdsviskobet (250
(100pund) samtdriftsudgifterfor det forsteir
pund), reparationsudgifter
(250 pund).3IDissetal viser, at overveielserne
om at opretteen ny missionsstationi Kischinew i Mildmay-missionensregi er serisse.I sammeforbindelsemeddelesdet, at SomervilleHall har varet ubrugt i fem ir. Der
kom imidlertid til at gi endnu flere ir, for hall'en kunne ngenibneso.
I november1910navner S. H. Wilkinsoni en kort notits,at efteren irrrkke er der nu igen mulighed for at erhverveSomervilleHall til brug i
evangeliets
forkyndelsefor ,6s 80.000joderi dennetragediens
byn. Han
kan dog ikke gAi detaljer,men bederom vennernesbon og ogsi nide til at
folge Guds ledelsei den sag.r2En rakke detaljerkommer dog frem efter
hansre)setil Ruslandi 1911.
i april l9l I i Kischinewforhandlede
WilkinsonmedDet
Under besoget
pr&st)GeorgeFriedmann,om sagen.En benyttelseaf SobritiskeSeiskabs
merville Hall ville ikkekommepi tvars afFriedmannsarbejde,men tvrrtimod styrkedet. Det synspunktdeltebeggeparter.Idet Wilkinson udelukker de folelser,som er knyttet til SomervilleHall i fortiden, onskerhan at
sepAden nuvarendeog praktiskesideaf sagen.SomervilleHall stir tom,
og med smi omkostningerer det muligt at sattedeni en sidan stand,at den
forkyndelsefor jodernei Kischinew.I sammeforkanbrugestil evangeliets
bindelsenrvner !7ilkinson, at SomervilleHall har varet brugt som grcsk
militrrkirke. Ligeledesserdet ud til, at der i det mindstehar veret planer
om at gorehall'en til en slagsbiografsal.
Wilkinson indrsmmer over for sine lasere, at der er vanskeligheder.
Fsrst skalder sikrestilladelsefra den russiskeregeringtil at brugebygningen.De forsog,der blev gjort under hansbesogi Kischinew,blev ikke kronet med held, men missionenligger i forhandlingerom sagen.Den naste
vanskeligheder at finde en passendemand ntil et arbejde,der krrver ualmindeligegaverog nideo. Og endelignavnesden okonomiskesideaf sagen.
Af de ovrigeforholdkannoteres,at SomervilleHall stadigvak er i familiWilkinson traf Rabinowitschsenkeog to doten Rabinowitschsbesiddelse.
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re) som boede i huset pi samme grund (se foto s. 8). Fra Mildmaymissionensside er der pi dette tidspunkt ikke tale om ksb af Somerville
Hall; den skallejes.I den forbindelseskriver Wilkinson om familien:
Det at leje bygningenog bruge den i Guds arbeidevil ikke blot aF
hjalpe dem i deresbeskednebehov,men ogsi glade dereshjerteri folelsenover,at dereselskedes
livsvidnesbyrdbliver bevaretfor alle tider.33

I sin nytirshilsen1912laggerS.H. Wilkinsonsagenhentil sinelasere.Somerville Hall benavnessom,dennesmukkebygning,rejstvedhjrlp af gaver fra Guds bsrnn.3aMiske er det for megetat lpse en vis rrgrelse ind i
disseord, en argrelseover,at der for denbygning,somblev rejstfor pengemidler, der var indsamledei udlandet,skalbetalesleje.Ganskevist havde
Wilkinson et halvt ir tidligereanfort, at et lefemil af SomervilleHall ville
afhfalpe denbetrangteokonomifor Rabinowitschsefterladtefamilie.Men
sammenholdtmedde ovrigenotitserom detteemne,somfindesi spalterne
i Mildmay-missionensblad gennemArene,stottesdennetolkning alligevel
til en vis grad.Konstateres
kan det i hvert fald, at Wilkinson ofteundgir at
navne Rabinowitschsfamilie 'zednavn,nir der talesom lejemil af Somerville Hall, siledesat man endogkunne forledestil at trq at SomervilleHall
var overgiettil andre.At detteikkevar tilfrldet i l9l I - 1912,stir imidlertid helt klart ud fra Wilkinsonsoplysningeri forbindelsemedbesogeti Kischinew,
april l9ll.
Vigtigereend detteer det imidlertid, at Wilkinson samtidigkan skrive,
at de vanskeligheder,
som skyldesregeringen,nfor nyligu er flernet. Det
okonomiskesporgsmil goresigen til genstandfor noglekommentarer.Reparationsudgifterne
vil belsbesig til et stedmellem 65 og 100pund, og 1okaletskalforsynesmed nyebenke, hvadentendet nu betyder,at de tidligere er fiernet eller er blevetfor gamle.Lefeudgiftener sat til 600 rubler =
65 pund, og udgifter til den kommendemissioner og hansbolig anslis til
mindst 120pund. Endeliganforerhan,at deralleredei 191Ier indkommet
oeteller to smibelsb til dennesagn,hvilket han sersom et vink fra Herren
om at fortsatte bestrabelserne.
Ved en konferencefor Mildmay-missionensmedarbejderei Osteuropa,
der blev af holdt fra 17. tIl 22. mai I9I2 i Odessa,kom sagenpi dagsordenen.I referatetherfra navner Wilkinson, at sagenendnu enganger
blevetudskudt.Dette skridt er taget)selvom regeringens
tilladelseforeligger,og selvom man kan foretageen omrokeringafen af missionensmedarbeideretil arbeideti Kischinew,og selvom der er indkommet70 pund til
projektet.Grunden til, at man alligevelendnu enganghar udskudt sagen)
angivesogsi. Det skyldes,at den pigaldende medarbejdertkkeumiddel2t6

bqrt l<anforflyttes,og at udgiften for det fsrsteir er ansliet til 250 pund,
og da der ikke er indkommetsi mangepenge,tagesdet som et tegnfraGud
om at udsattesagen.]'
Sksnt det ikke er helt let at skrivehistorieog afclakke,om der ogsi har
vreretandremotiver for denneudskydelse,nir en )trosmissionoskriverog
handler,somden gor,kander dog ikke hersketvivl om, at S. H. Wilkinson
personligthar arbejdetstrrkt for, at SomervilleHall skulletagesi brug af
Mildmay-missionen.
Til trods for det, der blev besluttetved konferenceni maj 1912,oplyses
det i novembernummeret
afMildmay-missionensblad, at SomervilleHall
nu skalgenAbnes,
den hall, som i lang tid entenhar vrret >misbrugteller
brugt til andetend evangeliserende
formilu. S. H. Wilkinson,der atterer
i Ruslandfor at forhandleom storrefrihed for missionensarbejde,skriver
den 2B. oktober l9l2 fra St. Petersburg,at han har fremlagtansogningen
personligtfor indenrigsministeren.
Sksnt han ikkeblev modtagetouhiertehavdegivetansogningen
ligto,og sksntden britiskeambassadsr
sin uhjertelige tilslutning<, har indenrigsministerenalligevelikke kunnet stille et
positivt svari udsigt, hvilket Wilkinson indrommer,at han har svrrt ved
at accepteresom det endeligesvar.16
Denne ansogningom udaidetfrihed for Mildmay-missionensarbejdei
Ruslandserdog ikke ud til at haveinflueret pi tilladelsentil at bruge Somerville Hall. I hvert fald ikke i forsteomgang.I det navnte brev,skrevet
i St. Petersburgden 28. oktober,fortaller Wilkinson i det mindste folgende:
SomervilleHall, Kischinew,er nu repareret)rensetog mobleret(og
regningenbetalt),og den vil, er jeg overbevistom, blive dbnetdenne
uge til evangelievirksomhed,
efter at den i si mangeir har staetubrugt for sandheden.sT
Wilkinson fik ret. Hjemkommetfra Ruslandkanhan i decemberl9l2 give
udtryk for sin storeglade over,at bestrabelsernefor en genAbningaf SomervilleHall endeligblev kronetmed held. Ganskevist lsb man hurtigt
ind i nyeproblemer.Men gleden overdet sketegiverhan aflobfor i folgende ord, hvor begivenhederi Aret1912goresop:
Det [iret] har ogsAindebiret - under mangemineders ventenpe
Gud og udsvelseaf tilmodighed - genibningenaf SomervilleHall,
Kischinew,i evangeliets
t,eneste.Min ghde overfor nylig at sedenne bygningpakkettil sidstepladsaf spendtejodiskeansigter,der lyttedetil budskabetom Guds nide, var nastenfor dyb til at udtrykke
med ord.r8
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Genibningen af Somerville Hall i 1912
Genibningenaf SomervilleHall fandtstedlordagden 2. november1912.
I omtalenherafoplysesdet fra Mildmay-missionensside,at myndighederne ikke lagger nogenhindringeri vejenfor evangeliets
fuldtonendeforkyndelseuogsjale-frelsende
sandhedn,
selvom diskussion,
sangog bsn anses
for nutilrideligo. Det n&vnesogsi, at efter de forstearrangementer
har en
suspensionaf aktiviteternev&ret nodvendigfor at fi en varig tilladelsetil
arbeidet.nMen vi tror, at dennesuspension
bareer midlertidig,nsigerS.
H. Wilkinson.Dennetilladelseer ikke indlobet,indendettepubliceresi
tartimod indlob den 16.februarmeddelelsen
fra de rusfebruar1913.1'q
siskemyndighederom, at Mildmay-missionensvirksomhedud fra Somerville Hall mitte standses.ao
Men fsrst om den sAkaldtengenibningu.
Arrangementet)der blev afholdt i SommervilleHall den 2. november
1912,fik presseomtale
I foromtaleni en jobide for og efter genAbningen.
disk redigeretKischinew-avisoplysesdet, at kon Rosenbergvil holde et
foredragpi rysAoveremnet)Jesusog ioderneu.Om Rabinowitschsigeravisen,at han brugte al sin kraft pi at udbrededen kristne tro blandt joder,
>menhan havdesletingensucces,og de tilhangere,han havde,bestodkun,
som vi husker,af omkring B eller 10 personer,som alle pi en eller anden
mide var afhangigeaf hamn.Avisener af den opfattelse,at hr. Rosenberg
- oenminiatureudgaveaf Rabinowitscho- ikke vil havenogetnyt at sige.
Avisengiver i ovrigt til kende,at Ddettetema( er blevetdiskuterettilstrakkeligt i Kischinew.
Presseomtaler
foredragvar fuldt
efter modet viser,at der til Rosenbergs
husaf ioder,overvejende
ungemennesker.
I sit foredragforsogteRosenberg
at vise,at jodernesMessiaser kommeti og medJesus.Han afvisteat gi ind
pi sporgsmilsbesvarelse,
men inviteredetil msde den efterfolgendeuge.
msderi et irs
Det oplystes,at det er missionensplan at holderegelmassige
tid, selvom Rosenbergkun lejlighedsvisvil kommefra Odessatil Kischinew - RosenberglededeMildmay-missionensarbeidei Odessa.
En andenavis bekrrfter, at SomervilleHall var overfyldt. ,iTilhsrerne
onskedeoplysningom de moralske,socialeog politiskeforhold,under hvilkede og andrelevede.Men de gik bort uden at fi informationom det,osiges
det her.n'
I sin kommentartil de jodiskeavisersomtaleaf genibningen,sigerS. H.
Wilkinson, at man ikke kan forvente,at de skalvise sympatifor en forkyndelseafden kristnesandhed.Alligevelopfordrerhan til kerlighed og beder
sine laserelagge marke til de synspunkter,der er udtrykt, og mAden,de
er formuleretpi. Han afsluttermedat bedeom forbsnfor arbejdeti Kischinew,siledesat de ydre hindringer fiernesfor arbejdetsviderefsrelse.
Efter genibningenblev der holdt yderligereto moder i SomervilleHall
2t8

i slutningenaf 1912.Af Wilkinsonsoplysningerfremgir det, at han personligt overvaredeet af dissetre moder.a2
Ghden var stor efteralle de bestrebelser,der tidligere var gjort. Ganskevist huskerWilkinson forkert,
nir han siger,at SomervilleHall er tageti brug, efterat den i 17ir ikke har
veret brugt i evangelietssagover for iodernei Kischinew.arDet var nu
okunn l3 ir. Men ghden over ugenibningenuog de to ovrigearrangementer blev kort.
Allerede i det efterfslgendenummer af Mildmay-missionensblad,
martsnummeret1913,mi Wilkinson meddele,at arbefdetud fra Somerville Hall npludseliger blevetforbudt og hall'enlukketaf politietu.Han
medgiver,at efteralledebestrabelser,der er giort i forbindelsemed genibningen, og efter at haii'en har varet pakketmed joder ved de tre afholdte
moder,vil det for mangekommesomet ,choknat horedette.Uden narmere at oplyseom myndighedernes
grundtil dennebeslutningsigerhandog,
at de irsager,politiet har givet, er utilstrakkelige.Han finder, at der ogsi
mi vare andre grunde hertil, men mi konstatere,
at ,den storefiende af
Guds arbejdefor ofeblikkettriumferern.Det eneste,der nu er at gore)er at
ventepe et vink fra Gud vedrarendedet fremtidigearbejde.,Det er HANS
arbejdeog hansproblem;lad os ikke komme ind i nogenform for fortvivlelseu.a{
Var de russiskemyndighedersgrunde til lukningen af SomervilleHall
for Mildmay-missionens
arbejde>utilstrekkeligeo,
som Wilkinsonanforer) er Mildmay-missionensoplysningerom brugen af SomervilleHall
umiddelbart efter lukningen det ogsi. I hvert fald kunne man forledestil
at tro, at SomervilleHall slet ikke blev brugt i evangelietssagefter denne
genibning, dersomman kun stottersigtil Mildmay-missionens
blad. Men
en andenkilde viser,at SomervilleHall i en kort periodeefterden sikaldte
genibninghar varet brugt afandreevangeliske
kristne.
Somerville Hall, stundisterne og B. Schapiro
B. Schapirovaren russiskjodekristen,
dervar ansatafDen svenske
Israelsmission som kolportor og missionrr og stationereti Odessa.Han havde,
som det hedder, ))gennemlasning af Ny Testamenteog Rabinowitschs
skrifterfundet sin lrelserog Messiaso.a5
I et brev dateretden 15.november l9l3 fortaller han om en evangelisationsrejse,
som ogsdfsrte ham til
Kischinew.Herom skriverhan bl.a.:
JegbesogteRabinowitschsfamilie og gladedemig over,at det kapel,
i hvilket han predikede,er udlejettil de russiskeevangeliske
brsdre.
Som folge heraf fik selv ieg leilighedtil at pradike der. Jegbad de
evangeliske
brsdre om at indbyde jodernetil mode.Det var den sikaldteostoresabbatn...'o
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Den omtalte ustoresabbat<er lordagenfsr den jodiskepiske, som i iret
19I 3 faldt den I 9 . april, altsi kun omkring to mAnederefter,at denrussiske
regeringsafslagtil Mildmay-missionenpA at benytteSomervilleHall var
indlsbet til lrndon.
Pi grund af dirligt veir blev det afholdtemodeimidlertid ikke velbesogt
af joder,sigerSchapiro.Da han selvvar blevetdsbt af de sikaldteostundimi det ansesfor sikkert,at de omtaltenrussiskeevangeliske
brodster<(:a7
re( netoper identiskemed stundo-baptisterne,
en evangeliskrussiskbevrgelse,somkanfsrestilbagetil lB60'erne,men somforstmedtoleranceedik- og
tet i 1905fik forsamlingsfrihed.Denne russiskevakkelsesbevagelse
- havdeen del fremgangi de forsteirtier af det20.
beslegtedebevregelser
irhundrede,og Rabinowitschhavdeselvhaft forbindelsemed en afde prominenteledere,V. Paschkov,
Af
som han skriveret brev til i marts 1887.48
spredtenotitseri Mildmay-missionens
blad fra iret 1906og fremoverfremgir det, at missionensmedarbejdere
stodi kontaktmed stundisterne.I maj
1909meddelerfx L. Rosenberg,at mereend 300 stundisterer blevetarresteret)idet det ogsi noteres,at der er nkristnejoder iblandt dem(.4eFra en
missionsrejse
i efteriret 1909meddelerRosenberg,at pi et stedhavdeode
russiskebrsdreuinviteretjodertil mode,selvom der den aftenikkekom nogen.50
Han talteogsi ved den forstekongresfor de russiskebaptister,hvilken blev afholdt for fsrste gang med regeringenstilladelsei Rusland i
1909.5r
Bemarkeskandet altsi, at i hvert fald fra april mined 1913(ogmiske tidligere)har stundisterne- eller hvadde nu kaldesmed forskelligeomskrivninger - overtagetlejemilet af SomervilleHall. Deresvirksomheder ikke
primart rettetmod joder,selvom de gernestiller hall'entil ridighed for en
iodemissionar.I hvert fald skriverSchapiroom resultatetaf sit besogi Kischinew,at jodernenu er merefrisindede,endda Rabinowitschvirkede,siledesat de ikke som tidligerehiner Kristus, nir man vil talemed dem om
ham. Og han tilfojer:
Og i Kischinew er det lovligt at predike evangelieti sammekapel,
hvor Rabinowitschengangprrdikede. Man bad mig besogeKischinew en gangom mineden og blive der fire-femdage.Jeghiber, at dette, nir Herrengiversit niaodertil, kan ske.52
Det serdog ikkeud til, at Schapirohar kunnetrealiseresnsketom at besoge
Kischinew en gangom mineden, selvom han var stationereti Odessa.EC
ter fsrsteverdenskrigsbegyndelseforetagerhan dog en missionsrejse
ved
irsskiftet1914-1915,
en reise,somsluttedemedhansfrngsling og internering.53Andre af de evangeliske
missionarerblev ogsi interneret.Men inden det skete,besogteSchapiroKischinew.Han havdehibet, at Kischinew
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skullevare )arken(, hvor Noa ville rrkke hinden ud og beholdeham i syv
dage:
Men nej, Kischinew var ikke arkenfor mig. Jegkunne kun blive der
lokale,somtilhorte JosefRanogleIb dage.Det russiskeevangeliske
binowitsch,var forseglet,og man forsogteat udrydde alt, som ikke
var gresk-ortodokst.Jeg virkede dog der [i byen] si meget, ieg
kunne.5a

SenerepAsammerejsevenderSchapirotilbagetil Kischinew i et forsogpi
at vare n&rmereved sin familie,der boedei Odessa.Da flereafde evangeliskepredikanteri Odessaalleredevar blevetinterneretog sendttil Sibirien,
ville han ikkerefsetil Odessa.Men i Kischinewkunnehanhellerikkeblive,
og snart efter blev han tagettil fange.55
Med andreord: I en kort periodeop til forsteverdenskrigsbegyndelse
har SomervilleHall vrret udleiettil stundisterne.
De russiskemyndighederssanktionermod stundisterne
missioners
virksamtmod evangeliske
somhedi ovrigt gjordeimidlertid derestil, at det kun var for en kort periode, stundisternekunne leie hall'en. Efter forsteverdenskrigblev Somerville Hall atterbrugt i evangeliets
tjeneste.
Stundisterne
og Mildmay-misi denforbindelse
sionensmissionarAverbucharbeidede
sammen.Om det
sidstefindesder en del spredtenotitseri Mildmay-missionensblad. Derimod leder man forgevesefter oplysningerom, at stundisternebenyttede
Somerville Hall umiddelbart efter, at myndighedernehavde udelukket
Mildmay-missionen.Om dette nu skyldesen forglemmelsefra Mildmaymissionens
side,ellerom manville sparemissionens
vennerfor denneoplysning...
I sit tilbageblikpi iret 1913udtrykkerS. H. Wilkinsonstadigvrk hibet
om et nbageftero
for arbejdetud fra SomervilleHall:
til historien
Vi fastholdesstadigvrk i forventningenom et nbageftero
om SomervilleHall, Kischinew, genvundetfor Guds arbejdegennem mangetrin afbon og ledelse,
og,da denblevgenibnet,blevden
uden viderelukketaf politiet!56
Krigen og de politiske omvaltninger gjorde ogsi derestil, at man fra
Mildmay-missionens
sidemitte acceptere
de tristekendsgerninger.
Alligevel har man ikke helt opgivethibet om, at en ny situationogsi kunne forandredetteforhold. I det mindsteer der en interessantlille notits i missionensblad, maj l9l7 . Her fortallesdet, at man for nylig har modtagetet telegramfra Rosenbergi Odessa;han meddeler)at SomervilleHall er udbudt
til salg.57
Om det er udtryk for, at Rabinowitschsenkenu er dod, og boet
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skal goresop, er muligt, selv om det er et gat. Men notitsen rober, at
Mildmay-missioneneventueltkunne vare interesseret.
Med det samme
blev Somervilledog ikke solgt.Og der kom faktisket obageftero,
hvor den
igen blev brugt som stedfor evangelietsforkyndelse.Ad nogle snsrklede
veje blev ogsi Mildmay-missioneninddragetheri.
Nye grrnser blev nemlig trukket efterforsteverdenskrig.Med dissenye
grenser blev mulighedenibnet for et nyt arbefdeud fra SomervilleHall.
Det blev samtidigden sidsteperiodei hall'enshistoriesomstedfor evangeliets forkyndelse,hvilket nu skalomtales.
Somerville Hall i Chisinau, Rumrenien
Efter forsteverdenskrigsafslutningog med Versailles-freden
blev grensen
trukket sidan, at Kischinew i l9l8 kom pi rumrenskehander. I det nyoprettedeStor-Rumrnien kom byen til at heddeChisinau,stavetanderledes
pi rumrnsk, men udtalt pi sammemide somtidligerepi russisk(her fortsrtter vi med at kaldebyenKischineut,medmindre vi angiverdirektecitater, hvor Chisinau-formen
anvendes).
Fra 1918og indtil slutningenaf juli
1940var byen pi rumanske hander, derefterblev den atter russisk.
I l9l8 indtraf forskellige begivenheder,siledes at man senerefra
Mildmay-missionenssidebetragtede1918som iret for missionensnye arbejdei Kischinew.I oktober1928fejredeman siledes10-irsfubikum for
dettearbejde.I begyndelsen
spilledeSomervilleHall ogsi en rolle.Ikke
mindst Mildmay-missionensmissionar L. Averbuchs,tilfaldigen ferie i
Kischinewi sommeren1918giordesit til, at det nye arbejdekom i gang.
Ganskevist tolkerS. H. Wilkinson begivenhederne
anderledes
i 1925.I
en artikel, hvor han kort referererarbejdetshistorie i Kischinew og med
sorgmi konstatere,
at SomervilleHall ,blev solgthen overhovedetpi oso
- det sketei l92l - fortsatter han:
Krigen er ovre. Vi ledestil at sendehr. L. Averbuch fra M.M.J.
[Mildmay-missionentil joderne]til byen. Det er en ny begyndelse.
Navneter forandret(i det mindstei ortografien).Det er nu Chisinau.
SomervilleHall er definitivt uden for rakkevidde.Der er ingen levendemenighedaf troende.Siledesbegyndtefor fem ir sidenhans
[Averbuchs]arbefde ...'8
Hvad man end mitte meneom uledelseu,
si viseren rakke forhold,at Averbuchikke direkteblev sendttil Kischinewaf Mildmay-missionen/orat pitbegyndeet nyt arbeided6r.
Averbuch,der selvvar jodekristen,havdefra efteriret 1913varet tilknyttet Mildmay-missionensarbeidei Odessa.I listerneovermissionensmedarbejdered6r findes hans navn fra oktober 1913.Fra januarnummeretaf
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missionensblad Trustingand ToilingforAret1918figurererhan som missionar i Moskva. Fsrst fra og med martsnummeretaf bladet i l9l9 findes
hansnavn under rubrikken uChisinauu.Mildmay-missionenhar givetvis
ikke planlagt, at Averbuchskulle tageet arbeideop i Kischinew.Derfor
giver E. S. Gabeogsi en misvisendeoplysning,nir han uden videresiger,
Det skyldesikke en forglemat Averbuch var Rabinowitschsefterfolger.5e
melse, at Averbuch ikke opforesunder nChisinaunpi et tidligere tidspunkt. Nogle ydre begivenhederkom her til at styre udviklingen. Disse
kendervi til fra en norskkilde, hvis trovardighedder neppe kan pillesved.
De norskemissionarer,sosterMargit Bergog sosterOlgaOlaussen,der
var stationereti Galatz, besogtei november 1921 Kischinew. Pi hjemkomstdagenfra deresbessg - I . december- skriverde om arbejdet i Kischinew.uo
Om missioner Averbuch,som de har modt, fortalles, at han sammen med sin konekom til Kischinew i sommerenl9lB for at tilbringe ferien hos noglevennerd6r. Under opholdeti byen sparresimidlertid gransentil Rusland.De norskemissionererfortsrtter:
... og de mitte blive, hvor de var. Til stor velsignelseer de blevetfor
mangeder i byen.De har sliet sigsammenmedbaptisterne,har sammen meddem leletet lokale,Rabinowitschsbedehus,sommiskekan
erindresaf de aldste israelsmissionsvenner
hiemme.Ved msderne
hjalp de hverandre,havdefelles sangkorog et lille musikorkester,
hvor der blev spillet pi flojte, mandolin og guitar.
Af jodekristnetrafler de to norskemissionarerfire mrnd og en ung pige,
der er dobt, og flere andreer kommettil troen, dog endnu ikke dobt. Om
den enemand anforesudtrykkeligt,at han er blevetdsbt afAverbuch.Om
aktiviteternefor joder nrvnes) at der lordagformiddagholdesbedemode.
Lardag aften var der mode for jader i almindelighed,hvor de benyttede
sprogvar jiddisch og russisk.Og de fortsetter:
Sondagformiddagvarvi i den protestantiske
kirke,hvor der blevprediket pi tysk, og derefteri Rabinowitschsbedehus,hvor der blev
holdt sondagsskole.
Klokken seksigenfuldt hustil aftenmode,troende afalle nationaliteter)russerefra de forskelligstekanter,bulgarere,
rumrnere, et par serbereog et amerikanskmissionarpar,paratetil at
rejsetil Rusland,si snart de kunne komme ind.
I l92l er SomervilleHall siledesstadigvak i brug. Averbuchog obaptisterne(arbejdersammenher.Dettebekraftesda ogsi af notitseri Milmaymissionensblad, selvom missionen,si vidt det kan skonnes,ikke giver direktebeskedom, hvordanAverbuchhavnedei Kischinew.
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Uden nermere kommentareroplysesdet i februarnummeretl9l9 af
Mildmay-missionensblad, at Averbucher stationereti Kischinew.6'S. H.
Wilkinson udtrykker i augustonsketom at besogeKischinew,hvilket pi
grund af politiskeomstendighederdog ikke blev til noget.62
Fsrst i 1922
kommer han til Rumanien og besogerda ikke Kischinew, hvilket Averbuch var skuffetover.63
Den 8. iuli 1919skriverAverbuchfra Bukarest,at
han og hanskonehar varet i Kischinew i 10 mineder. Han oplyser,at de
orussiske
baptistiskebrsdre( har lejetSomervilleHall, og udennogenform
for restriktionerhar de stillet den til ridighed for dem, siledesat han kan
arrangerespeciellemoderfor joder.Han forteller videre,at han ved en lejlighed har talt Ordet i en synagoge.
Og af 50.000traktater,som Mildmaymissionenhar betalt trykkeudgifternetil, er alleredehalvdelendistribueret.64I oktober 1919 meddelerhan, at han pradiker i Somerville Hall
sammen med de ,russiskebrsdren. Han stAr ogsi i nar kontakt med
l-ondon-Selskabets
udsendingi Bukarest,J. H. Adeney,og hjalper ogsi
dennelejlighedsvis
i Bukarest,fx under de !odiskehojtider.65
Selvom Mildmay-missionen
i 1919synesat liggei en vis venteposition,
sendesder pengetil Averbuchsarbejde.66
I 1920kan Averbuchmeddele,
at der er frihed for arbejdeti Kischinew.u'Og i novembernummeretaf
bladetmeddelesdet, at han har dobt to joder.68
I begyndelsen
af 1921oplysesdet fra missionensside,at Averbuchfrit kan bruge SomervilleHall,
som >nu er p6 de russiskebaptistershandern.uo
Af andre oplysninger
fremgdrdet dog,at disseikke har kobt, men kun lejethall'en.I juni 1921
giverMildmay-missionentil kende,at Rabinowitschsanstrengelser
og indflydelsegennemAverbuchsarbejdeer niet til et frugtbart ,bageftern.70
Men snart efter,i september1921,mi missionenmeddelesine venner,
at SomervilleHall er blevetsolgt.Det kommerudtrykkeligtfrem, at det er
Rabinowitschsfamilie,der har staetfor salget.Der goresdog en pointeaf,
at det ikke direkte pivirker Mildmay-missionensarbejdeblandt joderne,
selv om det har varet en personligskufFelse
for Averbuch.Om Averbuch
sigesdet, at han er blevetleder af uenmenighedaf russisketroendeo,som
samledes
i SomervilleHall, hvilkethavdeen positivoindirekteindflydelseo
pi virksomhedenblandt joderne.Hereftern&vnesmulighedenafat lejeen
andensal.Selvom Averbuchhar en pi hAnden,vil man dogfra missionens
sidehellerelsbe risikoenfor at mistedenne,end - somdet siges- >atgi foran Herreno.Inden dennesagafklares,kanAverbuchgorebrug afden autorisation,som han gennemhjalp af Adeneyhar opnAet,til at evangelisere
overheleBessarabien.Tr
Selv om Mildmay-missionenkan give meddelelsenom salgetaf Somerville Hall i september,
ser det dog ud til, at der stadigblev holdt msder i
hall'en i november,sidan som de to norskesosterberetter.Lejemilet mi
derfor forudsattesat havefortsatnoglemineder eftersalget,hvorefterSo224

merville Hall blev omdannettil privat beboelse.
Opsummerendekan det havdes,ar SomervilleHall har haft en historie
forkyndelseogsi efterRabinowitschs
dsd. Ganske
som stedfor evangeliets
vist blev hall'enkun brugt i korte perioderop til 1921.Dette skyldtesdog
ikke manglendebestrabelser,men de politiskeforhold og dertil horende
restriktionerfor protestantiskaktivitet. Fauerholdtsbemerkning fra 1914
om, at der ikkelangerebliver talt om Rabinowitschi Kischinew,er hermed
er endnuubesvaret,om
ogsi blevetkorrigeret(ses. 207).Men sporgsmrilet
aktivitetenud fra SomervilleHall pi en eller andenmide bsr relaterestil
Rabinowitschstidligerearbejde.At Mildmay-missionenselv forstodsine
bestrabelsersomen fortsattelseafRabinowitschsarbejde,er der dog sikre
vidnesbyrdom. Kort tid fsr SomervilleHall salgestil privat beboelsei
1921,gor manr som alleredevist, galdende,at Averbuchsarbeideer en
fortsettelseaf Rabinowitschsvirksomhed.Derimod har det arbejde,som
stundisternestodfor, intet direkteatgsremed Rabinowitsch,selvom stundisterneberedvilligt stilledehall'en til dispositionfor jodemissionerer.
Til trods for detteserdet alligevelikke ud til, at Averbuchhar fsrt Rabii livet. Si vidt det kan skonnes,blev de joder,han
nowitschsmerhesagerud
dobte,medlemmeraf et bestemtkirkesamfund.Dog forsogteman at opretholde en vis form for jodisk identitet,hvilket der nu skalgiveset par glimt
af.
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XX
Arbejdeti Kischineus,bageftero
Hall (1922-1
Somerutille
945)
Kort tid fsr SomervilleHall ophortemed at vere samlingssted
for baptisternesog Averbuchsarbejde,blev antalletafdobte joder i l92l opgjort til
at v€re fem personer.Desudenvar der i gruppenomkring Averbuchnogle
troendejoder,der endnuikke var dobt. Uden at gi i for mangedetalierskal
det nu vises,hvordanarbeidetudvikledesigog ekspanderede.
I dennesammenheng er det afsarlig interesse,
at en selvstandigjodekristenmenighed
si dagenslys i 1928.Selvom det er vanskeligtat besvare,skalsporgsmrilet
rejses,om der kan trakkes nogle forbindelseslinjermellem dannelsenaf
dennemenighedog Rabinowitschsarbejde.I det mindstefindesder eksempler pi,atmindet om Rabinowitschpi forskelligmide levedeviderei jodekristnesammenhange
i Kischinewi 1930'erne.
Averbuchs arbeide i Kischinew 1922-1928
Familien Rabinowitschssalgaf SomervilleHall i l92l kom ikke til at pivirke arbejdet blandt joder i negativ retning. TVartimod ekspanderede
Mildmay-missionensarbejdeunder ledelseaf Averbuch.Den 15.oktober
1922 indvier man oBetheluog senereerhverveset orgel.' I 1927gik man
ind i et nyt lejemil af andrelokaler.Ogsi detteblev kaldt Bethelog kunne
rumme 400 mennesker.'AfAverbuchsefterretningerfremgir det, at man
- ofte i forbindelsemed julen og de iodiskehojved srrlige arrangementer
tider endog mitte sendemenneskerbort, fordi lokalet var stopfyldt.'
Ogsi arrangementermed lysbilledforedragvakteinteresse.a
Der er ingen grund til at betvivlerigtighedenaf Averbuchsoplysninger
om) at specielle
tiltrak storeskareraf joder.Ligeledeser det
arrangementer
sikkert, at en stor aktivitet udfoldedesfra Bethel. Hver dag i ugen havde
sine arrangementer,
hvad entendet var kor- eller orkestersvelse,
som den
musikalskeAverbuchsatsede
en del pi, eller det var bedemsdeeller opbyggelige moder for de troende eller udadrettedeevangeliserende
msder.s
Sammenmed bibel- og traktatdistributionenblev tidsskriftetHambaseir
Toizpubliceret- pi jiddisch,rumansk og russisk(oget enkeltnummerudkom pA engelsk,fremstillet af E. S. Gabe,som senerearbejdedesammen
med Averbuchnogleir).6 Det socialehjrlpearbejde for nsdlidendeioder
blev der ogsi tid til. I arbeidetblev Averbuchbistiet af de iodekristneN.
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Feigin og M. Thrlew,siledesat der ogsAblev krefter til skolevirksomhed
for jodiskebsrn.Tlkkeunderligt, at Averbuch,der ogsi foretogevangeliserenderejsertil omrider uden for Kischinew,ikke blot kunne fole sig overbebyrdet, men ogsApi grund af overanstrengelse
undertiden mitte pi
rekreation.s
Fra Mildmay-missionensside kan det ligefremhevdesi 1925,at Averbuchsarbejdei Kischinew er det sted,hvor man oplevermestvelsignelse
i sammenligningmed alle andre af missionensarbeidsfelter.n
Og i 1926
betegneshans arbeide som ,fuldstandig sui generisgdvs. uden sidestykke.to
Samarbejdetmellem de russiskebaptisterog Averbuchblev ogsi fortsat
efterotabetuafSomervilleHall. Selvom nbaptisterne(ogsefik egnelokaler
og egenprest) fungeredeAverbuchogsi i dennesammenhangsom ,den
ledendehAndog hovedu,som S. H. Wilkinsonudtrykkerdet i 1925.Selv
om arbejdet,der blev udfsrt fra Mildmay-missionenslokale,Bethel, primart - men ikke udelukkende- rettedesig mod joder,blev de to centreaf
Mildmay-missionensledereanskuetsom en enhedpi grund afAverbuchs
ledendeposition beggesteder.Ved arrangementerne
i Bethel indfinder
medlemmerafbaptistmenigheden
sig og assisterer
med sangog musik. Og
til baptisterneslokalekommende nyfrelstejodiskesjaleo, der var blevet
vundet gennemarbejdetud fra Bethel.Og hosbaptisternefinder dissejodekristne- med S. H. Wilkinsonsord - Detst€rkt udtryk for et kristentfrllesskabog lrrer i praksis,at i Kristus Jesuser der hverkenjode eller hedning(.rr
Sidstnavnte udtalelsesignalererfor si vidt ikke noget nyt i Mildmay-missionens
arbejdssyn.Dog kan det bemarkes,at man lederforgaves
elter sidanneudtryk i forbindelsemed sammemissionsstottetil Rabinowitschsarbejde.Hvis Rabinowitschhavdegiet medtil nogetlignende,ville der neppe vrre opsteeten konflikt mellem ham og Faltin.
Fra Mildmay-missionensside sigesdet imidlertidi 1925,at vaksten i
baptistmenigheden
og i det specifikkearbejdefor foderud fra Bethelhorer
med sorn oenaf de lykkeligsteoplevelseri missionenshistorieu.r2
Sikkert
er det, at de russiskebaptisterpi grund af forbindelsenmed Averbuchtog
aktivt del i arbejdetfor, at evangelietblev hort af ioder.Ikke blot i Kischinew,men ogsi andrestederi Bessarabien,
spredtesiledesde russiskebaptister det tidsskrift, som Averbuchredigerede.rl
Der er intet, der tyder pi, at Averbuchi midten af 1920'ernehar onsket
at bryde forbindelsenmed baptisterne.tertimod mi han med beklagelse
acceptere,at de rumenske myndighederi efterirct 1925gav ham forbud
mod at virke som baptistiskpradikant.
Det tilskrivesham fra ministeriet,at han i fremtidennoie mi holde sig
inden for Mildmay-missionensramme,hvilketmyndighedernes
autorisati-
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on kun giver ham ret til. Som russerafnationalitethavdeAverbuchvaret
i de rumanske myndighederssogelys.Men indtil da havdeLondon-Selskabetsudsendingi Bukarest,J. H. Adeney,gjort sin indflydelsegeldende
og sikret, at Averbuchkunne virke i Kischinew.Om regeringensforbud
mod at han virkedesombaptistiskpradikant, skriverAverbuchden 8. oktober1925bl.a.:
Regeringens
forbud mod at feg prediker hosbaptisternehar halveret
mit arbejde,eftersomdet heletiden har varet udfsrt d€r i ner forbindelsemed missionentil ioderne;for ioder kommer til baptisternes
moder og bliver medlemmer af menigheden,nir de bliver omvendt.ra
Stsrre betydning for samarbejdetmellem de to centrehavdedetteforbud
ikke,hvadentendet nu skyldes,at Averbuchdirekteovertridtedet, eller at
det var et forbud mod at fungere somfficiel pradikant. I hvert fald kan det
konstateres,
at Averbuchi sin beretningfor iret 1925sletikke kommerind
pi dette,men tvartimod fortaller, at russiskebaptisterandrestederi Bessarabienhar inviteret ham til at komme og forkyndefor de derboendejoder.'5I forbindelsemed jule- og nytarsarrangementer
1925-1926
kommer
de to grupper som tidligeretil hinandensarrangementer)
og den 3. ianuar
1926prrdiker han i baptisternes
Og i sin beretningfor 1926siger
kapel.16
han, at han ooftenprediker i baptisterneskapelpi sondageog torsdage.IT
I sommeren 1927 tagesdet nye - og storre - Bethel i brug, hvilket faldt
sammenmed pibegyndelsenaf Averbuchsrejsetil Amerika.'8Til Kischinew var Mildmay-missionenslnndon-medarbejderS. Ostrovskyankommet i midten af maj 1927,for at arbejdet)der havdeblomstreti en nvakkelsesatmosfaren,
ikke skulle lide under Averbuchsorlov.reI marts 1928er
Averbuchtilbagei Kischinew.?o
Og uden nermere forklaring kaldesder i
bedelistenfor Mildmay-missionenapril 1928til forbsn for, at oforskellige
vanskeligheder,som arbejdet i Chisinau, Bessarabien,stir overfor, mi
blive lost, nu nir hr. og fru Averbucher kommet tilbagen.2'
Dissevanskeligheder
kan muligvis havenogetat goremed dannelsenaf
den nye jodekristnemenighed,der skalomtalesi naste afsnit. Dog drejer
de sig snarereom myndighedernesrestriktionerfor Mildmay-missionens
arbejde,hvilket dog blev havet senerepi iret.22
Opsummerendekan det siges,at i perioden1922-1928
var arbejdeti Kischinewunder Averbuchsledelseinde i en vakstperiode.Selvom de store
mangder af ioder,der omtalessom deltagereved speciellearrangementer,
ikke giver et korrektbillede af,,hvor mangeder kom til tro og blev dobt, viser det dog en ibenhed for evangeliet.At den jodekristnegruppe voksede
i denneperiode,er havet overal tvivl. Af Averbuchsmeddelelserfremgir
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det, at det irlige dibsantalsvingedemellem en og fem.2rSkont samarbejdet mellemAverbuchog de russiskebaptistervar det allerbedste,
har alligevel nogleafde iodekristnefslt et stprkerebehovfor at manifestere
deresjodiske identitet, selv om de ogsi i denne periodeholdt separatemsder. I
hvert faldblev en jodekristenmenigheddanneti 1928.Desvarresvarerkilderneikke pi alle de sporgsmil, man har lyst til at fi besvaret.Men noget
kan dog siges.
En iodekristen menighed dannes i Kischinew 1928
I 1928dannedesen egentligjodekristenmenighedi Kischinew.Desvarre
giver de kilder, der har vrret til ridighed, ikke en indgiendebeskrivelseaf
dennemenighedssarprag.Pi den enesidemi man derforudviseforsigtighed og ikke uden videre postulere,at det er Rabinowitschstanker,der nu
- endelig- slArigennem.Pi den andensidekan det heller ikke udelukkes,
at Rabinowitschstidligerearbejdehar varet en inspirationskilde.Mindet
om ham leverpi forskelligmide viderei Kischinewi 1930'erne(ses. 232).
Den nojagtigedato for dannelsenaf den jodekristnemenighedgiver de
undersogtekilder ikkebeskedom. Ligeledeser det morklagt,haemder gav
de afgorendeimpulser.Konstateres
kan det dog, at antalletaf jodekristne,
gennem
Averbuchsarbejde,nu var afen sidan storrelse,at
der var vundet
det gavmening at overve,edennemulighed.Ligeledeskandet konstateres,
at Averbuchkommertil at stei spidsenfor den jodekristnemenighed,uden
at det hermeder afgjort, om det er ham, der har gjort sig til talsmandfor
nydannelsen.Han kan havefiet impulser pAsin rejsetil Amerika,hvorfra
han vendtetilbagetil Kischinew i marts 1928.21Mendet kan lige sAgodt
trnkes, at behovetfor en selvstandigjodekristenmenighedhar veret fslt
igennemlrngere tid og er vokseti takt med tilgangenaf nye fodekristne,
der ved deresdAbblev medlemmeraf de russiskebaptistersmenighed.
Det serud til, at de jodekristnesbrud medderestidligeremenighedssammenheng er sketfsr S. H. Wilkinsonsbesogi Kischinew i oktober 1928,
hvor lO-irs iubilaet for Mildmay-missionensnyearbejdei Kischinewblev
fejret.25Muligt er det, at den afgorendebeslutningom dannelsenaf en
selvstandigjodekristenmenighedskalsattesi forbindelsemed Den jodekristne Verdensalliances
konferencei Hamburg, iuli 1928.Veddennedeltog den jodekristneN. Feigin fra Kischinew,som gjordeet starkt indtryk
med sin storekarlighed til Kristus, som det hedder.26
Sir kon lrvison, prasidentenfor verdensalliancen,
navner i sit foredragpi konferenceni Hamburg Rabinowitschsnavn.I sin omtaleafde lande,hvor Verdensalliancen
alleredehar afclelinger,
sigerhan om Rumanien:
I Rumanienhar vi endnu ingen jodekristenafclelingtil trods for, at
der i Kischinew siden Rabinowitschsdagehar varet mangejode-
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kristne.Vor ven Feiginsbrandendetro og karlighed til vort folk borger dog for, at en sidan afclelingsnart skaloprettes.2T
af den iodekristnemeSelvom man ikkeuden viderekanforklaredannelsen
nighedi Kischinew med snsketom oprettelsenafenafdelingforVerdensalliancen,kan det vel tankes, at Feigin gennemsin deltagelsei den navnte
konferencehar IEetinspirationog frimodighedtil at kampe for oprettelsen
af den jodekristnemenighedi Kischinew.
Helt stille gik det ikke for sig, at de iodekristnebrsd med derestidligere
menighed.Den norskemissioner,sosterOigaOlaussen,der var stationeret
i Galatz,besogteKischinew i slutningenafoktober 1928- og efterat S. H.
Wilkinson havdevaret der. Hun skriver,at mensder i 1921,hvor hun forstegangbesogtebyen, kun var fire-femtroendejoder,dvs. jodekristne,er
flokkennu vokset,idet hun henvisertil et fotq der var tagetvedWilkinsons
besog.De jodekristne,sigerhun, har tidligeretilhart baptistmenigheden,
selvom de som jodekristneogsi har haft deresspeciellemsder samtevangelisationsmsder
for joder.oNu i ir har de imidlertid meldt sig ud af baptistmenighedenog dannetden jodekristnemenighedi Kischinewo.Hun
tilfojer, at det kom som et slag for baptistmenighedenat miste si mange
Afden
medlemmerpi 6n gang,da forholdetaltid har vrret det allerbedste.
grund kunnebaptisterneikke forsti de iodekristnestrangtil en selvstandig
menighedsdannelse.
Alligevel er parterneniet frem til )at ordne dette i
fred, uden at broderbindet led ved detu,sigerhun.28
Selv om Olga Olausseni denne sagkan betragtessom en nogenlunde
neutralkilde, serdet imidlertid ud til, at det kun har veret pi overfladen,
at tingeneer blevetordneti fred. I hvert fald kandet noteres)at bedelisterne
i Mildmay-missionensblad i 1930-1931rober, at nogle smerteligeeftervirkninger af de jodekristnesbrud med de russiskebaptisterendnu vedvarer.2e
Averbuchsirsrapporterefter bruddet viser ogsi, at bruddet har pivirket forholdetmellemvirksomhedenud fra Bethelog arbejdetud fra baptisterneslokale.Man besogerog hjelper ikke lengerehinandensom tidligere.r0I sin rapport for 1933 kan han dog meddele)at han sendersit
tidsskrift til baptistiskemenighederJ
som pi derespladserdistribuererdet
til joder.rlI forbindelsemed et julearrangement1934kommer der - igen
- baptisisketroendetil Bethel,og i 1935synestilstandeneat vrre normaliseret.12
I pisken 1935fefredede russiskebaptisterderes25-irs jubileum.
Til dettearrangementkom de jodekristneog ogsAen del joder fra Bethel,
den
og Averbuchblev bl.a. bedt om at tale.Den folgendedag arrangerede
lokaler.
menighed
msde
i
den
menigheds
Her
et
tysk-lutherske
iodekristne
talte Averbuch,og de russiskebaptisterdeltogogsi i dettearrangement.33
I forbindelsemed jule-og nytersmoder1935-1936
er billedetdet samme:
siledesat forde forskelligegrupperkommertil hinandensarrangementer,
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- /ar bruddet og danholdet nu svarertil situationeni perioden1922-1928
jodekristne
nelsenaf den
menighed.3a
Tilbage til situationeni 1928. - Uden storre entusiasmeaccepterede
man fra Mildmay-missionenssidede jodekristnesonskeom en selvstandig
menighedsdannelse.
I meddelelsenherom i januarnummeretaf bladet
I929 udviserman en vis sympati,uden at man pi forhind vil forudskikke
nogetom menighedensmulighederog udvikling.35Dog aftrykker man i
sammenummer af bladet en skrivelsefra den nye menighed.Bag skrivelsenstodL. Averbuch,der betegnessommenighedenslederlsomridsmedlemmer navnesN. Feigin, T. Tiachtmanog M. Dreitschman,og M. Thrlew er sekreter.De sidstnavntefire personervar nert knyttedetil Mildmay-missionens
Bortset fra Dreitschmanvar de alle i perioder
arbejde.16
pi missionenslonningsliste.
I skrivelsentakkerden nye menighedsledelsefor husly i Mildmay-missionenslokalerhidtil, og det siges,at det er herigennem)de er kommettil
tro pi Kristus. Man skrivervidere,at man fsler et sterkt behovfor et sted,
hvor den iodekristnemenighedog densopvoksende
bsrn kansamlestil kristengudstjeneste
samtnforat udoveandrekristneriter i overensstemmelse
med voresoverbevisningn.
Endelig omtalesen indsamlingblandt de jodekristnetil at byggeet jodekristentotabernakeln.
Bygningenanslisat skulle
koste400-500pund.
for svagetil et sidant stort arbejde,men vi tror,
er
"Vi
at Herren er med os i dennesag.n
Sividt det kan skonnes,lykkedesdet ikke den nye iodekristnemenighed
at byggeet tabernakel.Dog fir de egnelokaler,sandsynligvislejede.I sommeren 1933tagerAverbuchfx pi tur med bsrnene,som kom i Bethel,og
turen henlaegges
til den storehave,somden jodekristnemenighedhavderddighedover.rTI efteriret 1936fir menighedennye lokaler,som kaldes',ThDet fremgir ikke klart, om de er lejedeeller kobt.
bernakletu.'8
Sksnt Averbuchstodsomlederbide for arbeldet,der blev udfsrt i Mildmay-missionens
regi og ud fra Bethelsamtfor den nye jodekristnemenighed, er det dog yderstsporadisk,hvadhan skriveri sineefterretningerom
det sidstearbejde.Det mAantages,
at selvom den jodekristnemenighedfik
et egetsamlingssted,
fortsattedensmedlemmerat kommei Bethel.Ligeledesmi det formodes,at et iodisk elementer blevetforsterketi forhold til,
hvadder kunne praktiseresi Bethel.De nandrekristne riteru,som omtales
i den fornavnte skrivelsefra den nye menighed,kunne tankesat vare fx
omskarelse,selv om det er en usrdvanlig sprogbrug.I vinteren 1930-3I
organiserede
de jodekristnei Bessarabien
sig og meldtesig ind i Den jodekristneVerdensalliance,
et yderligeretegnpi, at man ville varne om sin )odiskeidentitet.3e
Veden jodekristensammenkomst)
arrangeretaf de norskemissionareri
Galatz i pisken 1931,kom ca. 40 tilrejsende.Over halvdelen,nemlig 22,
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kom med Averbuchi spidsenfra Kischinew,l2 kom medAdeneyi spidsen
fra Bukarest,mens de fi andre kom fra andre byer.{o
Sksnt det ikke er muligt at giveet klart billedeaf den nyeiodekristnemenighedsserpreg,kan det konstateres,
at den voksedei 1930'erne.Fx navner Averbuchi sin irsrapport 1936,at han om sommerenhavdehaft det
privilegium at dsbe tre joder i oden iodekristnemenighedsdibsbassin,
som findesi en haven.I sammeforbindelsenevner Averbuch,at arbejdet
osi at sigeudfsrespi to fronteru,delsfra Mildmay-missionensBethel,dels
fra'ilhbernakletu,den iodekristnemenighedsoejendom<.ar
Da kildernedesverreikkeoplyserom den nyemenighedssarpreg, og da
de to arbejderanskuesud fra sammevinkel pi grund afpersonsammenfald,
skalvi afsluttendekasteet blik pi det arbejde,der blev udfsrt i 1930'erne
ud fra Bethel, samtgive et par eksemplerpi, at mindet om Rabinowitsch
levedevidere.
Mindet om Rabinowitsch i Kischinew
SomervilleHall var, som tidligeren&vnt) i brug fra l9l8 til 1921,efterat
Kischinew var kommetpi rumenskehender. Den bibel, somhavdeligget
pi naltereto,mens Rabinowitschlevede,og som havdepitrykt Kitxei haNoteres
Kodesh,er pi en eller andenmide kommeti Averbuchsbesiddelse.
kan det i hvert fald, at den omtaleset par gangei 1930'erne.
I forsommeren1931besogteS. H. lTilkinson Kischinew.Pi sammetidspunkt befandt den russiskeprofessorMarzinkowsky sig i byen, hvor han
arbejdedei forbindelsemed Averbuchi Bethel.Beggepersonerlaste ved
et msdei Bethelnfraden hebraiskebibel, somhavdevaret i Rabinowitschs
besiddelsen.n2
| 1936dukker sammebibel op i en beskrivelseaf fremstodi forbindelse
med moder afholdt i Betheli dageneefterYom Kippur. Vedmsdet beskriver Averbuch, at Simchat Tora - lovensgladesfest- ikke egentliger en kaEn
lenderdag,men for den jode,der tror pi Jesus,en vedvarende
oplevelse.
gir
musikledsagelse
og
igennem
salen
under
stor skareafborn
syngende
med flag i handerne, som ligner de flag, som jodiskeborn havdepASimchat Tora-festen.
Dog med den forskel,skriver Averbuch,at pi disseflag
stodnavnet>Jesuso
skrevet.Og han fortsetter:nI spidsenfor processionen
bar en lille drengmed navnetMosesden smukt indbundnebibel, somhavde tilhsrt afclodeJosefRabinowitsch,og pA hvilken ordeneKitzteiha-Kodeshvar indprentetmed storeforgyldtebogstaver.un3
Sksnt Rabinowitschsnavnkun sialdent figurereri beretningerneom og
fra Kischinew i perioden l9l8 og fremefter,kan det dog noteres,at mod
slutningenafMildmay-missionensvirksomhedi KischinewinddragesRabinowitschsbibel i hvert fald ved speciellelejligheder.Arbeidetblev nedlagt 1937(senedenfor).
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Et yderligere eksempel pi, at mindet om Rabinowitsch levede i
lands1930'ernesKischinew,giver N. Rosef,Den norskeIsraelsmissions
sekretar 1934-1937
. Pi reisei Rumrnien i foriret 1935besogerhan ogsA
Kischinew.Han betegnerAverbuch,somhan gastedqsom'en afjodemisHan skriver videre:
sionensdriftigste missionareru.aa
Missionenblomstrerher, med fodekristenmenighedog endogegen
jodekristenkirkegird. Vi drog straksderud,og var blandt andetnede
jodekristneog missionar JosefRabii graventil den verdenskendte
nowitsch.(Graveneher er ofte hele rum nedei jorden,med trappe
ned og kisternesat ind i enkeltrumi vaggene).
Roseffortsrtter med nogleord, som han delvis har lint fra Ph. Gordon:
Vi folte,vi stodpi hellig grund ved dennemandsgrav.Han har siet
si meget,som har biret frugt for evighedenblandt Guds egetpagtsfolk. Han lignedeen vulkan,er det sagt,nir hanskrrlighed til Jesus
skulleudtrykkesi ord. Og hanskarlighed til Israelvar den andenog
praktiskeside af hans Jesus-karlighed.Ved sin storebegavelseog
indfuldhed, fik Rabinowitschnogetafen apostoliskkraft og myndighed oversig.Og han var besfalet af en urokkeligtillid til Guds lsfter
overIsrael...a5
HereftergengiverRosefden historie,Ph. Gordon i 1897fortalteom Rabinowitsch(ses.203).Hvad er merenarliggendeendat formode,at netopsedannehistoriervar i omlsb i de kredse,som i 1930'ernearbeidedefor og i
en jodekristeni Kischinew?
Dagenefterbesogetved RabinowitschsgravstedbesogerRosefden iodiEfter at havestiet ved en fodisk fellesgravmi han
skebegravelsesplads.
'kriskrive:,Her hviler stsvetafca. 200 afJesubrsdreefterkodet,drrebtaf
sten' hind, i Kristi navnn.a6
Averbuchviste ogsi E. S. Gabeud til Rabinowitschsgrav,da GabebesogteKischinew i pisken 1936.Gabe n&vner, at han hsrte om RabinoDet var
witsch noglefh mineder efter,at han selvvar blevetJesus-troende.
Averbuch,som fortalteham om Rabinowitschunder en julefefring i Bukaresr 1935.47
Afslutningen
PAbaggrundaf Averbuchsaktivitet og arbejdetskarakteri Kischinew op
gennem 1930'ernekommer det som en overraskelse,
at Mildmay-missionen lukker arbefdeti1937. Si sentsomi juni 1937gengivesi en kort notits,
at Averbuchhar skrevet,at fire joderventerpi at blive dobt, og at en afdisse
l juer kommettil tro under Averbuchssygdom- og i hanssygeverelse.nt
linummeret af bladet sisesdet kort i en notits:
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Vi mi med beklagelsemeddele,at vi har mistethr. l-eon Averbuchs
tjenesteefteromkring 20 irs samarbejde.ae
Ingen narmere forklaring giveshertil. Hvis det blot havdevaret Averbuchssygdom,kunne man forvente,at det var blevetnavnt. I augustnummeretaf missionens
blad sigesdet:
- har gjort
Missionenstab afhr. L. Averbuch- og detskonsekvenser
det klogestat lukke missionensarbejdei Chisinau i det mindstefor
et stykketid.5o
Det er John H. Wilkinson, der meddelerdetteog i sammeforbindelsesiger,at hansfar - S. H. Wilkinson - har tagetdennebeslutning,idet handog
skonner,at arbejdetmiske senerekan genoptages.
I oversigtenoverarbejdeti 1937n&vnesKischinew og Averbuchsnavn
overhovedetikke fra Mildmay-missionensside.I dennesammenhrngmi
vi afsti fra at gh narmere ind pi, hvadden egentligegrund har varet til arbejdetspludseligenedlaggelse.Averbuchdsr i l-ondon 1941,hvilket meddelesi en notits i 1946i forbindelsemed omtalenaf fru Averbuchsdsd.5t
Krigen kom og med den de bestialskemishandlingerog forbrydelser
imod joderne, heri inkluderet mange jodekristne.I slutningen af juni
1940 gjorde Rusland krav pi at fd Bessarabien
tilbage,det landomride,
som var kommet pi rumanskehander i l9l8 efterVersailles-freden.
I august 1940blev de rumrnske joder gjort retslose,og mangejoder,der var
bosiddendeandrestederi Rumanien, men fodt i Bessarabien,
vendtetilbagehertil. De tyskeog rumanskestyrkerrykkedeimidlertid ostpi og gjorde
omridet njudenrein<,entenvedat deporteredemlangereostpi ellermyrde
dem.52

Denne grufulde historieskalikke fortalles her. Kun skaldet noteres,at
efter andenverdenskrigvar der efter sigendekun 1 - €n - overlevendejodekristeni Kischinew.Pi grund af nye politiskeomstandighederblev arbefdeti Kischinew aldrig seneregenoptaget.5l
Mens alle engelskestatsborgere
havdeforladt Rumanien i februar 1941,
forblev Den norske IsraelmissionsudsendingMagne Solheim sammen
med sin kone Cilgia i Rumrnien.5aEfter krigen emigreredeen del af de
jodekristne,som Solheimhavdeforbindelsemed, til Israel,og et nyt arbejde blev etablerether. I den forbindelsekan det n&vnes,at en jodekristenDtanteKlara( - somden norskemissionhavdeforbindelsemed,overlevede
andenverdenskrig.Hun var jodekristen,opvokseti Kischinewog var en af
de forste,der flyttede ind i alderdomshjemmet
Ebenezeri Haifa i 1976.55
At fodiskidentitetikkeblot var et fint ord for jodekristnei Kischinewunder andenverdenskrig,skalder afsluttendegiveset eksempelpi. I sin dag234

udbog skriverMarie Antonia Aniksdal,en af Den norskeIsraelsmissions
sendingei Galatz,den 10.oktober1942:
Lordag. Milan [Haimovici] er i dag kommettilbagefra sin arbejdstjenestepi hospitaleti Kischinew.Han forteller, at byener helt sdelagt, alle huse brandt. Kun en del smihuse i periferiener tilbage.
Vore jodekristnevennerddr er borte. Kun Moise Dreitschmangift
med Olga, som tientehos os de fsrstepar ir, vi var her, er blevettilbage.
Under russertidenvar pludseligalle,somboedei missionensejendom, blevet arresteretog sendt til Sibirien. Det var lykkedesfor
Dreitschmansat gemmesig- og senerehavdede holdt sigskjult, indtil rumanerne kom. To afde iodekristnehavdearbeidetsammenmed
en del andrejodervedet benzindepot.Dettekom i brand- og da man
ikke kunne finde den skyldige,blev det bestemt,at der skulletrrkkes
lod, og hver femteskulleskydes.Markeligt nok kom beggede troende blandt dem. Det blev sagttil ofliceren,at de to var kristne.Denne
sagde,at de da kunne trede til side,og to andreskullefindes.Men de
sagde,at nir loddet var faldet pi dem, ville de helleredo, og si blev
de skudt.56
Olga Dreitschmandode i 1946.Moise Dreitschmanbosattesig sammen
med sin nyekone,Sara,i Israeli 1967.Pa deresgamledageflyttedede ogsA
i Haifa.5?
ind pi Ebenezer-hjemmet

235

XXI
Aktualitet
Fzr Theodor Herzl tridte frem som talsmandfor den modernezionisme,
var der andrejoder,der havdegivetudtryk for tanker,der lignedehans.Far
ojodekristendommens
Herzln,JosefbenDavid Rabinowitsch,tridte frem,
havdeandrekristne joder tagethul pi nogle af de problemstillinger,som
kom til at prage Rabinowitschsliv. Herzl og Rabinowitschhavdehver for
sig deresforlsbere.Herzl var ikke den forstezionist, og Rabinowitschvar
ikke den forstekristne jode,der onskedeat bibeholdesin jodiskeidentitet
Men de sager,som henholdsvisHerzl og Rabinowitsch
somJesus-troende.
stodfor, blev gennemderesvirksomhedfor alvorhart i bredekredse.Herzl
fik sat zionismenpi dagsordenen.Rabinowitschfik sat sporgsmiletom
kristne jodersfortsattejodiskeidentitetpi dagsordenen.
I deressamtidoplevedede beggeat mode forstielse,men ogsi foragt.
Efter at Rabinowitschhavdefiet fastgrund under sin tro pi Jesussom
Messias,kempedehan en stadig kamp mod den almindeligeantagelse,
at
jode skulle levesom hedning(dvs.hedningekristen),
en Jesus-troende
nAr
han var kommet til tro pi jodenJesus.
Med henvisningtil de sidstekapitler i dennebog kan det havdes, at
Herzl fik realiseretflere af sine visioner,end Rabinowitschgjorde.Heraf
kandogikkeudledes,at Rabinowitschstankerikkepar relevanteog aktuelle
dengangeller ikke er det i dag.
Alleredei l8B5 udtalteA. Saphir,at vigtighedenafden messianske
bevagelsei Kischinew ikke skulle vurderesud lra densnumeriskestyrke,men
ud fra densindre vardi (ses. I60). Hvis man vil, kanman opfattedettesom
en smart gardering.For Saphir var det dog ment anderledes.Han pistir,
at man i missionsvirksomheden
blandt joder ikke i tilstrakkeligt omfang
har fiet det understreget,at Jesusikke kommer til dem ab extra,udefra.
Han fremhaver,at sporgsmilet,nEr JesusMessiasog Herre?o,ikke sAmegeter et sporgsmilmellemden kristnekirke og joderne,men fsrst og fremmester et/'udlsA
sporgsmAl.
Den fremherskende
fornemmelseblandt joderne er, sigerSaphir,at det at blive en kristen er det sammesom at blive en
hedning,hvor de bliver brudt afderesegettrc og indpodeti et andettrre.'
Ogsi de le Roi, somstilledesig kritisk til Rabinowitschsmrrkesager)anfarer,at Rabinowitschfsrte Jesusfra periferienog ind i det egentligecentrum af det jodiskeliv.'z
Rabinowitschgjordesporgsmiletom Jesustil et iodiskanliggendeog tir236

rededermed denjodiskeaerden,ikke blot den ortodokse)men ogsi oplysningsiodedommen.Han kompliceredeogsi sagenfor kristnejoder, bilde
for dem, som i kristendommensi den enestemulighedfor at slippeaf med
deresjodiskeidentitet,og for dem, somaf arlig overbevisningvar kommet
til tro, men somikkeafde hedningekristneomgivelservar levnetstorremulighed for at bibeholdeen jodisk identitet.Men det lykkedesogsi for Rabinowitsch at inddrageog fastholdehedningekristne
i de problemstillinger,
han ansi for vigtigefor kristne joder.Ikke mindst F. Delitzschfortjenerros
for, at han si kraftigt ststtedeRabinowitschog forsvarede
ham,selvom Delitzsch principielt mente,at Rabinowitschgik for langt i sin fastholdenved
fx sabbatog omskarelse.3
Med fE undtagelservar det fsr Rabinowitschen almindelig opfattelse,
som grensedetil det selvindlysende,
at en jode,der overgir til kristendommen, ophorermed at vere iode.Den opfattelsesatteRabinowitschet afgorende sporgsmilstegnved. Ligeledesprotesterede
han mod, at olovtraldomnskullevrre en automatiskfalgeaf,at han snskedeat bibeholdenationale,jodiskeskikke.Denne etikettevar - og er - den lettestemide at gore
sigfardig med Rabinowitschpi. Dog er det for billigt udenvidereat klistre
den etikettepi kristne joder,da evangeliskkristendomogsi har sineskrevne og uskrevnelove,siledesat olovtreldomnikke blot er jodekristendommensfare,men er en falles farefor alle.
Sksnt der ligger storeproblemeraf teologiskart i Rabinowitschsgrundpositioner,mi det alligevelsigesat vare en forenkling,nir Gisle Johnson
fremstiller sagenpi folgendemide:
1. Jodiskpraget jodekristendomi fodiskeomgivelsergiver resultatet:jodedom.
2. Jodisk praget jodekristendomi kristne omgivelsergiver resultatet:
hverkenjodedomeller kristendom.
3. Afgjort kristeligt preget jodekristendom,hvadentenden levesi jodiskeeller kristneomgivelser,giver resultatet:det jodiskeprag afstrejfessom
noget uv€sentligt, da det bliver en hindring for at leve et fuldt og helt
kristenliv.a
En forenklinger det ogsi, nir en danskredaktsri 1960tagersrilling ril
dentids messianske
foderi Israelmedfolgendeopsummering:oMenmeget
'kristne
joder' ligesomRabinowitschs
tyder pi, at'de messianske
synagoge' er for tidlig fodte born, der ikke er levedygtigen.5
Og det fastliseren serissteologiskvurdering af sagen,nir man ved en
konsultationi Logumklosteri 1964,der blev afholdt i Det lutherskeVerdensforbundsregi, erklarer: ,Med en betegnelsesom 'iodekristen'eller
lignendeforanledigesen ubibelskopspaltningaf menighedeno.6
Den blivende betydning af Rabinowitschsvirksomhedligger forst og
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fremmesti, at han si stadigt fastholdt,at troen pi Jesusikke havdegjort
ham til ex-jode,og at hansjodiskeidentitetikkevar blevetdruknet i diben,
samtat en kristen jadeharfrihedtilat levepi iodiskvis. Fordi hanstro var
forankreti en nytestamentliglare om retfardiggorelseaftro og i en bibelsk
orienteretkristologi,en overbevisning,som han var niet frem til under et
grundigt studium afDet nyeTestamente
eftersin rejsetil Palastina,gjorde
han sit til, at sagenkunne nymrderespi et seriostgrundlag.Hedningekristne blev hermedtvungettil at overveje,hvorfor de ikke ville give ioder
en tilsvarendefrihed, som joden Paulushavdevundet for hedninger,hvad
angir forholdettil loven.For sin egendel onskedeRabinowitschdennefrihed,uden at han forkrtrede andrekristne joder,somvalgteat ladesig assimilere i en kristen kirke. Starkt kritisk stilledehan sig derimod over for
joder,som
Isak Lichtenstein,en andenaf samtidenskendteJesus-troende
ikke ville ladesig dobe(ses. 176).At Rabinowitschikke ftk en egentligiadekristen menighedmed sakramentforvaltning,
som han snskede,var han
uden skyld i. Gennemsin dib vistehan, at han ansi det for nodvendigtog
vigtigt at blive en del af Kristi universellekirke uden at blive medlemaf
en specielhedningekristen
kirkeretningog uden at opgivesin fodiskeidentitet.
Naturligvis var Rabinowitschpi en rakke punkter betingetaf sin egen
er stadigvek udfordrende,bide for hedtid, men hanshovedsynspunkter
ningekristneog vor tids kristnejoder.Mens hedningekristne
tidligerekunne havde,at en jodekristenkirke ikkevar onskvardigeller mulig at oprette,
galder detteargumentikke lanfordi joderneikke havdedereseget1and,7
gere,i hvert fald ikke i Israel. Her skal vi ikke narmere gi ind pA dette
sporgsmil,men blot notere,at der kan pivisesen forbavsende
lighed mellem de problemer,sommessianske
ioderi Israel- og for si vidt ogsi kristne
foder i USA - kamper med i dag,og de problemer,Rabinowitschfor 100
ir sidenforsogteat tagestilling til.8 Paden enesideer der netopi disseir
ved at vokseen jodekristenteologifrem, hvor man tagerde teologiskepropi den andensidekan jodekristne
blemstillingeralvorligt op til droftelse,e
lederebeklagesig overen mystisk,anti-intellektuelog irrationelJesus-tro
blandt messianskeioder, som skyldesen manglendefordybelsei SkriF
ten.ro

Beggedisseparter vil utvivlsomt kunne fi udbytte af et narmere bekendtskabmed Rabinowitsch.Beklagesmi det, at kun fi, sividt det kan
skonnes,har veret i nerkontaktmed hansskrifter.Genereltkandet nemlig
hevdes,at man har varet megetnojsommed de sporgsmil,man har stillet,
og de svar,man har fhet.Et rimeligt indblik i Rabinowitschsteologiog den
pi, samti hanskampfor at bibeholdesin jodiske
mide, han argumenterede
identitet som Jesus-troende,
leder man forgevesefter.Hans omvendelseshistoriehar altid varet godt stof i populere bogerom jodekristneperson238

ligheder,men med fi undtagelserhar man stillet sigtilfredsmeddette.Omhar utvivlsomt ogsi deresvrrdi, men et nermere indvendelseshistorier
blik i den pigaldende personssenerevirksomhedgiver de ikke. I hvert
faldkandet konstateres,
at fx Gartenhaustil de kompliceredesporgsmilom
Rabinowitschsdib, hansforhold til den lutherskeprest Faltin samthans
stillingtagentil hedningekristenkirketilhorighedblot har folgendeat sige:
Rabinowitschblev dobt i Berlin af professorMead fra Andover i
Massachusettden 22. marts lles: 24. marts] 1885,og han blev af
prastenfor den lutherskekirke indbudt til at tilslutte sig kirken. Det
afsloghan imidlertid, for hverkenhan eller hansfaller, som havde
skilt sig ud fra synagogen,
ville dyrke Gud i en kirke, hvor der var et
krucifiks. Af endnu dybereirsager kunne han ikke tilslutte sig den
russiskekirke, selvom han blev bedt om at goredet afkirkenshoieste
myndigheder."
Selv hos den estimeredeiodekristneforskerJ. Joczsporesdet tydeligt, at
han ikke har varet i nerkontakt med Rabinowitschsegneskrifter.12
Der
giveset tilforladeligt overblik, menhpordanRabinowitschargumenterede
for sin sag,givesder ikkeet n&rmereindblik i. Sarlig rammendeer detheller ikke, nir Jocz karakteriserer
Rabinowitschsom ',en stor organisatorn,
hvis fortienestedet er, at hanblev )stifterenaf den fsrstemodernehebraiskkristne menigheduden at modtagehjrlp udefra()samtat han er ndetfinesteeksempelpi en hebraisk-kristen
missionaru.rr
I indholdog i ordvalger
en sidan opsummeringupracis.
D. Juster,en amerikanskmessianskjode,der har forsogtat begrundeen
jodedomer et spadt
messianskjodisk teologi,erkender,at Dmessiansk
barn:umodent,pludrendeog i fard med at lere at gi<.raEr detterigtigt,
har Rabinowitschutvivlsomt nogetat lere dem. I deresbestrabelserfor at
joder bsr de ikke for
knytte forbindelsetilbage til de fsrsteJesus-troende
hurtigt kommeuden om Rabinowitsch.
Han ville det samme)somde vil,
og han formAedeat reflektereteologiskoversporgsmilene.Hanskarlighed
til Israelog til sine jodiskebrsdre havdesom orienteringspunktkarligheden til og troenpi JesusMessias.Med dettesomorienteringspunktstillede
han sig kritisk til samtidensjoder, undgik en romantisk Israels-teologi,
samtidigmed at krerlighedentil hansbrodreog hansfolk forblevintakt, og
hibet om Israelsfrelseikke smuldredefor ham.
Selv om man kunne onske,at Rabinowitschendnu mere,end tilfeldet
var, havdegivet sig tid til en teologiskfordybelseog klargoringafsine tanker,vistehan - ikke mindst i begyndelsenaf sin offentligevirksomhed- at
entusiasmeog teologiskfordybelseikke gensidigtudelukkerhinanden.
Ogsi pi dettepunkt har han et og andetat sigetil vor tids kristneioder.
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Gennemsin virksomhedog sin forkyndelseramtehan sinejodiskebrodre pi et omt punkt. Den saghar han fortalt en rammendehistorieom. Den
findesi lidt forskelligeversionerog kan sporestilbagetil l8B4-1885.Den
gir under betegnelsennJosefs
ulykken.15
Josefs ulykke
Mit folks ulykke har altid ligget mig pA hjerte.Jeghar ogsi forsogt
forskelligemidler til at afhfelpe den, men alt har vrret forgaves.
Ndr en lege kommer til en syg, mi han fsrst noje udsporgeden
syge,for han kan ordinereet middel imod sygdommen.Han foler pi
pulsen,trykker her og der og sporgerheletiden: >Gsr det ondt her?o
,,Tiykkerdet ddrln oHar du smerterher?oMen fsrst nir lagen rorer
det smme punkt, kommer der et rigtig tydeligt svar fra den syge.
Smertenpresserordeneud afham: ,iTiykikke si hirdt, det gor ondt!n
Siledesoplevedejeg det, da jeg beskaftigedemig med mit folkslidelser.Jeghar forgavestrykket pi forskelligesteder.Da fegikke ramte det smme punkt, kom der nesten heller ikke nogetsvar.
Sagdejeg: ,'Talmudog hele det rabbinskeudenomsvarker ikke,
som det pistis, fra Sinaj,men det er menneskevarkfuldt af forstand
og uforstandu,si gjordedisseord kun ringe indtryk pi mit folk.
Sagdeieg: nHeller ikke Gnak (Det gamleTestamente)
indeholder
andetend menneskeord,
ubevistehistorierog utrolige miraklero,si
forbleviegheletiden den agtedeRabinowitsch;hellerikkedet voldte
mit folk smerte.
Mit folk forblevroligt, da jegsatteMosespi lige fod medvoredages
tryllekunstnereldet gfordedem ikke ondt, da fegkaldtesammeMosesfor en bedrager.Ja,ieg kunne endogfornagte Gud, uden at mit
folk udstsdteen enestelyd af smerte.
Men da jeg vendtetilbagefra Det helligeLand med det gladebudskab:Jesaser aor broder,da ramte jeg det omme punkt. Et skrig af
smertelod sig hore og genlodfra alle sider: ,iTiyk ikke, ror ikke herved,det gor ondtln
- Javel,det gor ondt: Men du skalvide, mit folk, det er netopdin
sygdom;du mangler ikke andetend din broder Jesus.Din sygdom
bestirnetopi,atduikkeharham.Thgimodham,ogduvilblivehelbredt for alle dine lidelser.
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59 RdI 1887:87.
18963
: l4 .
60 Korff:33-34.
1889'
oktober
FCSM
20
1885:26.
61 STPES
2l'tT 1897:167.
62 MBI 1887:7-8.
ud'
22 ltlg. lrrner i Axelrud1893:69-91'
63 SaH1888:46.
draei MTI 1895:89'
64 Kriiger1885:9.
Draitschmann
23 FCSR1886:29;
65 SK 1884:271-274.
1
8
8
4
:
1
1
7
'
1 9 7 1 : 1i f5. J H

RdI
MTI 1888:53-55,
29 MBI 1887:173'
1887:87.
Ch.25151899:22,
30 Fx TT 1899:86,
Wilkinson1905:77, Schonfreld
Rausch1982:94.
1936:224,
3l TT 1899:86.
32 Torm1909:7t.
33 Torm1984:306.
34 IH 1886:33.
Korff:la-b,DunloP
35 MTI I887:17,
1894:447.
36 LhotzkY1904:118.
MTI 1888:58'
37 FtI 1888:9-10,
38 TT 1898:171.
39 SK 1885:137'
Kahle1964:176'
40 MTI 1886:64,
1887:31'
4l IH 1887.23-24,ldBI
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66
67
68
69
70

7l
72
73
74
75
76

SK juni 1885(bagside)
og s.137.
M T I 1 8 8 5 : 1 8 0M, B I 1 8 8 6 : 1 .
TT 1899:85.
T T 1 8 9 9 : 1 0 01, 0 7 .
Ch. 3131887:1,JH 1887:79,
1899:1i7,Dunlop 1894:446,Fauerholdt 1914(indledning)mv.
MTI 1899:126,
Ussing 1908:509.
Fx Gartenhaus1979:147.
Lhotzky 1904:110,Poulsen1886:35.
Poulsen1886:35.
MBI 1885:76.
Wilkinson 1908:220,Smith 1890:359.

Kapitel 4 (s. 50-60)
I HM 6/1884:81-82.
2 J f . S c h .5 / I 8 8 5 : 1 6 .
3 M B I 1 8 8 5 :7 6 .
4 STPES1885:26.
5 Wilkinson 1908:215.
6 Kahle 1964.
7 Gurland 1908.
8 Sch.4/1884:VI.
9 Ihlen 1947:106-107.
10 Gidney 1908:442-443.
l1 Stenberg1925:45.
12 STPES1885:29.
13 MBI 1885:74,lhlen 1947:259.
14 Sch.4/1884:V.
l5 MBI 1883:177-183.
16 MBI 1884:89.
l 7 S T P E S1 8 8 5 : 2 6 .
18 MBI 1885:71.
19 STPES1885:26-27.
20 Korff: 33.
2 i S a H 1 8 8 4 : 1 0 6 - 1 1S0T, P E S1 8 8 5 : 2 7 .
22 MTI 1884:65-66.
23 Sch. 411884:l-5,hebraisks.III-V.
24 SaH 1884:112.
25 Adler 1884:12-14,Kriiger 1885:29-32,
seoversigtIII,l.
26 Kjer-Hansen 1982251-259.
27 SaH 1884:107-108.
28 Gartenhaus1979:149,jf. Torm
1984:306.
29 Sch.411884:43-44.
hebraisks.XXII30 Sch. 411884:40-42,
XXIII, STPES1885:28,Adler
1884:36-38.
31 Wilkinson 1908:216,Ch.3l3 1887:2.
32 SaI{ 1885:31.

Kapitel 5 (s. 61.75)
1885:27.
I Sch.4/1884:VI,
STPES
Fau2 Poulsen1886:42,
CW 1887:269,
erholdtl9l4:15.
3 N a t h .l 9 l 1 : 7 11, 0 7 .
4 N a t h .l 9 I l 7 3 .
5 N a t h .l 9 1 l : 1 0 7 .
1885:28.
6 STPES
1892:90,
Dun7 JH 1884:143,
1887:80,
lop 1894:445-446.
8 M B I 1 8 8 4 : 1 6 6 - 1J7H51, 8 8 4 : I l 7 - 1 1 9 ,
129-132,| 40-l42, 1885:1-3,17-20,
251-256.
45-46,Il 1884:232-236,
9 N a t h .1 9 I l : 1 0 8 .
l0 JH 1884:118.
11 MBI 1884:174-175,
JI
JH 1884:118,
1884:235-236.
12 MBI 1884:167.
l 3 N a t h .l 9 l l : 7 1 .
1 4 N a t h .l 9 l l : 1 0 8 .
l 5 N a t h .1 9 1 l : 1 0 8 - 1 0 9 .
l 6 N a t h .l 9 1 l : 1 0 9 1 1 0 .
l 7 N a t h .l 9 l l : 1 1 4 - 1 2j f6. ,l 9 l l : l l l .
1 8 N a t h .l 9 1 1 : 7 1 .
Nath.
l9 Dunlop1894:446-448,
1886:31-32,
Ch.313
JI 1890:96,
1887:2.
20 JI 1884:87.
2l JH 1884:56.
22 lH1884:69.
23 Dunlop 1894:445,;f.
JH 1884:56,
1885:17.
24 WW 1884:668.
25 Hefteri st.f.Hefkeriflg.JC l2l9
1884:6.
26 OdeskiListoknr. 199,2114.
september 1884;CerkownyjobschtschestvenGlenyj Wjestnik;Noworossiisski
graphnr. 257,29.august1884,iflg.
S c h . 5 / 1 8 8 4 :1l l6, .
2 7 H M 7 l l 1 8 8 4 : 1 1 7j f3. S
, ch.
5 / 1 8 8 5 : 1 0 -J1H2 1
, 885:17-18.
Presse
28 IC2SlIl 1884:12,
Jiidische
6/ll 1884.
29 Sch.511885:12-15.
12n.l.
30 Sch.511885:23,
1886:46.
3l Poulsen
32 Sch.4/1884:VI.
33 Sch.511885:23.
3 4 S a H1 8 8 5 : 1 0 5 .
3 5 N a t h .l 9 1 l : 1 0 8 .
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3 6 S c h .5 / 1 8 8 5 : 1 5 .
37 SaH 1885;106;HamagidTishri 5646,
engelskoversrttelseSK 1885:256.
38 Sch. 51188515-23,JH 1885:18-20.
39 Sch. 511885:29.
40 Sch.511885:32.
jf. WlJf 1884:787.
41 Sch. 511885:24-26,
42 Poulsen1886:44.
43 STPES1885:28-29,Sch.
5/1885:25.
44 W\Y 1884:787,Sch. 5/1885:39-40.
45 Sch. 1611887:42-44.
4 6 S T P E S1 8 8 5 : 2 8 .
47 Nath. 1885/86:153.
48 MBI 1885:13-14,
Saphir 1885:24-25.
49 Nath. 1885/86:152-l5l
5 0 ' J 7 W1 8 8 5 : 1 5 6 .
5l Sch. 1611887
51.
52 SaH 1899:145-147.
5 3 M B I 1 9 0 0 : 1 6 1 - 1 6I M
2, 1906:81-82.
Kapitel 6 (s. 76-84)
1 Crdtien 6vang€lique1885:221iflg.
Kniger 1885:19.
2 Enc. Jud. X, 1972:1063-1069,
CW
1887:269.
3 Kahle 1964:150.
4 Enc. Jud. X, 1972:1065,AmishaiMaisels 1982:91.
5 Sch.5/1885:25.
6 Sch.4/1884:I.
7 SaH 1885:104,165,243, Sch.
l 6 1 1 8 8 7l .:
8 Sch.4/1884:VL
9 SaH 1885:169.
10 STPES1885:29,1886:27.
l l M B I 1 8 8 5 : 1 5S, T P E S1 8 8 5 : 2 8 ,
I887:50.
l 2 S a H 1 8 8 5 : 1 0 41, 6 5 ,S c h . 4 / 1 8 8 4 : V
Gredsted1886:4.
l3 Venetianer1888:19.
l4 SaH 1886:52.
l5 Sch. 5/1885pn tysk titelblad.
l6 JH 1885:47.
17 Fx TT 1899:85,89.
l 8 S T P E S1 9 0 0 : 3 1 4 .
19 Torm i984:306.
20 Sch. 511884:25,
MTI 1884:185,
1 8 9 1 : 1 5 8M, B I 1 8 8 5 : 5 1, 2 ,W W
1885:6.
2l Dalman 1893:40.
2 2 S T P E S1 9 0 0 : 3 1 4 .
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TT 1899:105.
HM 7lll884:1173.
Sch.5/1885:10.
Kjar-Hansen& Kvarme 1979:14-17,
Kjer-Hansen1982:9.
27 Sch.4/1884:X,XL
28 Sch.4/1884:XI.
29 Sch.4/1884:XII,XV.
30 Wechsler1885:3.
3l Sch.9/1885:5-6.
32 Rabinowitsch1885:15(Ha-Davar...),
Rabinowitsch1897:175, 177 (Devarim
Nechumim...).
3 3 S c h .l 6 / 1 8 8 7 : 5 0 .
34 Gabe 1987:87f.
35 MBI 1885:15-I6.
36 MBI 1885:76.
37 MTI 1885:154.
38 Cr6tien 6vang6lique1885:221,tflg.
Kriiger 1885:18-19,
Poulseni886:49.
39 MBI 1885:76.
40 Nath. 1885/86:154.
4l Poulsen1886:51.
42 JC 30111885:9.
4 3 W W 1 8 8 5 : 1 5 6M, B I 1 8 8 5 : 3 14,8 .
44 Nath. 1885/86:154.
: 6.
45 MBI 18857
4 6 W W 1 8 8 5 :1 5 6 .
47 MBI 1885:75.
48 WW 1885:156.
49 STPES1885:28.
50 Nath. 1885186:153-154.
5l Wechsler1885:3-4,
Sch.9/1885:5-7.

23
24
25
26

Kapitel 7 (s. 85-98)
I Nath. l9ll:I07.
2 N a t h .1 9 l 1 : 1 0 8 .
3 Sch. 5/1885:29.
4 Sch. 5/1885:34.
5 Vilkinson 1908.
6 N a t h .1 9 l l : 1 2 1 .
7 Nath. 1911:123.
Adler 1884(forord).
8 WW 1884:668,
9 SK 1884222-223.
l0 SK 1884:252-254,
Wilkinson
1 9 0 8 : 2 0 9 - l2. 1
ll WW 1884:668.
1 2 W W 1 8 8 4 : 6 6 8S, K 1 8 8 4 : 2 5 4 .
13 WW 1884:668.
14 \VW 1884:787.
15 WW l8B4:787.

16 riTW 1884:787.
t7 JH 1884t42-143.
l8 JH 1884:143.
l9 JH 1885:4.
20 JH 1885:34.
21 SK 1884:273-274.
2 2 N a t h .1 9 l l : 1 1 4 - 1 1 8 .
23 MBI 1885:15.
24 SaH 1885:104.
2 5 W i l k i n s o n1 9 0 8 : 2 1 1 .
26 WW 1885:232.
27 MBI 1885:77.
28 SK 1885:84-85.
29 SK 1885:85.
30 SK 1885:61.
3l SK 1885:85.
32 Vilkinson 1908:213-221.
33 Nath. 1885/86:155-156.
34 Nath. 1885/86:155.
35 CW 1887:270,Nath. 1885/86:156,
Poulsen1886:55.
36 Wilkinson 1908:221.
37 Lhotzky 1904:121.
3 8 S T P E S1 8 8 8 : 1 0 8 .
39 SaH 1885:169.
40 Nath. 1885/86:156.
4l Nath. 1885/86:156.
42 Nath. 1885/86:156.
4 3 M T I 1 8 8 7 : l l ( S c h .9 / 1 8 8 5 : 6 M
), TI
1888:57(FriI 1888:9).
44 MBI 1885:97-98
S,T P E S1 8 8 6 : 2 6 - 2 8
45 MBI 1885:99.
46 MBI 1885:99-100.
47 SaH 1885:172-182.
4 8 S a H 1 8 8 5 : 1 6 n5 o t e .
49 SaH 1885:169.
5 0 N a t h .1 9 1 1 : 1 1 9 .
5l Lhotzky 1904:120.
5 2 S K 1 8 8 5 : 6 IW
, V 1885:156.
53 Lhotzky 1904:121.
54 Vilkinson 1908:220.
55 Lhotzky 1904:121.
5 6 L h o t z k y1 9 0 4 : 1 1 9 .
57 Lhotzky 1904:121.
58 Nath. 1885/86:155.
59 Ch.1887:11.
6 0 D r a i t s c h m a n ln9 7 l : 1 5 .
6l Meisl 19)0:347.
62 Clausen 1923:134.

Kapitel 8 (s. 99-119)
I Sch.4/1885:VI.
2 SaH 1899:177-I79.
3 SaH 1899:180.
4 Se Volf 1958:113-115,
Schonfeld
1974:74-76.
5 J H 1 8 8 4 : 1 1 8M, B I 1 8 8 4 : 1 7 4 - 1 7 5 .
6 Kriiger 1885:14.
7 Sch.4/1884:VL
8 Sch.9/1885:29.
9 SaH 1885:105.
10 Kriiger 1885:32.
ll Poulsen1886:70.
i2 Gidney 1908:152.
1 3 N a t h .1 9 1 l : 1 0 7 .
i4 Fx Sch. 9/1885:11,
langfredag1888
( S a H 1 8 8 9 : 5 3A, n 1 8 9 7 : l l 9 ) .
l 5 S c h .l 6 / 1 8 8 7 : V I I I .
l 6 S c h .4 / 1 8 8 4 : V IH, M 7 l l i 8 8 4 : 1 1 7 3 ,
Kriiger 1885:15-16,
CW 1887:270.
Fauerholdt1914:15.
l7 Sch. 511885:32-34.
jf. Faberi CW
l8 Sch. 511885:14-36,
1888:376.
19 Lhotzky 1904:140-143.
20 Sch. l6/1887:VII-VIII.
2l Lhotzky 1904:143.
22 SaH 1889:49-52.
23 W'\X/1885:6.
24 Sch.4/1885:III-IV,if. SaH
1 8 8 4l:0 6 1 1 0 .
2 5 S c h .5 / I 8 8 5 : I I I .
26 SaH 1885:169.
27 Sch. l611887:VIII-IX.
28 SaH 1899:I80.
29 Sch. I6/1887:V.
30 Sch.4/1884:VI.
3l Sch.5/1885:IV.
32 Nath. 1885/86:157.
33 SaH 1884:180-181.
34 de le Roi 1899:350.
35 Nath. 1896:53.
36 Nath. 1895:ll0-128.
3 7 N a t h . I 8 9 6 : 4 1 - 5 61,6 1 - 1 7 8 .
38 Nath. 1897:34-15.
39 Hardeland1895:363-368.
40 SaH 1896:84-102.
4 l R d I 1 8 8 7 : 1 3 3 - 1 3M5B, I 1 8 9 0 : 1 3 - 1 5 .
42 Kriiger 1885:79-132,
SaH
1886:226-231.
43 Gartenhaus1979:41,178.

245

IGpitel I (s. 120-128)
I Sch 4/1884:VI.
2 Kjar-Hansen 1982:152-208.
3 Kjar-Hansen 1982:251-260.
4 Sch.20-21l1888:69-70.
5 Sch.5/1885:37-38.
6 Sch.5/1885:39-40.
7 S c h .5 / 1 8 8 5 : 2 3 .
8 Rabinowitsch1897:29,17l.
9 SaH 1885:171.
l0 SaH 1884:205-206.
ll SaH I884:180-181.
l2 Sch. 1611887:45-49.
l 3 S c h .l 6 / 1 8 8 7 : 4 0 .
l3a VenetianerI888:13.
l4 Ihlen 1947:106.
l5 Sch.4/1884:VI.
l 6 S a H 1 8 8 5 : 4 4S, c h .l l / 1 8 8 7 : 4 0 .
17 TT 1903:20.
18 SaH 1885:44.
l9 Axelrud 1893,MTI 1895:90.
20 T'l 1896:134-135.
21 Gordon 1895:12-13.
22 Lindhagen1896:11.
23 Nath. 1898:9.
24 JH 1899:20-23.
Kapitel f0 (s. 129-145)
I STPES1886:26.
2 STPES1887:50.
3 STPES1888:35.
MBI 1887:20-26,
4 SaH 1885:l8l-182,
36-38.
5 STPES1887:50.
6 Jf. Kahle 1964:176n.32.
7 Jf. Kahle 1964:176n.34.
8 Nath. l9lI:122,
9 MBI i886:181.
10 MBI 188731-32.
l l S T P E S1 8 8 6 : 2 8 .
l2 MTI 1885:141.
1 3 S a p h i r1 8 8 8 : 6 - 1 0 .
14 Saphir 1888:10-21.
l5 Venetianer1888:10.
l6 Venetianer1888:10-ll.
l7 Venetianer1888:ll.
l8 Venetianer1888:12-13
if. Nath.
1895:134-135.
19 Venetianer1888:13.
20 Saphir 1888:8,Venetianer1888:23.
2l Sch.1611887:52'54.
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22 JH 1888:69,
159-161,
Saphir
1888:27-30.
23 JH 1888:159-160,
Saphir1888:29.
24 Saphir1888:8.
25 Venetianer
1888:24.
26 JH 1888:161.
jf. RdI
27 JH 1888:161,
Saphir1888:8,
1887:180-181.
28 Saphir1888:29-30.
29 JH 1888:161.
1888:23-24.
30 Venetianer
3l Venetianer
1888:24-27.
1888:27.
32 Venetianer
33 RdI 1889:46.
Kirchenzei33a Deutsche-Evangelische
t u n g1 8 8 8 : 2 1 5 - 2 1 6 .
1888:42-44.
34 STPES
35 MBI 1885:15.
36 SaH1889:46.
37 JH 1888:135-137.
38 JH 1888:32.
39 JH 1888:47.
40 JH 1888:135-136.
41 Jf.Sch.l6/1887:53.
42 JH 1888:135.
43 JH 1888:137-138.
44 JH 1888:137.
45 SaH1889:49.
46 FiiI 1888:8-10.
Jf. ogsiCW
1888:375-376.
4 7 S T P E1S8 8 8 : 1 0 8 .
i fx Rheinisch.
48 lflg. RdI 1888:l6l-162
1888:61.
Westf.Missionsblatt,
49 SaH1889:40-49.
5 0 S m i t h1 8 9 0 : 3 6 1 .
5l RdI 1889:12.
jf . s.25,Wilkinson
52 RdI 1889:27,
1906:35.
53 RdI 1889:60.
1889:60,
54 STPES
if. 1888:319.
1894:90.
55 STPES
5 6 S T P E1S9 0 0 : 3 1 4 .
5 ? S a H1 8 8 5 : 1 7 1 .
Kapitel 1r (s. 146-156)
I Lhotzky1904:115.
2 Kahle1964:150.
3 JH 1899:23.
4 J l 1 8 9 9 4 2i,f . T T 1 8 9 6 : 1 3 5 .
5 JH 1895:192.
6 RdI 1890:158.

7 JH 1888:140-142,
SK 1889:220,
Smith1890:359-363.
8 F S C P1 8 9 6 : 3 1 .
9 RdI 1895:86,
MTI 1896:65,
87,if. titel pi Gordonsbogfra 1895og Nath.
1891:187.
I0 JH 1888:137.
11RdI 1890:197.
12 Ch.3lll0 189026.
1 3 W ' 0 01 8 9 1 : 1 0 7 .
1 4 R d I l 8 9 l : 1 8J, H l 8 9 l : 1 9 .
l5 RdI 1890:9.
16 RdI 189l;36-17,
Nath.l89l:187.
l7 TT 1897:165-166.
l 8 N a t h .l 8 9 l : 1 8 7 .
1 9 N a t h .l 8 9 l : 1 8 7 1 8 9 .
,T
2 0 W W l 8 9 l : 1 0 7J,H l 8 9 l : 3 6 T
1899:86-87.
jf.
2l Sch.511885:25-26,
JH 1885:45-46,
MBI 1885:99.
22 IC23tL 1885.
23 SaH l9l1:122.
24 Poulsen
1886:61-62.
1888:5-9.
25 Venetianer
26 Smith1890:359-363.
27 MBI1892:150-151.
28 Axelrud1893:69-91
iflg. Nath.
1894:30-32,
l.
MTI 1895:84-9
29 "fT 1897165-167.
Nath.l89l:187-189.
30 RdI 189l:36-37,
3l Venetianer
1888:6.
32 RdI l89l:36.
3 3 N a t h .l 8 9 l : 1 8 7 .
34 Smith1890:359-360.
35 RdI 1891:37.
3 6 N a t h .1 9 l l : 1 0 7 .
37 MBI 1885:76.
1886:65.
38 Poulsen
39 Venetianer
1888:6-9.
40 Rabinowitsch
1890a:6.
4l MBI 1885:76.
42 Smith1890:360.
43 IH 1888:140-142.
44 Smith1890:360.
45 JH 1889:198-199.
46 MBI 1892:150-151.
47 Axelrud1893:69-91,
Nath.
1894:10-32,
MTI 1895:84-91.
48 TT 1897:165-167.
4 9 N a t h .l 9 l l : 1 0 6 - 1 0 7 .
50 SaH1885:105,
Baumgarten
l89l:174.

5l Kniger 1885:71-77,
Poulsen
1886:62-64.
52 Enc.Jud.XI, 1972:311,
Volf
1958:146-147.
53 Poulsen1886:62.
54 Sch.4/1884:XVIII-XXII(hebraisk),
s.29-39
(tysk).
Kapitel 12(s. 157.161)
I MBI 1885:76.
2 Venetianer
1888:8,
RdI l89l:18,36t
1885:3-4,Sch.9/1885:6,
3 l7echsler
N a t h .l 9 l l : 1 2 2 S
, T P E1
S8 8 6 : 2 S
7 ,K
1885:136,
1889:220,
JH 1885:34,
1 8 8 9 : 1 9M
9 ,B I 1 8 8 5 : 1 0C
0h
, .2 l l 9
1888:6.
4 Venetianer
1888:8-9.
5 Saphir1888:21-27.
6 MTI ).887:76,,f.
Ch. 17161887:11,
JH 1888:137.
7 C W 1 8 8 8 : 3 7M
6 ,B I 1 8 9 0 : 1 4 .
8 N a t h .l 8 9 l : 1 8 6 .
9 RdI 1891:20.
l0 JH I891:36.
ll MBI 1892:150.
l2 Nath.1894:31.
MTI 1895:88.
l3 WW 1891:107.
14 Nath. 1894:29.
l5 RdI 1895:56,
smlg.s. 26.
16 SK 1896:46.
17 RdI 1896:27.
18 JH 1895:192.
19JH 1896:172.
20 MTI 1896:87.
^tT
2l
1896:84-85.
22 TT 1897:166.
21 "t't 1896:135.
24 Jl 1899:42,
RdI 1899:25.
25 WW 1885:6,
Saphir1888:4-6.
1886:27.
26 STPES
189352.
27 STPES
28 Priluker1895:222.
29 MBI 1885:76.
30 Nath. l9ll:122.
3l JC1899:13.
32 TT 1913:29.
33 New Standard
Jew.Enc.X,
1975:.1456.
Kapitel 13(s. 162.171)
I MBI 1885:7S
6 .a H1 8 8 5 : 1 7 0 .
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2 Sch.5l1885:21-22.
3 MB 1906:140.
4 Lhotzky 1904:117-119
5 Sch. 5/i885:V,$rW 1885:6.
6 J H 1 8 8 5 : 1 7R, d I 1 8 8 6 : 1 4 .
7 WW 1885:156.
8 SK 1885:85.
9 W i l k i n s o n1 9 0 8 : 2 1 1S,K 1 8 8 5 : 9 3 .
10 Wilkinson 1908:220.
1l MBI 1885:76.
12 SK 1885:136-137.
l3 SK 1885:85.
14 SK 1885:108.
15 SK 1885:279.
16 Ihlen 1947:109.
l7 MTI november1885(omslag),
1886:93-94,
1887:75-77, 1888:55.
18 JI 1886:72.
l9 FCSP1896:30.
20 SK 1887:60.
2l Saphir 1888:3-4.
22 Ch.l7161887:11.
23 Saphir 1888:4.
24 SK 1887:60.
25 JH l89l:36.
26 Ch.22ll 188923.
27 SK 1887:60.
28 JH 1888:140-142.
29 JH 188722.
30 MTI 1887:75-77.
3 l C h . 1 7 1 61 8 8 7 : 1 1 .
32 JH 1888:137.
33 MTI 1888:55.
34 RdI 1888:54.
3 5 R d I l 8 9 l : 8 9 , 1 8 9 2 : 8 1, 8 9 4 : 1 (7a p p e n dix), if. RdI 1894:i9.
36 FSCR 1897:15.
37 TT 1899:194.
38 TT 1899:116.
39 Nath. 1885/86:154.
40 RdI 1886:14.
4 l S a p h i r1 8 8 8 : 2 6 .
42 Venetianer1888:23.
43 Venetianer1888:40.
44 MB 1906:140.
45 MB 1906:151.
46 SaH 1889:48,Dalman 1893:41.
47 Nath. l9l1:123.
Kapitel 14 (s. 172-180)
I SK 1887:37.
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2
3
4
5

SK 1887:60.
SK 1887:37,59.
SK 1887:60.
R d I 1 8 8 7 : 1S
9 ,K 1 8 8 7 : 3 9 - 4 0 , 5 9 - 6 1 ,
Ch.3l3 18872.
6 JH 1887
:22-24,
Ch.20ll 1887:ll.
7 SK 1887:179.
8 SK I887:40.
9 SK 1887:59.
l0 SK 1887:60,
Ch. I0l2 1887''22.
l l F C S R1 8 8 7 : 1 .
l2 FCSR1886:29-30.
l3 SK 1887:61.
1 4 S K 1 8 8 9 : 2 1 9 - 2 2 0 , 1R8d8l 8 : 1 4 5 .
l5 RdI 1887:85-87.
1 6 S K I 8 8 7 : 4 0C. h . 2 0 l l i 8 8 7 : l l .
17 Ch.24111887:5.
18 Ch.221ll 1887
:23,JH 1890:1
1-14.
l9 SK 1889:219-220.
2 0 J H 1 8 8 8 : 1 4 0 - 1R4d2I,1 8 9 0 : 1 9 7 .
2l RdI1890:16-17.
2 2 R d l 1 8 9 2 : 8T,T 1 8 9 7 : 1 6 5 .
23 RdI 1892:8.
24 Saphir1888:23.
25 FCSR1892:3-4.
26 Gartenhaus
1979:123-126
skriverom
IsakLichtenstein,
menkalderdenne
Iechiell,ichtenstein.
2 7 F C S R1 8 9 2 : 5 .
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Tbkniske
deraljer
l. Angiaelseaf dato
Op til 1917benyttedeman i Ruslanddenjuliansrtekalender(gammelstil)
i modsatningtil mangeandrelande,der havdeindfsrt dengregorianskekalender(ny stil).
NAr der i bogenangivesto datoer,fx 24. december/5.januar,er den forste
datoi henholdtil den julianskekalender,dvs.den datering,man benyttede
i Rusland,den sidstedatoer identiskmeddenvesteuropaiske
mide at datere pi. I kilderne er det undertidenuklart, om dateringenrefererertil den
eneeller andenkalender.
En datoefterfulgtaf (r) angiver,at det er den russiske,dvs. julianskekalender,der er anvendt;et (r?)angiver,at der er tvivl om, hvilken kalender
der sigtestil.
Med andreord: Der skallregges12 dagetil den russiske/fuliauske
datering for at n6 til voresgregorianske
datering.
2. Nqane
a) Rabinowitschsnavn: I kilderne er Rabinowitsch-navnetgengivetpi
mangeforskelligemAder.Jeghar valgt datidensgrcngsetysk-danske
mide
i modsatning til fx Rabinozritz,som bl.a. findessom autograf(ses. 6).
b) Tiansskriptioneraf navne:Russiske
navnegengivesalmindeligvisi den
form, de findes i de citeredekilder, uansethvilket transskriptionssystem
dissekilder anvender.Geografiske
navneangivespi sammemAdesomi datiden pi tysk/dansk.Hvad angir hebraiskenavne,har ieg forsogtar gare
dem letlaselige,mereend jeg konsekventhar fulgt et bestemttransskriptionssystem.
3. Missionsorganisationers
fulde naane
De flesteangivelseraf organisationersnavne er selvindlysende.Mindre
klare angivelserer folgende:
Berlin-Selskabet
Die Gesellschaftzur BelorderungdesChristentumsunter den Juden.
Der evangelisch-lutherische
Centralverein
(eller
Centralforeningen
ftir die Mission unter Israel.
tign.)
The British Societyfor the Propagationof
Det britiskeSelskab
the Gospelamongthe Jews.

252

London-Rddet
for Rabino- hndon RabinowitzCouncil. Eller: I-ondon
ztitsch
Council for Rabinowitsch.
London-Selskabet
The l-ondon Societyfor promoting Christianity amongstthe Jews.
Mildmay-missionen
The Mildmay Mission ro rhe Jews.
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Bibliografi og nl)trsigtu
I bibliografien og oversigterneer ogsi medtagetnogle skrifter afRabinowitsch,som det
ikke har varet muligt at konsulterepersonligt.Sidanneer markeretmed en t Den oprindelige titei pd nogle skrifter er usikker.Undertiden gengivestitlen i overensstemmelse
med
den kiide, der henvisestil, hvor den pigeldende ritel er blevetoversat.
Bibliografienog oversigterneer ufuldstandige.Fx er storreog mindre tidsskriftsartikler
orn Rabinowitschikke opfort.
Forhortelser
i biografienog oversigterne:Ud over dem, der er anfsrt for tidsskrifternes
vedkommende,anvendesfolgende:D=dansk,E=engelsk,F=fransk,11=hebraisk,J
= jiddisch/jargon,
N = norsk,Nl = hollandsk,S= svensk,T = tysk.
An = Predikenantologi= Rabinowitsch1897,Ax = Axelrud 1893,FD = Franz Delitzsch, Ha-Davar = Rabinowitsch1885.

I Anvendte tidsskrifter og deres forkortelser
CaS
Ch.

Church and Synagogue,l,ondon 1897.
The Christian, A Veekly Recordof Christian Life, Christian Testimonyand
Christian Work, l-ondon 1884ff.
CW
Die christlicheWelt, Marburg i887f.
FCSM The Free Church of ScotlandMonthly, Edinburgh 1887ff.
FCSP Free Church of Scotland.Proceedingsand Debatesof the GeneralAssembly,
Edinburgh 1896.
FCSR Free Church ofScotland. Report on the Conversionofthe Jews,Edinburgh
1882ff.
FriI
Friede rjber Israel.Nachrichtenaus dem Institutum Judaicum z:ulr-\pzig,
t eipzig 1888-1893.
HBO
Haboker Or, Warschau1879.
HM
Hamelitz. Wochenblattftir Politik und Literatur in hebrdischerSprache,St.
Petersburg,1870ff.
The JewishChronicle,I-ondon 1884ff
JC
IM
Israelsmissionen,Horsens1906.
The JewishHerald and Recordof Christian Work amongthe Jews,[.ondon
JH
1883ff.
The JewishIntelligence:A Monthly Registerof the l-ondon Societyfor promoJI
ting Christianity amongstthe Jews,l-ondon i884ff(fra 1893:JewishMissiona""

MB
MBI
Mish.
MTI
Nath.
OoI
RCS
RdI
SaH
SC
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T-t-lli---^-\

Missionsbudet.Kjobenhavn1906.
Missions-Bladfor Israel,Kristiania/Oslo 1882ff.
Mishkan, Jerusalem1984ff.
Missionstidning fiir Israel,Stockholml884ft
Nathanael.Zeitschrift ftir die Arbeit der evangelischen
Kirche an Israel,Berlin
I 885/86fr.
Ordet og Israel,Skjern 1960.
Report by the Committeefor the Conversionof the Jewsto the GeneralAssemblyof the Church of Scotland,Edinburgh 1893ff.
t* R€veil d'Isradl,Gaubert par Orgdres(Eure et [,oire) 1886ff.
Saat auf Hoffnung, Erlangen ll.r-.ipzig1882ff.
The ScottishCongregationalist,
Edinburgh 1885ff.

Sch.
Schriftendes Institutum Judaicumin kipzig, t-eipzig 1884ff.
SK
Servicefor the King, tnndon 1882ff.
Evangelisches
STPES St. Petersburgisches
Sonntagsblatt,St. Petersburg1882ff(fra
1896:St. Petersburger...).
TT
Ti.ustingand Toiling on Israel'sBehalt t-ondon 1895ff.
WW
Word and Work, London 1884ff.
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S c h .l 6 1 1 8 8 7 : 5 1 .
MessianicJudaism:Its History, Theology and Polity,
New York 1982.
Kirche und Synagoge.Handbuch zur Geschichtevon
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III Oversigter
1 Forekomsten af Rabinowitschs teologiske dokumenter,
traktater, hrfter, artikler og lignende.
De 13 Teser1.883

De 12 Trosartikler 1884
De 10 Tiosartikler 1884
En uddybendeForklaring til
De 10 Trosartihler 1884
Pdskehaggada7884
Kol Kore l7l11 (r?)1884
Gudsrjenesteli turJ'i( I 884 85)
De 24 Trosregler
(I884-85)
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.FISch.4/1884:III-V,1?l-5+SaH1884:108-ll0+
FKriiger
STPES1885:27,E Adler 1884:12-14,
1885:29-12,Nl Korff:l 3-l 6.
E J H 1 8 8 4 : 1 1 8 - 1 1N9 M
, BI 1884:l?4-175.
Il Sch.4/1884:VI-IX,
l.a6-13,E Adler 1884:14-18,
F
Kriiger 1885:32-38
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l4l-142 (Roeder),E Adler 1884:18-29,FKrtiger
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1885:38-5N
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E Adler 1884:29-36,
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H* Ja R* (planlagtiflg. Sch. 5/1885:37),
E W'W
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H* 1884-85(iflg. Krriger 1885:56-59),
Il Tefila
1892 17-28,7} (iflg. Kriiger 1885:56oversata[FD),
FKriiger 1885:53-61.
Fli 1885(2),H Tefila 1892:1416, T Sch.
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E CaS 1897:49-59
F RdI 1888:4,26-27, 109-).12,145-147(omskrevet),N
(forkortet),
MBI 1887:153-157,164-170
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Jesusof Nazareth, the King of
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Forekomsten af nogle af Rabinowitschs pradikener og taler

Med mindre andet er anfort , folger dateringenden russiskekalender.
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Joh. 5: Il Wechsier1885:3-10,
D Gredsted1886:7-19.
Sch.9/1885:5-18,
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1897:24-39.
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l7l8 1885
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I 6 / l8 8 7 : 5 0 ) .
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FI*i bog, Kischinew1885(iflg.
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19/101885 l.Mos.23, Mark. 12,18-27:
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J* Kischinew 1886,11* + J* Kischinew 1886.
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22141886 Es.46,5,Joh. 19,7:H An 1897:113-121.
l/6 1886
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R* Ax 1893.
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R*
5/7 1886
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l2l7 1886
Tale ved meddelelsenom myndighedernestilladelsetil at erhverveen begravelsesplads:
R* Ax 1893,? Sch.
R* (iflg. Faltin MBI 1886:136),
1611887:42-44,
N MBI 1888:3-5.
2/8 1886
5.Mos.3,23-26,Es. 29,1-5,Luk. 11,1-14:
H* flyveblad(iflg. FD Sch.
l6/1887:5I),H An 1897:95-112.
22141888
langfredag: F1* (iflg. Nath. l89l:186), 11An 1897:ll3-121,IVenetianer
(uddrag),I SaH 1889:52-54
(delvis).
1888:30-31
(iflg. Nath. l89l:186),H An
7141889
Langfredag,
Es. 53, Luk. 23,27-44:,F1*
1897 122-141,7} Gordon 1895:26,S Gordon 1895:25-34.
l6/6 i890
4.Mos. 21,4-9,Joh. 3,14f:-7*(iflg. Nath. l89l:186), T i Rabinowitsch
1 8 9 0 aR
. * Ax 1893.
i9/4 l89l
l-angfredag,Sl. 69,8, Matt. 27,9'.R* Ax 1893, I Nath. 1894:22-29,N
MBI 1894:33-37.

8i6 1885

26r

241121895 Julepradiken
J* (ellerH*), (iflg.MBI 1898:23).
22151896 Thleefterengelskmanuskriptfor Den skotskeFrikirkesgeneralforsam(r=10/5)
ling, FCSP1896:29-32.
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Wilkinson
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(N MBI 1884:185-186,
1908:,209-211,
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i a n .1 8 8 5W
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N MBI
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2212(r) 1899:TT 1899:61.
J. H. Wilson12131888:FCSM1888:137L38.
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G. A. Kriiger26110
1888:RdI 1889:23-27.
271121889:RdI 1890:24-25.
6191892:RdI 1892:192{93.
l3ll (r) 1893:Rdl 1893:42-44.
2813(r) 1895:RdI 1895:85-86.
E. H. Leitnerbeg.af 1889:RdI 1889:60-62.
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J. Wilkinson sept. 1884:Adler 1884:8-4(seengelske).
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V. Pashkovl8/3 (r) 1887:HambaseirToiv 193?,The Hebrew Christian 1987:89.
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Israelsmissionen
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l8/10 (r) l89l: SaH 1892:40-45.
A. Saphirirsskiftet1890/1891:
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