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giaes der en beskrioelse af pd side 29-30.
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Interior og eksterior af Someraille Memorial Hall, som bleo taget i lrug s!rygudstjenestelokale

for Den nye pagts Israelitter i 1890. Beskrioelse heraf findes pd side 146-151'



Qoerst: Samuel lVilkinsons tegning af Rabi-
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Introduktion

Denne bog handler om Josef Rabinowitsch, en russisk jode, der i 1882 rej-
ste til Palastina for at undersoge mulighederne for en jodisk bosattelse ddr.
Han vendte imidlertid tilbage til Rusland med sin nye tro pi, at Jesus var
jodernes broder og Messras.

I de sidste 15 ir af lorrige irhundrede var Rabinowitsch og den messian-
ske bevrgelse, han kom til at sti i spidsen for, kendt afalle, som dengang
var optaget af emnet Jesus og Israel. Efter hans dod i 1899 har interessen
vrret dalende i nogle af de kredse, der tidligere bakkede ham op. Dog er
han aldrig blevet fuldstrndig glemt. I fremstill inger af den nyere tids jo-
dekristendom inddrages han da som regel ogsd. Skildringerne afham er
imidlertid meget summariske. Sarlig kritiske elier selvstrndige er de hel-
ler ikke.

Men han er stadig vak et bekendtskab vrrd, oiodekristendommens
Herz|n, som han er blevet kaldt.' De sporgsmil, han kampede med som
jode ogJesus-troende, har nemlig endnu ikke fundet deres endegyldige los-
ning. Kristne ioder eller messianske joder i dag slAs med tilsvarende
sporgsmil.: Nogle af disse sporgsmil, som er af vital betydning for den -
lil le - del af Israel, der i dag tror pi Jesus som Messias, kan profileres gen-
nem en historisk fremstill ing om Rabinowitsch. Kampen om Rabino-
witsch, sidan som den blev udkampet i hedningekristne kredse, har ogsA
et og andet at sige ind i en moderne sammenhang. Hvis man da er interes-
seret i at tage ved lare af historien. I modet med Rabinowitsch kastes der
ogsi lys over nogle af de problemer, de fsrste ,kristneo mitte tage stii l ing
til. De var joder. Jesus var ogsi jode.

Jeg har ikke forsogt at skrre Rabinowitsch til pi en sidan mide, at €n be-
stemt gruppe, der i dag er optaget af emnet Jesus og Israel, bedre skuile
kunne ,brugen ham end andre grupper. I det hele taget er der nappe i dag
nogen) der helt vil kunne identificere sig med alt, hvad Rabinowitsch stod
for. Naturligvis var han pi en rrkke punkter betinget af tid og sted. Ikke
mindst gjorde de politiske omstrndigheder, som han mitte indordne sig
under, deres til, at han ikke kunne udfolde sig, som han onskede. Men hans
kamp for en selvstrndig jodekristen menighed er spandende at beskreftige
sig med. Under alie omstrendigheder er hans hovedsynspunkter udfor-
drende; dem kan man forholde sig til.

Fremstill ingen bygger pi en selvstandig undersogelse af kildemateria-
let. Jeg har forsogt at presentere det pi en mide, som ikke skulle volde den
almindelige lrser de store vanskeligheder. For sidanne hseres skyld er jeg
heller ikke giet strengt kronologisk til varks, hvilket har medfort nogle
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gentagelser og overlapninger, som forhAbentlig ikke vakker irritation, men
gor det lettere at tilegne sig stoflet. Den almindelige hser kan uden videre
springe noteapparatet over. Heri findes kun referencer til skriftlige kilder
beregnet for dem, der snsker at gi mig narmere efter i ssmmene eller arbei-
de videre med emnet. Bag i bogen findes en liste over de fuldstendige nav-
ne pi nogle af de organistioner, som omtales (se s. 252). D€r findes ogsi en
forklaring pA, at der i fremstill ingen undertiden navnes to datoer til 6n og
samme dag.

Om sig selv sagde Rabinowitsch i 1888: nJeg har to emner, som ieg er op-
taget af: det ene er HerrenJesus Kristus, og det andet er Israelo.r

Pi besog i l-ondon i lB89 redegiorde han lidt mere udforligt for sit syn
pA sin egen still ing. Han benyttede her en lignelse eller en illustration,
hvad joder i almindelighed ikke sparer si meget pA som os andre. Rabino-
witsch udgor pi dette punkt ingen undtagelse. Han sagde:

Min stil l ing kan sammenlignes med en) som sejler ud pi oceanet i et
skib, der lider skibbrud med alle ombordvarende. Alle de skib-
brudne forsoger at finde last grund, sd de kan reddes. Dersom en i
kampen for livet finder en klippe, forsoger han med fast grund under
fodderne at ribe til de andre, der kamper i vandet. Og hvis nogen er
si langt borte, at de ikke kan hore hans stemme, forsoger han at lsfte
noget op - en pind eller et flag - for at fange deres opmerksomhed
og fE dem hen tii kiippen.

Det er netop min stil l ing. Rusland er oceanet) joderne der er som
skibbrudne folk, og siden min fod ved Guds barmhiertighed er pA
klippen - som er Jesus - forsoger jeg at gore som den, jeg lige har om-
talt: Jeg kalder og signalerer til mit skibbrudne folk om at soge hen til
k l ippen. l

Hvordan Rabinowitsch selv kom hen til nklippenn, og hvordan han nsigna-
leredeo til sine med-joder, er hovedtemaer) som skal behandles i denne bog.
Og for nu at blive i billedet: Hvordan hedningekristne tilskuere greb ind i
denne oredningsaktionu, er ogsi et emne, som det kan vrre af interesse at
fE belyst.

Ndr det i disse dr er nojagtigt 100 ir siden, at den messianske bevageise
var kendt afalle, som dengang var optaget afemnet Jesus og Israel, synes
tidspunktet inde til en uddybende fremstiil ing af ojodekristendommens
Herzlo, denne interessante Jesus-troende jode, som ogsi lancerede udtryk-
ket )vor broder Jesusu.

26. noaember 1987
Kai Kjar-Hansen
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I
Ir{oget aldeles fenomenalt

En rejse til Palestina i 1882 blev et vendepunkt for den russiske jode Josef
Rabinowitsch. Som et nyt menneske kom han tilbage til sin by, Kischinew,
hovedstaden i provinsen Bessarabien i det sydvestlige Rusland. Sidan be-
skrev han det i hvert fald siden.'Pi Oliebjerget i Jerusalem havde han
gjort sin magelose opdagelse: Jesus var Israels konge og Messias, han var ia-
dernes broder og dermed svaret pi o jodesporgsmileto. Ikke mindst udtryk-
ket )vor broder Jesuso lagde vestlige iagttagere marke til kort tid efter hans
forste oflentlige fremtraden som Jesus-troende iode.'zAf if. Faber blev
det betragtet som et Dgenialt( udtryk.3 Med mere eller mindre ret blev det
af andre opfattet som mottoet eller lssenordet for den bevagelse, Rabino-
witsch kom til at sti i spidsen for.a

Hurtigt tiltrak Rabinowitsch og hans kristendomsbevagelse - eller bed-
re den messianske beaegelse - sig stor opmarksomhed. De russiske myndig-
heder blev tvunget til at tage stilling til bevagelsen pi grund af de ansog-
ninger, de fik fra Rabinowitsch. Den iodiske presse reagerede i skarpe ven-
dinger imod hans ofrafaldn og betragtede ham som sindsforvirret eller som
en nar. Fra kristent hold var der ogsi nogle, der modte ham med mistro og
skepsis. Inden for de davarende europaiske israelsmissioner skortede det
dog ikke pi kristne, som msdte ham med store forventninger. Store var ogsi
de mangder aford, der blev brugt pi ham og hans bevagelse i de forskellige
israelsmissioners blade og tidsskrifter. Og kendskabet til Rabinowitsch og
den messianske bevagelse spredtes med stor fart.

Store forventninger
Betegnende for manges forventning til den messianske bevagelse er den
danske Finnerup-prast, Fr. Gredsteds ord fra 1886: nHele den sydrussiske
Christendomsbevagelse staar som noget aldeles fanomenalt og fortiener at
kjendes i vide Kredsen.' A.S. Poulsen, formand for Den danske Israels-
mission 1890-1921, udgav senere piLiret 1886 et skrift om den nye bevagel-
se. Heri havdes, at det endnu er skjult i Guds rid, om bevagelsen skal nhid-
fsre Israels Omvendelse som Folk og saaledes blive afverdenshistorisk Be-
tydningn, eller om den kun skal have en forbigiende virkning, sidan at
dens betydning skal indskranke sig til at v&re )et Varsel, et Tegn, som vars-
ler om, hvad der engang ifolge Aabenbaringens utvivlsomme Vidnesbyrd
skal indtreden. Sikkert er det ifolge A.S. Poulsen, at bevagelsen er >et kir-
kehistorisk Tegnn, som allerede har haft vidtrekkende virkninger, nderom
lader sis ikke tvisteo.n I et foredrae fra 1BBB hrevder A.S. Poulsen, at det
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mil, som Rabinowitsch tilstraber, ))er saa overensstemmende med Bibe-
lens prophetiske Vidnesbyrd og den Vei, som han vil folge dertil, saa uan-
gribelig, at han burde kunne paaregne Kiarlighed og Forbonner fra Alle,
som med ham dele noget af Paulus's Kfarlighed til Israels Folko.T

I januar lB85 skrives der i Den norske Israelsmissions blad: nOveralt i
kristenheden, hvor Israeis sag bares pi hjerte, er ojnene for tiden vendt
mod denne markelige bevagelse. Den genkalder minderne fra den forste
kristne kirkes dagen.8

Lignende udtryk genfindes hos og er for en stor del inspireret af Franz
Delitzsch, professor i Gamle Testamente i l-eipzig. Han var formand for
oDen evangelisk-lutherske Centralforening for Mission til Joderu og ogsi
formand for Institutum Judaicum i T-r.ipzig, et velrenommeret uddannel-
sessted for israelsmissionernes medarbejdere. Ikke mindst var Delitzsch
kendt for sin oversattelse af Det nye Testamente til hebraisk fra 1877. I de
davarende europaiske israelsmissioner var Delitzsch uden overdrivelse
den person, der nsd storst international anseelse.

Da Delitzsch i 1884 publicerer de fsrste dokumenter fra bevagelsen,
pointerer han ganske vist, at Arsagen hertil er deres religions- og kirkehisto-
riske interesse. Han fremlagger dem for laserne pA objektiv vis uden kritik
og refleksion, siger han. Som videnskabsmand undlader han ikke at gardere
sig ved at havde, at han roligt afventer bevrgelsens udvikling uden at knyt-
te overspandte forventninger hertil. Miske skal bevegelsen igennem nogle
svingninger, inden den finder sit leie, tilfojer han.'

Men Delitzsch er dog for engageret i israelsmission til, at han kan blive
ved med at betragte bevagelsen som et videnskabeligt obf ekt. Andre kilder
rober, at han hurtigt lod sig engagere i denne sag. Samtidig med at han
fortsrtter med at gardere sig og fremhoider punkter, han ikke er indforstiet
med, anser han alligevel i 1885 Rabinowitschs skrifter for at vrre aktstyk-
ker af kirkehistorisk betydning. Og ikke nok med det. Bevrgelsen som si-
dan er en kirkehistorisk foreteelse, et forspil til hele Israels omvendelse, >et
pinseligt verk af Helliginden(, som han gleder sig over. Hos Rabino-
witsch finder Delitzsch en tankegang og sprogbrug, som nrppe nogensin-
de siden efterapostolsk tid er kommet til udtryk pi jodiske hber. I Kischi-
new, hos Rabinowitsch, er der skabt en menighed, en ,oaseo, hvor joder be-
kender Jesus som Messias og elsker hans person. oForiret er her, solen bry-
der igennem, himlen ibner sig!o Med disse begeistrede ord sluttede De-
litzsch 2. funi 1885 sit Arsmsdeforedrag. I dette havde han ogsi stillet
sporgsmilet, om Rabinowitsch ville vise sig sin opgave voksen: at vare sit
lolks reformator.'o

Tilsvarende sparer Delitzsch ikke pi de store ord i sit forord til Rabino-
witschs selvbiografi: nJosefRabinowitsch er en srierne pi sit folks histories
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himmelo. Og hertil foies: oGud bevare denne stierne i dens rette bane og
i dens rette lys(.rr

Delitzsch, som til sin dsd i I890 stottede Rabinowitsch, nof edes med at
stille sporgsmilet, om Rabinowitsch ville vise sig opgaven voksen som sit
folks reformator.r2 Andre gik videre og presenterede netop Rabinowitsch
som en iodisk reformator.rr Bevagelsen betegnes som odenne reformati-
ono i fx The Jezrish Herald, organet for Det britiske Selskab.'a De fsrste
dokumenter publiceres i dette blad under overskriften >En bemarkelses-
vardig kristen bevrgelse blandt joderne i Sydruslandu. I et blad udgivet af
et andet engelsk missionsselskab, Mildmay-missionen, betegnes Rabino-
witsch som en ,bemarkelsesvardig mand*, der af Gud er bestemt til at
spille en ikke uvesentlig rolle i sin nations fremtid.r5 A. Saphir, selv io-
dekristen og pi engelsk grund aktiv i Rabinowitschs bevagelse fra begyn-
delsen, betegner ham som net vidne oprejst af Gudo.16 C.A. Schonberger,
jodemissionar i Wien og en af Rabinowitschs talsmand, siger om ham, at
han er >et udvalgt kar og et megtigt redskab i Herrens hind for evangelise-
ringen af Ruslands jodero.tt Fra Basel siger prasten F. Heman, som pa
afgarende punkter ellers distancerede sig fra Rabinowitsch: oHan er en af
Gud sendt pradikant; man siger, at siden apostelen Paulus'tid har ingen
forstiet at prredike si mrgtigt for det jodiske folk som Rabinowitschn.r8
Samuel Wilkinson fra Mildmay-missionen sammenligner i 1897 Rabino-
witsch med den kendte vrkkelsespradikant Spurgeon pi grund af hans
brug af il lustrationer. re

Den svenske jodemissionar, P. \7olfl selv en jodekristen, som ved selv-
syn kendte Rabinowitschs arbeide, skriver i 1896 fra Kischinew: ,SAvel
teksterne som udtrykkene i hans prrdiken er enesteende, hvorfor den, der
fra fsdslen er kristen, vil have svrrt ved at forsti ham. Selv de svenske joder
vil have svart ved at forste ham, men for russiske og polske joder er han en
magtig pradikantn.20 Ph. Gordon, ogsi i svensk tieneste, skriver efter at
have modt Rabinowitsch i 1897, at han nforekommer mig at vare en aposto-
lisk personlighedn.2r Allerede i december 1885 skrev dr. Althausen fra St.
Petersburg noget lignende til Delitzsch: nI Rabinowitsch har Herren sendt
os en apostel Paulus og en jodisk Luther...o22

A. Venetianer) en ungarsk iodekristen, der ivrigt stillede sig pi Rabino-
witschs side, holder heller ikke igen med de store ord. I 1888 siger han: oRa-
binowitsch er ikke pastor! Han er en Paulus for os, forst og fremmest for jo-
derne, men ogsi - det skal vi nok fi at se - for grakerneo.23 Da A.J. Gor-
don, en amerikansk prast, traf Rabinowitsch i Amerika i 1893, kom han til
at trnke pi Esajas eller en anden af den gamle pagts profeter.2{

S6dan kunne man blive ved med at samle store ord om Rabinowitsch og
den sydrussiske messianske bevegelse. Nogle vil sige for store og overdrev-
ne ord, og i bevagelsens skabne efter Rabinowitschs dod i 1899 se en be-
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krreftelse herpi. Men disse udpluk af store ord giver en fornemmelse af, at
Gredsteds karakteristik afbevrgelsen som Dnoget aldeles fenomenaltn var
meget dekkende for manges oplevelse af bevegelsen.

Selv giver Rabinowitsch udtryk for, at han vdd, at han stAr i en betyd-
ningsfuld gerning (jf. introduktionen ovenfor).25 Men han afviser at blive
kaldt olrrer<. og oreformator<.:6 I 1888 var Rabinowitsch netop blevet an-
grebet for at ville vare reformator.:7 Men G.A. Kriiger, som gjorde beva-
gelsen kendt for et fransklasende publikum, betoner rigtigt, at Rabino-
witsch ikke selv har givet sig denne titel.28 Selv yndede Rabinowitsch at
betegne sig som jodernes obrodern.2e For ham li Israels egentlige nod i, at
foderne ikke kendte Jesus som'deres broder og ikke anerkendte ham som de-
res Messias. Derfor var hans hovedopgave at vare predikant for dem.r"
Dette li klart fra hans forste offentlige fremtraden, men fordi det senere vi-
ste sig, at han ikke fik myndighedernes til ladelse til at danne en egentlig
meni ghed, frk pr edi kanren Rabinowitsch ikke en konkurre nr i pra st en Fta-
binowitsch. W. Faber, Delitzschs hojre hind ikke mindst i denne sag, anfo-
rer ligefrem i en rapport fra 1895 sin tro pA, at flere joder er blevet pivirket
gennem Rabinowitschs forkyndelse end gennem nogen anden jodekristen
i verden.sr

Fra sin forste offentlige fremtreden og til sin dod bevarede Rabinowitsch
hibet om, at andre joder sammen med ham og gennem hans forkyndelse
mitte anerkende Jesus som Messias uden dermed at opgive deres jodiske
identitet.

I lB87 er han refereret for at have fortalt folgende ved et msde i hndon:
Der er mange kristne praster og andre, som ikke tror pA muligheden
af en iodes omvendelse. De mener, at han er si dod, at han ikke kan
gores levende igen. Dette er en forfardelig misforstielse, som kan il-
lustreres med historien om Soldaten som blea opfort som dsd.

I den russisktyrkiske krig rykkede to afclelinger soldater efter et
slag ud for at samle de sirede og dode op. Pi et sted samlede de 150
op, og sergenten skrev: nl50 dodeu. Si blev der givet ordre til, at der
skulle graves en grag og de 150 dode begraves i den. Mens de var ved
at legge de dode legemer deri, blev det opdaget, at en af disse endnu
var i l ive. Han rAbte: oHav barmhiertighed med mig. Jeg er ikke dod,
ieg er i l iven. Sergenten svarede: uJeg er meget ked af det, og leg ville
gerne skine dig, men da ieg har opfort dig pA listen over de dode, mA
du begravesn.

Netop sAdan er det med mange teologer, nir de beskrftiger sig med
joderne. De siger: ,Joden er dod, han vil aldrig komme tilbage til sin
Gud eller sit land, og derfor mA han begraveso. Men pi den mide, de
forstir det, er joden ikke dsd. Han er endnu i live; og nir han bliver
indeligt vakt af Kristus, vil han bringe liv til den dsde verden.12
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Rabinowitsch krmpede stadigt for, at en iode, der kommer til tro pd Jesus
som Messias, ikke behover at opgive sin jodiske identitet. Hvordan det gik
til, er en historie for sig. Men fsrst skal der knyttes nogle bemrrkninger til
de mengder af ord, som blev brugt pi Rabinowitsch og hans bevagelse.

Store mangder af ord
Meget stof om og af Rabinowitsch blev kanaliseret gennem de davrrende
organer for de forskellige landes israelsmissioner. Nogle var afden opfattel-
se) at der ogsi blev skrevet for meget. SAledes skriver de le Roi i sit hoved-
vrrk om den evangeliske kristenhed og ioderne: oOm Rabinowitsch og
hans gerning er der skrevet virkelig meget og til skade for bevagelsen ogsi
for megetn.rr Lhotzky, Delitzschs tidligere privatsekretrr) som i l885 blev
sendt til Kischinew og senere bevarede en vis kontakt med Rabinowitsch,
anskuer samme sag ud fra et skonomisk perspektiv. Om det, der blev skre-
vet og sat pA tryk i missionsbladene afdem, der besogte Rabinowitsch, skri-
ver Lhotzky sarkastisk i sine erindringer i 1904: ,Dermed fordarvede de
alt det, som i hvert fald kunne have vokset godt i stilhed. Q disse elendige
missionsberetninger...n Og videre: oMission behsver beretninger og pen-
ge. Den, der ikke skriver beretninger, kan ikke samle penge ind; den, der
ikke samler penge ind, kan ikke drive mission. Man kan arbeide i missionen
uden ind, men ikke uden pengeo.ra

Lhotzkys bemrrkninger om forholdet mellem missionsberetninger og
penge er dejligt provokerende og for si vidt en narmere overveielse vard.
Alligevel er de i denne sammenhrng overdrevne og starkt tendentisse.
Lhotzky forsoger nemlig at gore missionsselskaberne - og isar de engelske
- til skurke i denne sag. Men Rabinowitsch undgik hverken disse selskaber
eller offentlighedens bevigenhed omkring sin person og gerning. TVrrt-
imod kan det siges, at han sogte den for at kunne virkeliggore sin vision.
Om forbindelsen til de udenlandske missionsselskaber og den skonomiske
stotte, han fik herfra, skadede hans bevagelse, er en anden sag. Den skal se-
nere drsftes (se s. 169). Men det er en grov sagsfordrejning, nir Lhotzky an-
tyder, at Rabinowitsch menter at der var for stor opmrrksomhed omkring
hans gerning i udenlandske blade. I ovrigt havde Lhotzky selv skrevet be-
retninger.r5 I et brev fra 1885 lover han at kempe for bevagelsen.rb Han
opfattede det, der garede i Kischinew, som et >tidens tegn(.17

Om grundtankerne i Rabinowitschs trosopfattelse er vi dels orienterede
gennem de teologiske dokumenter) som hurtigt si dagens lys og blev over-
sat til europeiske sprog, dels gennem prrdikener, traktater og smAhafter,
der ogsi blev oversat til europriske sprog, selv om de primart var tiltenkt
et jodisk publikum. Hvad der findes afartikler specielt beregnet for en hed-
ningekristen kserkreds, er det smit med. I 1896 lover Rabinowitsch
Mildmay-missionen, at han "lejlighedsvisn vil sende beretninger om Her-
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rens arbeide i Rusland til organisationens blad, men det blev der nu ikke
meget af.38 Ligeledes har han ikke for vane) som det ellers var ret alminde-
ligt, at give en detaljeret beskrivelse af deres omvendelseshistorier, som
sogte hjalp hos ham. Enkelte gange gor han dog en undtagelse fra denne
regel.se

En vigtig kilde udgor materialet, som blev udarbejdet og publiceret af
dem, som af forskellige irsager besogte Rabinowitsch i Kischinew. Men
ikke mindst blev han kendt gennem sine mere eller mindre private breve,
hvor han fortalte om sit arbejde. I stor udstrrkning blev hans breve nemlig
oflentliggjort i missionsbladene. Dette korrespondancemateriale udgor et
vigtigt kildemateriale for eftertiden. Selv om nogle forhold naturligvis blev
forbeholdt de pigaldende organisationers ledere, forbavses man over arten
af de personlige ting og tanker, som undertiden pi denne mide blev tilgan-
gelige for en storre laserkreds. Ikke alle delikate og bidende bemarkninger
blev bortcensureret.

Men uden datidens missionsblade med Rabinowitschs breve ville det
ikke vare muligt at give et si detaljeret billede afham og hans virksomhed,
som det nu er muligt. Ganske vist kan man ergre sig over, at fx arkivmateri-
alet for Institutum Judaicum i kipzig gik tabt under anden verdenskrig.
I stor udstrrkning mi vel ogsA det oprindelige korrespondancemateriale,
som har vrret i engelske missionsselskabers besiddelse, anses for tabt. De
eftersogninger, jeg har foretaget, har i det mindste ikke fsrt til et positivt re-
sultat. Alligevel vil ieg ikke udelukke, at der et eller andet sted ligger en
stovet bunke med fx breve fra Rabinowitsch. Undertiden har det vrret et
handicap, at jeg har mittet stille mig tilfreds med sekundare oversettelser
uden mulighed for at sammenholde dem med det hebraiske originalmateri-
ale. Heldigvis findes fx de fsrste dokumenter fra bevagelsen pA hebraisk.
Det samme er tilfaldet med nogle pradikener mv.

Selv om der er gjort ihardige anstrengelser, er der enkelte pradikener og
hafter, som det ikke er lykkedes at fe fat pi. Ogsi her har ieg mittet lade mig
noje med oversattelser eller blot kende eksistensen af visse arbejder. Det
vrsentligste materiale pA hebraisk i den jodiske presse i Rusland har jeg set.
Derimod har jeg pi forhind afstiet fra at lase det russiske avismateriale pA
originalsproget. Ner jeg alligevel citerer herfra, sker det pi basis af samti-
dens oversrttelser og den selektion, som dengang blev foretaget. Den store
interesse for Rabinowitsch giver en rimelig garanti for, at det vesentligste
avismateriale p6 russisk af og om Rabinowitsch blev oversat. Dog gemmer
der sig givetvis i dette russiske materiale oplysninger, som kan kaste yderli-
gere lys over ikke uvrsentlige detaijer.

Det er heller ikke lykkedes at finde et komplet sat afde Arsrapporter, som
fra lBB8 blev udsendt om bevegelsens arbejde af London-Rddet for Rabino-
witsch. Udpluk herfra er dog gengivet i forskellige blade.aO

1 8



Der findes sAledes en del materiale, som er giet tabt, eller som ieg ikke
har fundet frem til. Alligevel er det ikke mangel pA materiale, der er skyld
i, at der ikke tidligere er skrevet en storre fremstilling om Rabinowitschs liv
og virksomhed. Et stort materiale findes, siledes at det endog har vrret
nodvendigt at foretage en betydelig selektion, hvilket jeg ikke havde fore-
stil let mig, da arbejdet p6begyndtes.

I vort irhundrede er Rabinowitsch inddraget i enhver bog, der behandler
obersmteu jodekristne personligheder fra det 19. irhundrede. I. Fauer-
holdt er vist den sidste, som har udgivet et lille hafte, som alene beskafti-
ger sig med Rabinowitsch. Det skete i 1914. De moderne - korte - fremstil-
linger er forholdsvis stereotype og ukritiske. Mange nojes med at skrive af
fra falles kilder uden at gi til de primare kilder. Bemarkelsesvrrdig er den
meget ukritiske brug af kilder, som findes i D.A. Rauschs bog om messi-
ansk jodedom fra 1982, en afhandling, hvor man kunne have forventet no-
get andet.ar Generelt har mange vist stor nojsomhed med hensyn til de
sporgsmil, man har stil let. I denne fremstill ing er der forsogt at ride en
smule bod pi dette.

I begyndelsen afdet 20. irhundrede blev der ganske vist gjort forsog pi
at komme nogle forenklinger til livs, idet nogle gf orde op med et fromheds-
billede af Rabinowitsch, som stort set var lagt fast ved hans dod i 1899.
Men den brug, som fx tyskeren H. Lhotzky i 1904 giorde af Rabinowitsch
i sine erindringer, og som i 1906 blev gentaget afden danske jodemissionar
S. Volf,, mi ud fra en nogtern historisk betragtning betegnes som et misbrug
af hans navn.a2 Det skal bl.a. pivises pA de folgende sider. Men under alle
omstandigheder har disse forsog ikke pivirket det fromhedsbillede af Ra-
binowitsch, som er tegnet i moderne fremstill inger. Pi den anden side er
der i disse fremstillinger nogle skavheder, som skyldes, at man har undladt
ar gare brug af et righoldigt kildemateriale.

Hvad man end mitte mene om missionsberetninger, og undertiden skal
de leses med et gran salt, si er disse beretninger ikke oelendige() ner der
skal tegnes et billede af Rabinowitsch og hans samtids reaktioner pi hans
bevagelse. trrtimod er der gennem missionsbladene bevaret et rigt kil-
demateriale af og om Rabinowitsch. Som alt andet er det ikke havet over
kritik eller tolkning. I forhold til originalen pi hebraisk er oversattelsen af
brevmaterialet rigtignok kun det n€stbedste. Men nir det bedste er giet
tabt, mi man glade sig over, at det nastbedste er blevet bevaret, endda i
stort omfang.

Ikke blot findes der en stor mangde af ord om og af Rabinowitsch i dati-
dens missionsblade. Men oplysningerne om ham og den messianske beva-
gelse spredtes ogsi med overordentlig stor fart gennem bl.a. disse kanaler.
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Kendskabet spredt med stor fart
Om det siges direkte eller ej, skaber nogle fremstill inger fornemmelsen af,
at Rabinowitsch straks efter sin hjemkomst lra rejsen til Palastina i l8B2 oF
fentligt proklamerede sin nye tro pi Jesus. Denne fornemmelse skal der
settes et sporgsmilstegn ved i de folgende kapitler. Han tridte ikke straks
offentligt frem, men lod nok noget om sin nye overbevisning sive ud. Som
vi skal se, tager han forst i slutningen af 1883 kontakt med den lutherske
pr€st i Kischinew, R. Faltin. Men sd er debatten ogsd straks i gang i iodiske
blade og russiske aviser. I marts lB84 afholdes en konference i Kischinew
med deltagelse afDelitzschs nare medarbejder W Faber og representanter
for Det britiske Selskab. Forsommeren 1884 publiceres de fsrste dokumen-
ter pi tysk af Delitzsch; i efteriret l8B4 begynder de at udkomme pi en-
gelsk. Ikke mindst en artikel i The Times den23. august 1884 giorde sit ti l,
at Rabinowitschs navn blev kendt ogsi uden for israelsmissionskredse. I
The Jewish Chronicle (fx 12. september og 28. november I 884) tages emnet
op. I begyndelsen af 1885 publicerer Delitzsch yderligere dokumenter om
bevegelsen. Pi det tidspunkt har Rabinowitsch holdt sin fsrste gudstjene-
ste, og hans navn og virksomhed gores kendt ikke mindst i israelsmissioner-
nes blade. Pi engelsk udgiver James Adler en bog om Rabinowitsch i slut-
ningen af l8B4 (The First-ripe Fig). Den indeholdt en del af det materiale,
Delitzsch havde publiceret. I 1885 kommer et nyt oplag med en anden titel
og ledsaget af John Wilkinsons interview med Rabinowitsch i Tyskland
1885. Samme 6r udgiver G.A. Krtiger en bog pi fransk med et tilsvarende
materiale, som Delitzsch havde oflentligg)ort. I 1886 kommer en bog om
Rabinowitsch pi dansk. Meget andet kunne ntrvnes.

Hvor hurtigt de nye meddelelser blev trykt, viser folgende eksempel: 10.
januar 1885 skrev den lutherske prrst i Kischinew, R. Faltin, et brev til F.
Delitzsch i kipzig. Delitzsch sendte det straks videre til bl.a. Den norske
Israelsmission. Det oversattes og aftrykkes i det norske missionsblad - i ja-
nuarnummeretla1 Meget andet kunne nEvnes, men der er her ingen
grund til at gi i detaljer. Det vil fremgA af materialet) som behandles, at
kendskabet til bevrgelsen spredtes med overordentlig stor hast. Men vel at
mrrke forst efter Rabinowitschs oflentlige lremtrrden. Delitzschs engage-
ment i sagen kan i denne forbindelse dirligt overbetones. Selv om Rabino-
witsch fik den storste okonomiske stotte fra engelske og skotske missions-
venner) kunne han takke Deiitzsch for den store opmrrksomhed, der blev
ham og hans bevagelse til del sA hurtigt efter dens fremkomst. I sin store
Delitzsch-biografi behandler S. Wagner forholdet mellem Delitzsch og Ra-
binowitsch pA en yderst kortfattet og misforstAelig mide. Delitzschs begei-
string for Rabinowitsch bliver fortonet, nir Wagner blot anforer, at Rabi-
nowitsch og hans bevagelse langt fra altid vandt Delitzschs bifald, mens
Faltins arbejde stedse blev understottet (se videre s. 140).aa
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I februar 1885 kan det uden overdrivelse siges \ The Jewish Herald, atbe'
vagelsen i Bessarabien >er blevet bemrrket af pressen over hele verdenu,
idet det tilfojes, at ovi foran os har engelske, tyske, franske, italienske og
amerikanske blade, verdslige og religiose, jodiske og kristne, enten for eller
imod, men alle mere eller mindre interesseret i den...ua5

Historien om Rabinowitschs omvendelse i Det hellige Land var godt stof
og blev fortalt om og om igen. Den skal fortelles endnu engang, men nu
ledsaget af nogle sporgsmil og iagttagelser) som man tidligere har sprunget
over, enten fordi man folte dem uinteressante, eller fordi man ikke tog sig
tid til blot at bladre lidt i kilderne.
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II
Rejsen til Det hellige Land i 1BB2

Omvendelseshistorier var yndet lasestof i israelsmissionernes blade i slut-
ningen afdet 19. irhundrede. Ikke alle var aflige sober art. Ved en konfe-
rence i l895 foler professor H.L. Strack det nodvendigt at pipege, at om-
vendelseshistorier mi holde sig til den absolutte historiske sandhed!' Hi-
storien om Rabinowitschs omvendelse hsrte med til de mere populere om-
vendelseshistorier, som blev fortalt om og om igen. I sig havde den ingredi-
enserne til en opbyggelig beretning. Med rrgrelse mitte dog nogle konsta-
tere) at historien indeholdt nogle huller, som Rabinowitsch med vilje ikke
havde udfyldt. Hans tanker om og stilling til fx kristendommen /zr hans
omvendelse blev kun i ringe omfang belyst. Hvad der egentlig var sker med
ham pi Oliebjerget, var heller ikke helt afklaret.

I mangel afbedre bruges ogsi her udtrykket ompendelse om det, der skete
med Rabinowitsch pi hans rejse til Palastina i 1882. Det ord blev brugt i
samtiden. Det er ogsi dakkende, for si vidt som hans liv fik en ny dref ning.
Indholdet af hans nye tro pi Jesus var imidlertid ikke lagt fast en gang for
alle, som nogle senere beskrivelser kunne forlede en til at tro. Fsrst og sidst
betod hans omvendelse ikke, at han ophorte med at betragte sig som jode.
Hans omvendelse var heller ikke af en sidan karakter, at han brugte den
forst tenkelige lejlighed til oflentligt at udbasunere denl tvertimod ser der
ud til, at han gav sig selv tid til et narmere studium af Det nye Testamente
og i en periode bevidnede sin nye tro i det stille og for en snavrere kreds,
for han tridte offentligt frem.

Den side af sagen og andre historiske sporgsmAl var ikke sarlig inter-
essante for dem, der havde nok i den opbyggelige historie. At han ogsi selv
undertiden formulerede sig pi en sidan mide, eller i hvert fald i folks be-
vidsthed fremstod som en, der fra Jerusalem kom tilbage til Kischinew med
en klar opfattelse af sin nye tro og sin nye opgave, er vanskeligt at komme
uden om. I et brev fra september lBB4 lader han det dog klart skinne igen-
nem, at han kom til stsrre klarhed ey'er sin rejse.

... siden mine fsdder har betridt den hellige by Jerusalem, og jeg har
set det sted, hvor de har gennemstunget Ham [Jesus], har Herren ib-
net mine ojne til i loven, profeterne og salmerne at se frelsen; og jeg
har smagt lidt af den hemmelighed, som til stor sorg for mit hjerte
endnu er skiult for de fleste af vore iodiske brodre.2

Men nasten et decennium senere. i 1893. skrev han om samme reise:



Denne rejse blev middel til min egen frelse; d€r pi Oliebf erget fandt
jeg ham, om hvem Moses og profeterne har skrevet, Jesus Messias;
jeg fandt sand hvile for min sjal. Ved min tilbagekomst fra Jerusalem
til Rusland var ieg er nyr menneske; i stedet for at rejse som en af jo-
derne sendt kom jeg som en il demtilbagesendt, sendt afJesus Mes-
sias til at vidne for store og smi om ham, den korsfastede og opstand-
ne, vor sande Messias.s

I 1896 sagde han i Skotland:

.. . og det skete, da jeg stod pi Oliebf erget, at Livers Fyrste, Herren Je-
sus Kristus, ibenbarede sig selv for mig som Guds Messias, og da jeg
gik ned ad bjerget, folte jeg, ar min sjal havde fiet livet givet tilbage,
og ieg kom til erkendelse af, at jeg havde en leaende Gud, en levende
Bog og en levende nation. Siden da har jeg veret dybt overbevist om,
at Gud ikke er de dodes, men de levendes Gud, nthi alle er de levende
for hamn (Luk. 20,38).

Jeg vendte tilbage tii Rusiand som en ny skabning. For mine brsdre
og naboer begyndte jeg at vidne om, hvad jeg havde fundet, i hibet
om at de ogsi mitte fE del i det liv, jeg havde fEet del i. pi den tid hav-
de jeg ingen id€ om, hvad der gik for sig i Kristi kirker. Derfor folte
jeg intet behov for at fl vef ledning af dem, for jeg havde min vejled-
ning fra overrabbineren Jesus Kristus selv. Jeg si imidlertid pi kir-
kerne med venlig respekt, sidan som et li l le barn undertiden kalder
enhver bekendt for sin onkel. Menda f eg sA de mange onkler, si fslte
jeg, at det, jeg behoved e, var brodre mere end onkler - for efterhinden
som f eg voksede i erkendelse af Herren Jesus, hngres jeg ikke si me-
get efter onklers protektion som sympari og karlighed fra brodre, i
serdeleshed da mine egne brodre efter kodet havde forladt mig og ud-
stodt mig.a

Det ville vare uretfrrdigt at krave af Rabinowitsch, at han skulle medtage
enhver detalie, nir han beskriver sin omvendelse. Alligevel mi det hevdei,
at ikke mindst i de to sidste citater er begivenhedernes gang komprimeret
og forenklet betydeligt. virkeligheden var mere kompliceret, end disse cita-
ter umiddelbarr lagger op til. Ikke nodvendigvis i modsetning til det op-
byggelige billede, der tidligere er regner) skal der her trrkkes nogle liniir
og streger, som gor skildringen af Rabinowitsch og hans omvendelse lidt
mindre romantisk. Forhibentlig kan det gores, uden at billedet afhans om-
vendelse bliver mindre revolutionerende. Det er vanskeligt nojagtigt at be-
skrive, hpad der skete pi Oliebjerget; det hanger sammen med, at det ikke
var en matematisk formel, der gik op for Rabinowitsch. At der skete noget,
som alt andet lige me betragtes som det afgorende vendepunkt for rjodekri-
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stendommens Herzln, kan der ikke pilles ved. Men det hele foregik i et an-
det tempo, end det almindeligvis er fremstillet. Ved at se pi nogle detaljer
kan der kastes nyt lys over sagen.

Ved afreisen
I mere end 6n forstand var der hof sprnding i luften blandt russiske joder
i begyndelsen af 1880'erne. Den 2. marts 1881 var kejser Alexander II ble-
vet myrdet; med hans efterfolger, Alexander III, blev kursen over for joder-
ne strammet.5 Fra 15. april 1881 og med korte afbrydelser til slutningen af
april 1882 gik en rrkke pogromer over det sydvestlige Rusland. Den 20.
april 1881 blev Kischinew ogsi ramt af en sildan pogrom, det russiske ord
for fodeforfolgelse. Fra d6n pogrom i Kischinew rapporteres der ikke om
nogle myrdede som senere i 1903 (se s. 213).6 Pogromerne her i begyndel-
sen af 1880'erne havde ikke samme episodeagtige karakter som fx dem, jo-
derne i Odessa havde opleveti 1825,1841 og 1871. Med det oprovisoriske
reglementn eller oMaj-lovenen fra 3. mai lBB2 satte regeringen et lorelobigt
punktum for disse pogromer. Den nbeskyttelsen, der med dette reglement
kom i stand, mitte joderne dog betale for: yderligere restriktioner blev pi-
lagt dem; fx mitte de ikke bosrtte sig uden for byer og landsbyer - bortset
fra i landbrugskolonier. Storrelsen aflandsbyer blev dog ikke narmere defi-
neret. Det blev dem ligeledes forbudt at drive handel pi sondage og kristne
helligdage mv.?

Ikke underligt, at zionistiske tanker fik endnu mere vind i sejlene, ikke
mindst blandt unge joder. Grupper af Zion-elskere (Chowewei Zion)havde
set dagens lys med det formil at stotte en udvandring til PalrcStina.8 1882
blev senere betegnet som iret for den farsteAlijah, den forste immigration til
Israel. Den fsrste jodiske koloni Rishon le-Zion blev dannet dette Ar. Det var
ogsi det ir, hvor l-eon Pinsker pi tysk udgav sin bog >Autoemanzipationn.
Her gor denne jode fra Odessa sig til talsmand for de sikaldte territoriali-
sler. Disse mente) at det var ligegyldigt, pi hvilket sted man byggede en jo-
disk stat; det afgorende var, at den blev dannet. Senere tilsluttede Pinsker
sig tanken om at kolonisere Palastina.e I stedet for at rejse til Pahstina si
andre hen til et andet oforiatteto land, nemlig Amerika. Fra l. f uli lBBl til
30. juni 1882 emigrerede over 17000 russiske joder hertil.r0 Om sidanne
joders situation i Amerika ytrede Rabinowitsch sig senere (se s. 177). Alle-
de for afrejsen til Palastina var han imod denne losning. Det ville vere det
samme som, hvis en hest med et sir i ryggen gav sig til at lobe lor at blive
fri for de fluer, som samlede sig om siretl den ville fore sine besvarlige flen-
der med sig, for nu at bruge Rabinowitschs eget billedsprog herom.rr

Derimod tiltalte Palastina-tanken ham. Han rejste af sted for ved selvsyn
at skafle sig et overblik over, om en udvandring til Pahstina kunne vrre
losningen pi f odesporgsmilet. Hvornir han indledte sin rejse, og hvor 1ren-
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ge den varede, er sporgsmel, som stir ubesvarede i de kilder, der ellers be-
rettet om Rabinowitschs omvendelse. Ifolge Strack fik Rabinowitsch af
slag pi en ansogning den 6. marts 1882, hvorfor rejsen til Pakstina mi
vrre indledt efter denne dato, og miske er den indledt under forfalgelserne,
som nogle senere kilder angiverl'2 i givet fald mi det vare sket fsr udgan-
gen afapril 1882. Et par breve, som i sin tid blev overset afkristne lasere
af tidsskriftet Hamelitz, velsagtens fordi der heri ikke findes nogen antyd-
ning af' at Rabinowitsch var blevet kristen, giver et praj om svaret pi disse
sporgsmil. Fra Konstantinopel sender han nemlig den 6./18. maj 1882 ct
brev til redaktsren for Hamelitz.'r Heraf fremgir bl.a., at han har besogt
rumanske byer, og han undskylder, at han ikke har skrevet for. Han mi
med andre ordmindst have vrret et par uger underveis. I samme brev med-
deler han, at han regner med at fi de tyrkiske myndigheders tilladelse til at
rejse til laffa samme dag, dvs. den 18. maj. Han kommer tilbage til Kischi-
new den 24. itnil5. juli.ra Alt afhrengig af om han fik indrejsetilladelse og
afgik fra Konstantinopel den 18. maj, kan han nappe have opholdt sig i Pa-
lastina mere end en mined. Man grtter nappe helt ved siden af, hvis man
forudsatter, at Rabinowitsch forlod Kischinew i anden halvdel af april
l8B2; sikkert er det, at han var tilbage fra sin rejse den 5. juli.

Et andet sporgsmil er, hvor officielRabinowitschs rejse var. Hans ord fra
1893, der er refereret ovenfor, peger p6, at han var sendt afjoder. Ifolge et
referat afen tale, han holdt i kipzig i 1887, blev han afen kommission valgt
til at rejse til Palestina for at undersoge forholdene pA stedet.15 Hans rej-
sebrev til Hamelitz, afsendt fra Konstantinopel den 6./18. maj, peger i ret-
ning af, at han ikke blot rejser som privatperson) men som representant for
en gruppe. I Hamelitz benyttes ligefrem pi hebraisk ordet delegat r6 Desto
mere overraskende er det, at han i sit (vistnok) sidste bidrag i Hamelitz,
skrevet i Kischinew den27 . juni/8. iuli lBB2, pi det kraftigste nedtoner, ja,
ligefrem benagter, at han har varet delegat for Israels menighed i Kischi-
newl han har rejst som privatperson i overensstemmelse med nogle fE nar-
beslegtede brodres snske.)7 - Han kunne have skrevet om sin nomvendel-
sso i Jerusalem, hvilket han ikke gor. Derimod giver han udtryk for skuffel-
se over) at indholdet af hans brev, afsendt fra Konstantinopel den 6./18.
maj, i nogle efterfolgende numre af Hamelitz kraftigt var blevet kritise-
ret.'8 Med det pessimistiske syn pi en jodisk udvandring til Pahstina,
som rejsen havde givet ham, er det forstieligt) at han umiddelbart efter sin
hjemkomst nedtoner, at han skulle have varet oflicielt udsendt. Om hans
oplevelse pi Oliebjerget ogsi spiller en rolle i denne forbindelse, kan man
stille som et sporgsmirl. Fsrst eJter at han i oflentligheden var blevet kendt
for sin nye tro, giver han udtryk for det, som han var ved afrejsen, men ned-
tonede ved hjemkomsten fra Palastina: en Zion-elsker, der af nogle ligesin-
dede var udsendt for at underssge forholdene i Palastina.

25



Ikke blot i Palastina, men allerede pi veien dertil, var Rabinowitsch ls-
bet ind i nogle problemer.

Pi veien til Palastina
Forsynet med anbefalingsskrivelser til indflydelsesrige grupper i Palasti-
na begiver Rabinowitsch sig ud pi sin rejse. Forst gir turen nord- og vestpi,
til Bukovina og Galizien, hvor han ridforer sig med de udvandringskomit€-
er) som ogsi var oprettet d6r. Han besogte ogsi den bersmte underrabbiner
i Sadogora, som dog ikke kunne tilslutte sig projektet.'e

Herefter begiver han sig til Konstantinopel. Han moder dels en gruppe
joder, der var pi vef til Palastinal de var strandet her, fordi de tyrkiske myn-
digheder if.lge Rabinowitsch ikke ville give dem indrejsetilladelse til Pala-
stina. Dels msder han Laurence Oliphant, en zionistisk sindet englander,
som Rabinowitsch i sit brev af 6./18. maj langer kraftigt ud efter. Oliphant,
som i 1867 havde afgivet sit sade i det engelske parlament for bl.a. at stude-
re okkulte emner, havde i 1879 glort sig til talsmand for en jodisk bose ttelse
i Gilead. Hans interesse for zionismen var dels stimuleret af hans religiose
mysticisme, dels af hans snske om at forbedre de skonomiske og kulturelle
forhold i de tyrkiske besiddelser i Mellemosten for at sikre freden i Europa.
Han havde kontakt med russiske og rumanske Chowewei Zloz-grupper og
forsogte at pivirke sultanen i Konstantinopel.20

Til Oliphant gjorde Rabinowitsch hurtigt sin stilling op. I kraftige ven-
dinger gor han det klart i sit rejsebrev, at Oliphant ikke har den indflydel-
sesrige position hos sultanen og dennes ministre, som man tror. I ovrigt har
han heller ikke penge til at hjalpe. Den engelske Bar Kochba er en Bar Ko-
ziba, stiernesonnen en lognens son, siger han. Den tyrkiske regering har
lukket af for den jodiske immigration t1l Eretz Israel. Rabinowitsch mener,
at hans budskab bsr hsres afenhver, der tanker pi at udvandre: det er ikke
nok at tanke pi, at landet er rigt; man bsr ogsi trenke pi, at landet er lukket
af den tyrkiske regering, som,i sin hind holder noglerne til Palastinas
tomme porte(.

Rabinowitschs skarpe udfald mod Oliphant vakte bestyrtelse i russiske
udvandringskredse. I adskillige indleg blev Rabinowitsch da ogsi kritise-
reti Hamelite i en ophedet debat, der foregik, mens han selv var i Palasti-
na.21 Ved sin tilbagekomst kan han ikke skjule sin skuflelse over) at redak-
toren har taget parti imod ham i denne sag, hvilket allerede er berort oven-
for.

Da Rabinowitsch satte sine fodder pA Det hellige l-ands jord, kendte han
ikke noget til den debat, hans rejsebrev havde sat i gang. Sandsynligvis en
dag i sidste tredjedel af maj mined 1882 ankom han til Jaffa.
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Msdet med Pahstina
Allerede modet med Jaffa, havnebyen ved Middelhavet, hvis navn pi he-
braisk betyder den skonne, var en skuffelse for Rabinowitsch. Byen svarede
ikke til sit navn. TVartimod oplevede han den som en afde usleste byer, han
nogensinde havde set. Meget bedre oplevede han ikke sit mode med en im-
migrationskomit€, som havde fyldt de iodiske blade med deres oreklamern.
Det viste sig - sidan fortalte Rabinowitsch ifolge et referat nogle studenter
i tripzig i lBBT - at komiteen kun bestod af to mand. I deres arbejde med
at fi si mange joder som muligt til Palastina si han kun et forsog pi at
fremme personlige, skonomiske interesser. Han folte det som humbug, si-
ger han.22

Allerede disse oplevelser gor ham vis pi, at de russiske joders problemer
ikke lsses ved en udvandring til Palastina. Alligevel fortsatter han reisen
op mod Jerusalem fondog at opfylde sin sendelseu; her ledsages han af en
sekretar for den bekendte Sir Moses Montefiore. I Jerusalem forstarkes
kun hans forste indtryk af iodernes usle kir i Palastina.

Muslimerne, fortalte han i lBB7, viste joderne den dybeste foragt og un-
dertrykte dem pi alle mider. En fredag aften ved sabbattens begyndelse
befinder han sig ved Grademuren, hvor joderne er samlede til bsn. Han
er vidne til, at joderne ikke engang kan grade ved Grademuren uden at ud-
satte sig for muslimernes hin og chikanerier. Under s6danne forhold har
Rabinowitsch svart ved at forestille sig, at joderne i fred kan bosatte sig i
Pa1rstina.

At Rabinowitsch niede til dette pessimistiske syn pi en immigration til
Palastina for Ruslands joder, forhindrede dog ikke, at mange bosatte sig
d6r. Ogsi den gruppe, han havde msdt i Konstantinopel i mai, niede til Pa-
lastina i efteriret 1882. Andre foder delte Rabinowitschs negative syn pi
det sporgsmil pi det tidspunkt, uden at de afden grund folte sig som dirli-
ge joder. Det giver naturligvis ingen mening at sporge, hvad det ville have
betydet for jodekristendommen, dersom Rabinowitsch havde bosat sig i
Pahstina og d€r arbefdet for en iodekristen menighedsdannelse. Faktisk
var det nogle fattige russiske joder, der kom til Jerusalem i maj 1882, som
gav stodet til dannelsen af en kristen koloni i Artuf, sydvest for Jerusalem,
i 1883.'?3 I ovrigt gik Rabinowitsch i midten af 1890'erne med planer om
at overflytte sit arbeide til Palastina (se s. 198).

Hvorvidt Rabinowitsch var sarlig uheldig med at ramle ind i nogle ex-
ceptionelt dirlige representanter for den jodiske bosettelsespolitik, eller
om hans beretning obf ektivt set er starkt farvet, er i denne forbindelse ikke
sarlig afgorende. Nuanceret er den i hvert fald ikke. Men det afgorende er,
at skuffelserne, sidan som Rabinowitsch opleztede dem, forte ham frem til
hans nye opdagelse: Jesus er jodernes konge og Messias.
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Rabinowitsch pi Oliebierget
oPA Oliebjerget fandt jeg Jesusn, fortalte Rabinowitsch Venetianer i
1887.2{ Men underligt nok navner han overhovedet ikke Oliebferget og
det, der skete d6r, i sin uSelvbiografio, som blev trykt i 1887. Delitzsch ud-
gav den og forsynede den med et forord. Heri kan Delitzsch ikke skjule sin
rrgrelse over, at selvbiografien er si kortlattet hen imod slutningen. De-
litzsch havde ganske vist forsogt at IE Rabinowitsch til at give en mere ud-
forlig fremstilling af sin okristelige overbevisnings opsteen og gennem-
brudn. Men uden held. Rabinowitsch angiver ikke grunden hertil, men
blot at det er sket med fuldt overlag.25

At Delitzsch kan argre og undre sig over dette, er ikke si markeligt. Da
Rabinowitsch kommer til l*ipzig i 1887, er han ikke til sinds at udvide
slutningen pi sin levnedsskildring. Men det forhindrer ham ikke i mundt-
ligt at fortrlle herom! Ved et msde i l,ondon den 1l. januar l8B7 havde han
ogsi fortalt om sin oomvendelsen.16 Pi baggrund af sine oplevelser ved
Grademuren i Jerusalem kom han til at tanke pA2.Kran.36,14-16 med or-
dene uat der ikke mere var legedomn. I den hebraiske Bibel stir disse ord
i det sidste kapitel og i den sidste bog. Som ved et lys fra himmelen ser han,
at jodernes lidelse, og det, at Palastina er lagt ode, skyldes det jodiske folks
vedblivende forkastelse af Kristus. Legedom er at finde hos ham. I beskri-
velsen afdette forudsattes det, at han har haft et vist kendskab til Ny Testa-
mente og dets lrre.21

I artiklen, som fortaller herom, og som sandsynligvis bygger pi Rabino-
witschs egen beretning i I-ondon, mangler dog visse detaljer at blive belyst.
Alligevel er vi ikke pi helt bar bund, og slet ikke, dersom et referat fra msdet
i kipzig den 13. februar 1887 er pilideligt. Det er givet af en student, de
Renesse, der studerede ved Institutum Judaicum. Ved denne le!lighed boi-
er Rabinowitsch sig nemlig for forsamlingens enstemmige opfordring til at
fortalle om de begivenheder, der gik forud for lremkomsten af den messi-
anske bevrgelse i Sydrusiand.2E

Efter at have fortalt om sine skuffelser i Palaestina beretter Rabinowitsch
om sin oplevelse pi Oliebjerget. En aften fsr solnedgang gir han herop og
satter sig pi skriningen ved Getsemane have, fyldt af sorgmodige tanker
om sit folks hAblose tilstand. Referatet fra hans tale fortsetter:

Pludselig trengte et ord fra Det nye Testamente, et ord, han havde
last 15 Ar i forvejen uden at hafte sig ved det, som et lyn igennem
hans hjerte: "Hztis altsd Sonnen Jdr frigjort jer, skal I aere airkelig frien
(Joh. 8,36). Fra det ojeblik fik den sandhed, at Jesus er Kongen-
Messias, som alene kan frelse Israel, magt over hans sjal. Dybt beve-
get begav han sig straks til sit logi, greb Det nye Testamente og blev
under lesningen afJohannesevangeliet sliet afdisse ord: uSkilt lra
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mig kan I slet intet goreo (Joh. 15,5). Pa den mide skete det ved den
almagtige Guds styrelse, at han blev oplyst ved evangeliets lys. ,,Je-
shua Achinu" (Jesus vor broder) var fra nu afhans losen, hvormed han
vendte tilbaee til Rusland.'ze

Disse ord bygger s6m navnt pA et referat. Det er vist det narmeste, man kan
komme pi en beskrivelse af Rabinowitschs uomvendelsen. Under alle om-
standigheder kom denne beskrivelse til at udfylde det hul, som mange folte
hans oSelvbiografin havde efterladt. En narmere bestemmelse af indholdet
afhans nye tro giver denne beskrivelse ikke. Det tema vender vi tilbage til.

Referatet giver udtryk for en pludselig og uventet omvendelse. Samtidig
kan det observeres, at Rabinowitsch ibenbart har haft Det nye Testamente
med i sin rejsebagage. Sogelyset skal forst rettes mod dette forhold. Sporgs-
milet er, om hans medbragte Ny Testamente rober, at )omvendelsenu ikke
kom si uforberedt, som den almindeligvis er skildret. Det er ikke helt let
at give et enkelt svar pd det sporgsmil.

Det nye Testamente i reisebagagen
At Rabinowitsch havde en hebraisk udgave af Det nye Testamente rned pi
sin rejse, mi anses for sikkert. Miske var det netop det eksemplar, han fik
foraret af en ven i lB50'erne (se s. 35). Nogle kilder oplyser) at han tog sit
Ny Testamente med blandt andre rguidebogeru lor pi den mide at kunne
skafle sig informationer om de kristne helligsteder.3O Det oplyses dog ikke,
hvem der i givet fald gav dette rid. I sig selv volder det ingen vanskelighe-
der at tenke sig, at en oplysnings jode som Rabinowitsch pi et sddant punkt
kunne have fulgt andre oplysningsjoders rid. At han i sin bagage havde et
Ny Testamente, viser ikke nsdvendigvis, at kristne tanker allerede garede
i hans sind. Sikkerhed er dog vanskeligt at opni i et sidant sporgsmAl.

I nogle nekrologer og senere beskrivelser er det imidlertid lige for, at Ra-
binowitsch er skildret som en sogende jode, der besoger helligstederne - de
kristne! - med Det nye Testamente som sin guide. Ifolge en af de engelske
nekrologer fra lB99 vandrede Rabinowitsch rundt i Jerusalem med sit Ny
Testamente i lommen, ganske vist uibnet, indtil han endelig lukkede det op
pA Oliebjerget.3' Eller, som det siges et andet sted: nHan greb til Det ny
Testamente, og medens han laste det paa de hellige Steder, hvor Jesus hav-
de vandret, fslte han sig overbevist om) at her var Sandheden at findeu.32
I en fremstilling fra 1984, og efter omtalen afat Rabinowitsch inden sin til-
bagerejse endnu engang ville besoge Oliebjerget, siges der: uHan fik sit
N.T. frem og oplevede under sine dybe overvejelser et indeligt gennem-
brudo.33 Disse og lignende beskrivelser bygger imidlertid ikke pi selv-
standige undersogelser af kilderne.

Ogsi pA en litografisk afbildning af Rabinowitschs omvendelse kommer
det til udtryk, at han havde sit Ny Testamente med (se s. 5). Billedet, der
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var lavet afen W. Webb, er gengivet i februarnummeret l886 af The Jewish
Herald.3a Senere blev det bragt mange andre steder.r5 Billedet forestiller
Rabinowitsch pi Oliebjerget, hvor han stir og ser hen over Kedrondalen
mod Jerusalem. I sin hojre hind har han en stok, i sin venstre sin hat, frak-
ken er knappet bortset fra den overste knap; her ohangeru en bog i den op-
knappede frakke, uden tvivl Det nye Testamente. Alt tyder pA, at det netop
er dette billede, Lhotzky refererer til i sine erindringer fra 1904. Her siger
han: uMed et Ny Testamente i hinden og med det srnkede hoved rettet
mod Jerusalem omvender han sig synligt. Sidanne ting pleiede Rabino-
witsch at forelagge mig tavs, men med en si ubeskrivelig smilen i ojnene,
skuldrene, handerne, ja, den hele krop, som kun en iode kan smileu. Lhot-
zky kan gribes i andre unoiagtigheder. Nir han hevder, at Rabinowitsch pi
det pigaldende billede havde et Ny Testamente i hdnden mi det skyldes en
eri ndri n gs forskydni n g. 36

I et senere kapitel skal det narmere omtales, hvordan Lhotzky bruger
dette eksempel til at vise, hvorledes udenlandske missionsblade misbrugte
Rabinowitsch - en pistand, som i ovrigt mi afbalanceres med oplysninger
fra primare kilder. Men utrnkeligt er det nu ikke, at Rabinowitsch har mo-
ret sig kosteligt over at se sin egen oomvendelseu afbilledet. Hvem vil ikke
det?

Billedet vil naturligvis knytte hans omvendelse - og kristne overbevis-
ning - sammen med lasningen af Det nye Testamente. Og kan man ikke
lave en hel tegneserie, men skal have alt med pi 6t billede, mA Det nye Testa-
mente ogsA med. Alligevel synes mest at pege i retning afl at Rabinowitsch
ikke havde sit Ny Testamente med pi enhver spadseretur i Jerusalem.

Miske kan det forekomme lidt dilettantisk at ville afgore, om Rabino-
witsch havde sit Ny Testamente med eller ej den aften pi Oliebierget. Ho-
vedsagen miL vel v&re) at han havde et hebraisk Ny Testamente med i sin
bagage; og at han fik brug for det. Dilettanteri eller ej: mest peger i retning
afi, at hans Ny Testamente lA pi hans logi netop den aften. Derfor er det be-
rettiget at holde en vis kritisk distance til de skildringer, hvor Rabinowitsch
gores til en sogende pilgrim. Det er udtryk for senere tiders opbyggelige
overmalinger.

Dette er imidlertid ikke det samme som at pisti, at Det nye Testamente
ikke spillede nogen rolle i lorbindelse med hans omvendelse. Der kan bide
findes kilder, hvor det hrvdes, at han for sin reise kun havde lrst det spora-
disk, og andre, som modsat siger, at han var fortrolig med det. Det vender
vi tilbage til i naste kapitel. Sporgsmilet, som trrnger sig pi, er, om han
var mere fortrolig med Det nye Testamente fsr sin reise, end det siges iben-
lyst. I sine taler i l-ondon og t eipzig i 1BB7 antydede han, at han havde hst
i det, for han reiste til Pakstina.

Konstateres kan det imidlertid, at han efter sin reise til Det hellige Land
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blev endog overordentlig fortrolig med Det nye Testamente. Samtidig hav-
de han en klippefast overbevisning om, at det kunne nytte at sprede det
blandt joder og andre. Israelsmissionens talsmand i kipzig giver ham alle-
rede i l88B folgende gode skudsm6l: nSpredningen af Det nye Testamente
pi hebraisk har gennem Rabinowitsch fEet en aldeles ny fartn.r'I et af sine
sidste breve til Mildmay-missionen beder han om 200 eksemplarer af Det
nye Testamente pi russisk til spredning blandt soldater.38 Noget tilsvaren-
de havde han gjort tidligere.re Bibelspredningsarbejdet kunne opfattes
som et vink om, at Rabinowitsch var overbevist om, at selv en overfladisk
lasning af Det nye Testamente kunne fE store virkninger.

I hvert fald gav han allerede i 1883 sin nevs Samuel Rabinowitsch et Ny
Testamente pi hebraisk med folgende bemrrkning: uLas det, og vrer ikke
bange for Jesus-navnetu. Nevsen blev dsbt i december lBB5.10

Fra et msde i l-ondon den 18. januar l8B7 bragte The Jewish Herald fal-
gende udpluk fra hans tale, hvilket ogsi rober noget om hans syn pi betyd-
ningen af Det nye Testamente:

NAr en jode sporger mig, hvad han skal gore, og hvilken vei han skal
gi, siger ieg til ham, at han skal lase Det nye Testamente. Nir han si
siger: nDet har ieg gjortn, siger ieg det samme til ham, som en lage
plejer at sige til en patient, der har fiet det bedre ved at tage den ordi-
nerede medicin: ,iThg en flaske til, og 6n til, og endnu 6nn. Pi tilsva-
rende mide siger jeg til den synd-syge jode: nLrs Det nye Testamente
igen og igen, og det vil ti l sidst IE den onskede virkningn.{r

Tilbage med nye forventninger
Rabinowitsch begav sig ud pi rejse med zionistiske forventninger. Allerede
i Konstantinopel blev disse forventninger sat pi prove. D6r gik det op for
ham, at det var tyrkerne, der havde noglen til Jerusalems tomme porte. I
Det hellige l-and blev hans zionistiske forventninger knust. Men hAbet om
jodernes nationale samling i Palestina havde han stadig i behold (se s. 126).
Da han vendte tilbage til Kischinew) var hans forventninger sterkt socialt
pragede. Jodesporgsmilet, mente han, kunne ikke lsses uden om uvor bro-
derJesusn. Eller sagt med en ofte citeret vending, hvis precise meningsind-
hold kun fE har gjort sig den ulejlighed at bestemme: oNsglen til Det helli-
ge Land liger i handerne pi vores broder Jesusn (se videre s. 124).

Hvordan disse forventninger kom til udtryk, vender vi tilbage til. Men
forst skal Rabinowitschs livsforlob for 1882 ridses op. En klar fornemmelse
afhans forhold til kristendommen er endnu ikke givet, miske mi man nojes
med mindre, nemlig at stil le nogle sporgsmil. Vigtigt er det i denne sam-
menhe ng at fE efterprovet, om Rabinowitsch for 1882 var en mand, som
man i toneangivende f odiske kredse regnede med. For at ni frem til et afba-
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lanceret syn pi hans kritik af sine med-joder, efter at han fremtridte offent-
ligt som Messias-troende, kan det vere pi sin plads at hafte sig ved hans
kritik og karske bemarkninger om sine med-ioder for 1882.Jodisk selvkri-
tik er naturligvis ikke udtryk for antisemitisme.

Hvordan Rabinowitschs liv formede sig for 1882, har han selv givet en
nogenlunde fyldig orientering om. Hovedpunkterne kan kontrolleres i jo-
diske kilder. Ikke mindst de kilder, der i begyndelsen af lB80'erne ytrede
sig om Rabinowitsch og hans virksomhed/zr rejsen til Palastina, er i denne
forbindelse af interesse.

Er nemlig disse kilders oplysninger rigtige, mi det billede af Rabino-
witsch, som aftegnes i nogle moderne opslagsvarker, revideres betydeligt.



III
Rabinoa;itschs liztsforlsb for 1882

Pi opfordring fra Delitzsch skrev Rabinowitsch sin oSelvbiografiu.l Den
udkom pA tysk i 1887 i Delitzschs oversattelse.I sin helhed eller i uddrag
blev den snart efter oversat til andre sprog.2 Oprindelig var den skrevet pi
hebraisk og afsluttet i november 1886. Delitzsch md i et efterskrift indrsm-
me) at han ikke altid har anvendt de officielle betegnelser, nir talen er om
de statslige russiske forhold; og mAske vil Rabinowitsch nher og deru fols,
at der er blevet brugt for store ord om ham i visse udtryk pi tysk i forhold
til det hebraiske forlag, bemarker Delitzsch.r Dette kunne tyde pi, at Ra-
binowitsch har set oversrttelsen, inden den blev trykt, og kritiseret nogle
punkter.

En del afde oplysninger, Rabinowitsch fremkommer med i sin ,Selvbio-
grafio, kan afcheckes pi forskellig mide. Ikke mindst vidner nogle artikler,
som han fik optaget i renommerede jodiske blade og tidsskrifter, om en vis
anerkendelse. I et bibliografisk leksikon fra 1B81 om datidens samlede jodi-
ske litteratur, skriver Ch.D. Lippe om Rabinowitsch, at han er ,,Privatge-
lehrtero (selvlart, autodidakt), og supplerer pi hebraisk med folgende. uAf
den arede lrrde, som er omtalt ovenfor, er nogle vardifulde artikler trykt,
som alle gor deres forfatter eren. Herefter relereres der til en artikel i l/c-
boker Or (se nedenfor).a I det forste modindlag i Hamelitz mod Rabino-
witschs negative opfattelse afOliphant, som han havde givet udtryk for i sir
reisebrev dateret 6./18. maj 1882, betegnes han som nden larde skri-
bent/forfatte r o l' d erfor bestyrtelsen over hans vurdering af Oliphant.

For lettere at kunne folge begivenhedernes gang, sidan som Rabino-
witsch selv presenterer dem, skal fsrst nogle informationer, der blev oF
fentliggjort i Hamelitz om ham, drages frem. Den polemiske sammen-
hang, som disse informationer findes i, vender vi ti lbage til (se s. 50). Det
er redaktsren Alexander Zederbaum, der har lagt pen til beskrivelsen afsin
tidligere medarbejder eller korrespondent ved bladet Hamelitz; det skrives
efter, at det er blevet kendt, at Rabinowitsch har kontakt med den lutherske
prast i Kischinew; det er en ven, der skriver om en ven, han har kendt lan-
ge. Derfor er denne kilde overordentlig betydningsfuld til forstdelsen af Ra-
binowitschs position /zr 1882.

Konturerne af en velanset iode
I en forsideartikel tages Rabinowitsch-sagen op i Hamelitz den 20. janu-
arl1. februar 1884.6 Af redaktsren bebrejdes Rabinowitsch for ikke at have
meddelt ham om sin nye tro, og han udfordres til at vedkende sig den. Ryg-
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tet ger nemlig, at han har forbindelse med den lutherske tro, at han selv er
vildfsrt og nu vildforer andre. Ganske vist tror han ikke, siger redaktoren,
at Jesus er Guds Son, men dog at han er Messias. Og redaktoren fortsetter,
idet vi for overblikkets skyld trakker de relevante oplysninger ud:

- det var vanskeligt for os at tro dette om en mand som haml
- han har varet kendt af os i omkring20 Ar, ogsi da han boede i Orgef ew;
- vi kender ham som en lovkyndig mand;
- han taler og skriver bide det hebraiske og russiske sprog;
- han elsker sit folk og er ivrig for dets tro og oplysning (Haskala);
- han er et lrrd og moralsk menneskel
- han blev hojt agtet i den jodiske menighed i Kischinew, da han bosatte sig

d€r;
- mange lyttede til hans forslag om at oprette et selskab til agerbrugets

fremme blandt ioderne i Bessarabien;
- da iodeforfolgelserne brod ud, gav han over for sine faller udtryk for fore-

stillingen om at bosatte sig i Eretz Israel;
- han rejste via Konstantinopel og Jaffa til Jerusalem;
- han blev i Hamelitz angrebet for sin polemik imod Oliphant, men hans

polemik skyldes hans iver for sin religion og sit folk.

Pi den baggrund er det ikke underligt, at redaktoren sporger: nHvordan
skulle vi kunne tro dem, der sagde, at en sedan mand havde skiftet overbe-
visning i sin hof e alder?u Han medgiver da ogsi ibent, at han i begyndelsen
troede) at det var et rygte, der var spredt afnogle fiender afRabinowitsch.

Informationerne er krystalklare. Blandt andre oplysningsf oder var Josef
Rabinowirsch et godt navn og en velanskreven person. Derfor er der i over-
raskelsen ogsi bide en smertens og en bitterhedens undertone over hans
nye overbevisning. Samtidig bekrafter disse informationer hovedpunkter-
ne i Rabinowitschs livsforlob. sidan som de er beskrevet af ham selv i hans
oSelvbiografin.

Af Rabinowitschs "Selvbio 
grafi..

Josef ben David Rabinowitsch blev fsdt den 11.123. september 1837 i den
lille by Resina i Bessarabien. Begge foraldre var af rabbinerslagt; deraf i
ovrigt navnet: son af Rabbi - Rabinowitsch. Moderen dsr i hans tidlige
barndom, og familien flytter fra byen. Josefbliver i Resina, hvor han opfo-
stres hos sin morfar. Denne var en ivrig tilhrenger af chassidismen, som Jo-
sef da ogsi oplares i. Samtidig larer han kerlighed til Toraen, Thlmud og
andre gode jodiske boger. Som seks-irig kan han fremsige hele Hojsangen
udenad, som syv-irig kan han det samme med hele Mishna-traktaten Suk-
kot.
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Pi grund af morfarens fremskredne alder anbringes han fra 1848 hos sin
farmor i Orgefew. I sit andet tiir studerer han Talmud hos en dyrt betalt
rabbiner og er stadig vak under indflydelse afchassidismen. Han er frngs-
let heraf og finder ingen smag i javnaldrendes fornojelser og holder sig
langt borte fra spadsereture og lege. Da han er 15, trenger egteskabsstifter-
ne sig pi, og i efteriret 1853, da han lige er blevet 16 ir, fastes han til sin
brud. Efter galdende skik skulle brylluppet sti inden for tre ir. Inden det
sker - velsagtens i 1856 - stifter han bekendtsskab med vesteuropaiske ide-
er) som nir frem til Bessarabien. Disse nvande begyndte lidt efter lidt at be-
rolige og slukke ilden i mit hjerteo, det hjerte, som havde brendt for chassi-
dismen. Hertil kom, at de russiske myndigheder begyndte at krave, at alle
jodiske bsrn skulle lare at tale og skrive russisk. Bekendtskabet med Moses
Mendelsohns skrifter og reformjodedommen gjorde ogsi sin virkning.
Gennem Mendelsohns skrifter larer han logisk tenknings vasen at kende.
Han stifter endvidere bekendtskab med den nyere jodiske litteratur og tolk-
ninger og foler, at han herigennem vigner af de drsmme, hans chassidiske
larere havde givet ham.

Med andre ord: den i6-18 irige teenager er i opbrud og pi vej bort fra
chassidismen. Andsstrsmningeifra Europa er ved at gori deres virkning
pi ham, som pi si mange andre russiske joder.

Velsagtens i december 1856 bliver Rabinowitsch gift. Det er det ir, De-
litzsch angiver, selv om iret efter iodisk angivelse omtales som 5615, hvil-
ket svarer til 1854.? Hvorom alting er: Inden Rabinowitsch bliver gift,
n&vner han sin forbindelse med Jechiel Zebi Herschensohn. Denne var
Thlmud-ekspert, boede da i Kischinew og havde forbindelse med folk, som
stod for at vere Doplyste(. Han ibner Rabinowitschs ojne for, at den jodiske
Kabbala havde tigelagt jodernes horisont. nMin sjeln, siger Rabinowitsch,
nsluttede sig mere og mere fast til denne min ven Herschensohns sjel.
Dage og natter sad vi i karlighed ved hinandens side for med eftertanke at
udforske guddommelig og menneskelig lov og gore os den sande vej til lyk-
salighed klaru.

En dag bringer Herschensohn et hebraisk Ny Testamente med til Rabi-
nowitsch i Orgeiew. Det havde han modtaget fra presten i Kischinew. Her-
schensohn havde modtaget det for at hnde ud af, hvadJesus afNazaret hav-
de lrrt, og hvad de hedningekristne bekender sig til. Han giver det videre
til Rabinowitsch med ordene: oHvem v6d? Miske er det virkelig ham, som
profeterne har forjrttetu. Endnu i dag har jeg dette eksemplar af Det nye
Testamente, tilfo jer Rabinowitsch.

Studiet afrldre f odiske religionsfilosofiske skrifter, hans iver efter at lere
russisk og tysk samt ikke mindst venskabet med Herschensohn, som af
mange inden for chassidiske kredse blev betragtet som en fritanker, frem-
kaldte for Rabinowitsch et brud med sin lrrer og med chassidismen. Pi den
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baggrund fsler han sig nodsaget til at forlade Orgejew.
Han flytter hjem til faderen i landsbyen Maschkowics. D6r arbeider han

med den nyere videnskab og udtaler sig kritisk otil alle og enhvern om chas-
sidismen. Faderen, som ellers havde betalt dyrt for at fE sonnen oplrrt i
chassidismen, lagger ham ingen hindringer i vejen, men stotter tv€rtimod
sonnen pi hans nye vej. Rabinowitsch fEr nu ojnene op for, at der er en na-
tur, som Gud har skabt, gkder sig over at se bsnderne arbejde med iorden,
fir kontakt med bide jodiske og ikke-jodiske handelsfolk, som henter vin og
tobak i landsbyen. oJeg brod ud afden cirkel, der indtil nu havde holdt mig
fangen, og jeg si, at der ogsi gives andre kald i denne verden end det at stu-
dere og hengive sig til arkeslose grubleriero.

I december 1856 bliver Rabinowitsch si gift med den 17-hrige Golde,
som agteskabsstifterne nogle Ar for havde fundet frem til; ,hvor fandtes der
en son i Israel, der bagefter brsd sit hoved med det, hans far allerede havde
sat i vark?< Som skik var, boede det nygifte par det fsrste halvandet ir i pi-
gens foraldres hjem. Det var i Orgejew, som Rabinowitsch ikke lang tid for-
inden var flyttet fra. Om denne periode siger Rabinowitsch, at han ikke
foretog sig andet end at omgis sin ven Herschensohn, som pi det tidspunkt
ogsi boede i Orgeiew sammen med sin hustru; oellers besogte jeg kun.Beir
ha-Midrash, hvor jeg gjorde bon morgen og aftenn. (Indskydes mi det her,
at det er sidste gang, Herschensohn omtales i biografien, og at det ikke nav-
nes, at Rabinowitschs ssster blev gift med - netop - Herschensohn. Det er
heller ikke med 6t ord navnt, at pi det tidspunkt, Rabinowitsch skriver sin
nSelvbiografiu, har Herschensohn lange varet kristen. Disse bemarkel-
sesvardige udeladelser skal vi nedenfor knytte nogle kommentarer til).

Knapt et ir efter agteskabets indgielse fsdes familiens forste son, Vladi-
mirl efter halvandet ir i svigerforaldrenes hjem kober han en lille butik i
Orgejew, som de flytter til. Men allerede i 1859 lagges butikken og beboel-
sen i aske af en brand. oAlle mine eiendele, boger og bohave blev et bytte
for denne store brand..."

Under bitre savn og presset af disse omstandigheder soger han nu at
komme til at beherske det russiske sprog og satter sig ind i Bessarabiens og
Orgejews love for om muligt at komme til at fungere som retskonsulent el-
ler advokat. Allerede i l860 indtager han en agtet stilling og ridgiver man-
ge, si eksperimentet lykkes. Han indsender nu ogsi skriftlige bidrag til jo-
diske aviser i Odessa. I det hele taget betragtes han som en njodisk folke-
venu, bl.a. ogsi fordi han stil ler sig i spidsen for oprettelsen afen skole til
uddannelse afjodiske drenge bide i hebraisk og russisk sivel som i skrift-
kundskab og kendskab til Thlmud nefter nutidens videnskabelige fordrin-
geru, tilfoies det. Han stiller sig ogsi i spidsen for en forbedring afde moral-
ske tilstande blandt joderne og hoster behorig anerkendelse herfor. oForfat-
tere bad mig om min anbefaling af deres boger, skribenter i frisindet ret-
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ning om min medvirken ved deres forehavender. Min upartiske virksom-
hed for Israels folks vel og trivsel blev anerkendt afalle parter(, siger han.

I 1866 bliver Rabinowitsch indehaver af en stor kolonialvareforretning;
i 1869 oplever han som den forste iode at blive indvalgt i landdagen for Or-
gejew. Desuden bliver han medlem af et udvalg, som skulle udvrlge nav-
ninge til domstolene. Det politiske arbejde >satte kronen pi det tredje tiir
afmit levnedslsbo. Om milet for sine visioner og sit arbejde siger han: ndet
var mit hjertes storste onske at se mit elskede folk lykkeligt i dets russiske
hjemstavnn.

Midlet hertil var,,oplysning(. Han narede forventninger om) at den nye
tids ind ville gore joderne frie og give dem samme borgerlige og sociale ret-
tigheder som andre mennesker. nMenr,. siger han umin tro pi Israels frelse
ved oplysning og den moderne ind blev svekketn. Han anforer et par begi-
venheder, der havde rystet ham. Frankrig led under Napoleon nederlag til
Tyskland, selv om franskmandene )er oplysningens bannerforere frem for
andre folko. Videre nevnes jodeforfolgelserne i Odessa i lBTl; kristne med-
borgere var tavse tilskuere til, at en fanatisk pobelskare plyndrede los. uDa
blev det klart for mig, at det var langtfra, at oplysningen kunne redde joder-
ne afderes fienders hindn. Joderne i Odessa, siger han, var de forste, som
gav sig oplysningen i vold, men de blev ogsi de forste, der blev truet aftilin-
tetgorelse. Endelig navner Rabinowitsch, at han gennem sit politiske ar-
bejde blev overbevist om) at landets indbyggere kun har et godt forhold til
ioderne, nir det er til deres egen fordel; ellers stoder de dem bort. nFremti-
den for Ruslands joder forekom mig som en himmel, der er tildakket afsor-
te skyern. Af denne nye indsigt tager han konsekvenserne. Han frasiger sig
sine politiske til l idsposter i Orgejew og rejser i november 1871 til Kischi-
new nligesom for at begynde et nyt livo.

I Kischinew nedsatter han sig som retskonsulent eller advokat.I 1872
bukker den yngste af i alt fire dstre under for koleraen. Det rldste barn,
sonnen Vladimir, gik pn gymnasiet i Kischinew, da familien flytter hertil.
Med advokatvirksomheden gir det glimrende. I 1873 har han midler til at
bygge et stort hus. Foruden at hjelpe folk med deres rets- og pengesager for-
driver han tiden hjemme med at hse den hellige skrift og give undervis-
ning i hebraisk og russisk. Kun pi sabbatten og de jodiske festdage tager
han del i den jodiske menigheds gudstjenester. Hver sabbat samles danne-
de folk fra Kischinew i hans hjem for at hsre hans mening om religiose og
almenvidenskabelige sporgsmil. Eller for at hore nyheder om jodedom-
men i det hele taget.

Fra dette tidspunkt - begyndelsen af 1870'erne - bliver han medarbejder
ved et par jodiske tidsskrifter, der blev udgivet i St. Petersburg (I-eningrad).
Blandt disse var fsrnavnte Hamelitz. Han leverer bidrag om, hvad de bess-
arabiske ioder trrnger til i indelig og borgerlig henseende. Krigen mel-
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lem Serbien og Bulgarien pi den ene side og Tyrkiet pi den anden gjorde
ogsi sin virkning. Efter Serbiens og Bulgariens uafhangighed i 1878 vak-
kes hos Rabinowitsch hibet om) at Israels folk kunne opni samme form for
uafhengighed.

I 1878 skrev han en storre artikel, som blev publiceret i det hebraiske
tidsskrift Haboker Or i 1879.8 Han gor her galdende, at rabbinatets til-
stand mi forbedres. Hvis det ikke sker, vil heller ikke den indelige tilstand
blandt joderne i almindelighed blive forbedret. Sammen med andre be-
skaftiger han sig videre med, hvordan man kan fi joderne giort interessere-
de i at beskeftige sig med landbrug. Han holder foredrag om agerdyrkning
og er medstifter af en forening, der laver et udkast til et jodisk selskab, der
skal understotte fattige joder, der giver sig af med havedyrkning. Med en
patos, der virker morsom i dag, men nappe har fremkaldt smilet pi joders
l:eber dengang, fortaller han om, hvordan han selv dyrkede haven ved sit
hus ni pisyn af folk, der legemligt var sterkersu, for at gA foran med et godt
eksempel. oFor kun et arbeide i hus og pi mark, der udfsres under brug af
alle ens krafter, kan redde Israels are og bringe det had til tavshed, som
man narer til os... Der gives ogsi indeligt arbejde, der med rette hedder ar'
bejde, men kun det arbejde, der krrver legemlig anstrengelse og satter alle
menneskets krefter i bevagelse, gor et folk dygtigt og beskytter det mod en-
sidighedu.

I 1870'erne er Rabinowitsch siledes ndet frem til, at det ikke er tilstrak-
keligt at tenke og tale. Det mi komme til praktisk handling. Om joderne
i almindelighed siger han: ude er rige pi ord, men desto fattigere pi hand-
lingu. I sin kamp mod den ,fordummelssu, han ser hos sine frander, der er
prisgivet uvirksomheden og uvidenheden, fbr han artikler optaget i Hame-
/zr4 siledes at joder andre steder i Rusland kunne efterligne projektet med
at fe gang i agerdyrkningen. Han tager nu atter del i det religiose liv. Han
er med til at Ib en sksn bedesal indrettet i Kischinew, hvor man gor brug
af dygtige sangere for ved korsang at gsre gudstjenesten mere hojtidelig,
oog alt det smaglose og anstodelige blev fjernet fra gudstjenesteordnin-
genu. I denne menighed blev han tildelt en ledende position, fortaller han.

| 187 4 og 1876 fik de ssnnerne David og Nathan. Hans sidste oplysning
om synet pA joderne i nSelvbiografienn gir ud pA, at de ikke er si gode til
handelssager, som de ellers selv mener. Det emne har han diskuteret i en
artikel i Hamelitz i 1880.'

Afsluttende anfsres kort de begivenheder, som stir i forbindelse med
fremkomsten af den sydrussiske messianske bevagelse. Han npinteo sig
med > jodesporgsmilets losningn ud fra tre forhold, som kort omtales: vor
retfardige kejser Alexander II's dod (1881), jodeforfalgelserne i forskellige
egne af Rusland (1881-1882) og de forfulgte joders flugt og udvandring til
Amerika og Palestina. Uden nermere at forklare disse forhold fortsamer
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Rabinowitsch: uDisse begivenheder gjorde deres til, at jeg kom til erken-
delse af ham, om hvem Moses og profeterne har skrevet: Jesus af Nazaret,
han, som siger (Joh. 18,37):'Dertil er jeg fodt, og dertil er jeg kommen til
verden, at jeg skal vidne om sandheden. Enhver, som er afsandheden, ho-
rer min rost' - ham, min Herre og min Gudn.

Med disse ord lagger Rabinowitsch si pennen fra sig, lofter sine ojne til
ham, der sidder ved majesteten i det hoje, sporger ham, om han for bestan-
dig vil vredes pi sit folk, beder om at mette kunne hore, at Gud Herren har
tilsagt sit folk og sine fromme fred, og slutter af med forvisningen om, at
Herrens hjrlp er nar hos dem, der frygter ham.

Si vidt Rabinowitschs >Selvbiografin. Det er ikke vanskeligt at nikke
genkendende til de hovedlinjer, Rabinowitsch selv trakker frem, og si de
informationer) som redaktsren for Hamelitz videregav til sine lesere i be-
gyndelsen af 1884.

En velanskreven siksakkende oplysningsiode
Der kan ikke herske nogen tvivl om, at Rabinowitsch forud for sin rejse til
Palastina var en velanskreven oplysningsjode. De jodiske kredse, der mitte
vare imod ham, var ogsi imod andre oplysningsjoder, som havde flernet
sig fra deres opvakst, hvad enten det var i skikkelse af chassidismen eller
den ortodokse jodedom. I et efterskrift til en afRabinowitschs artikler i Ha-
melitz 1880, hvor redaktsren giver udtryk for uenighed med Rabino-
witschs synspunkter, betegnes Rabinowitsch alligevel som oden kare for-
fatteru, nen forstandig mandu, ,den oplyste forfattero, og )dgnns larde for-
fatteru.r0 Han betegnes ligefrem som orabbin, selv om han nu ikke var or-
dineret rabbiner.t'

I The Jewish Chroniclehevdes det i forbindelse med en omtale af Rabino-
witschs dod i 1899, at han gjorde sin nentrd i det offentlige livo under de
>antijodiske udskejelser i det sydlige Rusland i irene l88i-t8B2u.'2 Her-
med underkendes hans tidligere indsats. Hvordan man end vil vurdere be-
tydningen af hans skribentvirksomhed, er det ikke til at komme uden om,
at han lang tid for 188l-1882 havde giort sin entr6 pi den offentlige are-
na.'3 Med henvisning til hans artikel i Haboker Or fra 1879 anfsres det i
The Jewish Encyclopedia fra begyndelsen af dette irhundrede: oDetre var
hans eneste bidrag som jode til den iodiske litreraturu.ra Hvis Rabino-
witsch ikke var blevet Messias-troende, kan det godt vare, at han havde fiet
tilskrevet lidt mere pi sin forfatterkonto. At han hurtigt efter sin omvendel-
se blev erklaret for uudanneto, skal der nedenfor gives eksempler pi. Men
det forandrer ikke, at han fsr 1882 var en anset og velanskreven jode, der ar-
beidede pi u jodesporgsmiletsn losning.

Over for Lhotzky har Rabinowitsch selv gjort det klart, at han ikke havde
bestiet nogen eksamener eller giet i offentligt anerkendte skoler. I Tysk-
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land, hvor man kun som ,advokater< anerkender folk, der har studeret, vil
man kalde Rabinowitsch en uvinkelskrivern, siger Lhotzky.r5 Han under-
streger, at Rabinowitsch er )et stort sprogtalentn, der taler og skriver klas-
sisk hebraisk samt russisk. Til sine udenlandske venner meddeler Rabino-
witsch, at han forstir og laser engelsk, tysk og fransk.'6 Det almindelige
blev, at han skrev sine breve pi hebraisk. Da et tyskskrevet brev fra 1BB4 bli-
ver oflentliggjort, oplyser Delitzsch, at det stilistisk er blevet rettet, da Ra-
binowitsch ikke skriver tysk lige si flydende som russisk, hebraisk og jode-
tysk, dvs. jiddisch.rT Senere korresponderede han undertiden pi engelsk,
stottet af sin yngste datter Rakel.'8 Selv om hans mundtlige ferdigheder
pi engelsk givetvis udviklede sig pi grund afden nare forbindelse til Eng-
land og Skotland, betegner hans skotske venner det dog som en fiasko, at
han i 1896 holdt en tale i Edinburgh pi engelsk (se s. 177). Men at Rabino-
witsch kunne orientere sig pi engelsk og fransk - og endnu bedre pi tysk
- efterlader kilderne ingen tvivl om. PA disse sprog modtog han senere
tidsskrifter fra de forskellige landes israelsmissionsselskabers ledere.re I
1889 oversatte han en engelsk hymne af Horatius Bonar til hebraisk.20

I 1897 betegner S. Wilkinson fra Mildmay-missionen Rabinowitsch som
nen altrdende lasern.2r Det galder ikke blot jodisk litteratur og missions-
litteratur, men ogsi lasning af alt, hvad der har med tidens stromninger at
gore. Rabinowitschs videbegarlighed synes ikke at vrre berort at at han
var blevet Messias-troende. Han v€d, hvad Renan og Strauss stir for.22
James Pirie i Prag omtaler ham som >Dr.<21

Ovenfor er det anfsrt, at Rabinowitsch i Hamelitz fra 1880 tituleres som
orabbio. Men egentlig, dvs. ordineret, rabbiner var han hverken fsr eller ef
ter 1882. Sandsynligvis pi baggrund afhvad Rabinowitsch selv har fortalt,
navnes det i en engelsk kilde fra 1887, at hans svigerfar onskede, at han
skulle vare rabbiner.2a Det blev han dog ikke, og derfor er det misvisende,
nir Rabinowitsch i 1896 betegnes som >den russiske ex-rabbineru i Den
skotske Frikirkes blad.'z5 I nogle kristne kilder kaldes han undertiden for
en ,kristen rabbinern.26 I 1885 ster der ,rabbin pi det hebraiske titelblad
til de to forste pradikener, der blev udgivet afJakob Wechsler (se s. 83). At
de jodiske omgivelser ikke anerkendte ham som en legitim rabbiner, kan
der ikke herske nogen tvivl om. Men da det >bedehus(, som han senere fun-
gerede i som pradikant, af de russiske myndigheder blev betragtet som en
synagoge, kan det ikke udelukkes, at Rabinowitsch lejlighedsvis selv har
brugt denne betegnelse. Men skiltet med den ser han ikke ud til at have
giort. I sin pradikenantologi fra 1897 skriver han ,pradikantu pi titelbla-
det. )Han betragtes som en rabbiner, men som en, der larer, hvad han viin,
skriver den skotske kirkeleder A.N. Somerville i sine optegnelser fra sit be-
sog i Kischinew i 1888.27 Under alle omstandigheder var han hverken for
eller efter l8B2 ordinerer rabbiner. Ordineret prast blev han heller ikke.
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At Rabinowitsch fjernede sig fra chassidismen og gav sig oplysningen i
vold, kan betegnes som hans fsrste oomvendelsen. Herefter siksakkede han
mellem forskellige modeller for, hvordan jodernes kir i Rusland kunne for-
bedres. Nir han skriver om sine forhibninger og skuffelser, forekommer
han rrlig, undertiden lidt naiv, hvilket miske siger mest om en eftertid, der
betragter sagen fra en historisk distance. Et karakteristisk personligheds-
trak - et trrk, der genfindes i hans liv som Messias-troende - er, at han ikke
lader sig lamme i sin aktivitet, nir han har indset, at hans forventninger
ikke gir i opfyldelse. Straks soger han nye veje. Et eksempel herpi skal gives
fra tidsrummet umiddelbart forud for rejsen til Palastina.

I november lBBl indsender han sammen med sine brodre Jankel og Meir
en ansogning til guvernoren i Bessarabien om tilladelse til at oprette en jo-
disk landbrugskoloni.28 Fsrst skildres de ugunstige livsvilkar for de bess-
arabiske joder. Det navnes, at mange af dem er parat til i deres fortvivlelse
at bortkaste deres fadres dyrebare religion, idet der henvises til Det indeli-
ge bibelske Broderskab, som er dannet i Elisabetgrad (se nedenfor); andre
er parat til at forlade deres dyrebare fedreland og rejse til Amerika eller Pa-
lestina. Pi denne baggrund ansoges om 437 hektar jord til en jodisk land-
brugskoloni.

I den fsrste paragrafafudkastet til statutter for landbrugskolonien hed-
der det, at man vil gore brug afde nyeste metoder. Ved at dyrke og bearbeide
deres fadrelands natur kan joderne skafle sig livsunderhold. Gennem deres
frllesskab og religiose liv kan sidanne joder blive et eksempel for andre jo-
der til at leve et beskedent, arligt og arbejdsomt liv.

Den 22. februar/6. marts 1882 modtages uden nermere begrundelse
myndighedernes afslag pi ansogningen. Og kort tid efter er Rabinowitsch
pi vef til Palastina for at sondere terr&net for en jodisk bosattelse d6r! At
han af nogle blev opfattet som ndelegat< viser, at han ikke var under mistan-
ke for at soge ojodesporgsmiletsu losning i Jesus Messias.2e Men fsr der
knyttes nogle yderligere kommentarer til det vanskelige sporgsmil om Ra-
binowitschs stilling til kristendommenfor 1882, skal hans forhold til et par
andre reformbevegelser, der opstod i begyndelsen af IBB0'erne, kort omta-
les.

Rabinowitsch og et par iodiske reformbevegelser
I 1880 havde Jakob Gordin dannet Det dndelige bibelske BrodersAab, som var
en jodisk reformbevegelse. I denne forkastede man den efter-bibelske jode-
dom; Bibelen, tolket pi rationalistisk mide, blev anset for kilden til en etisk
livsforelse, og man tog afstand fra, at joderne skulle beskaftige sig med han-
del. Derimod si man i agerbrug en ny mulighed for at bedre jodernes kir.
I l88l havdede Gordin i en artikel, at jadernes karlighed til penge og deres
beskaftigelse med handel var irsag til russernes antisemitisme.s0
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Det er ikke vanskeligt at se, at Rabinowitsch pi nogle punkter i sin kritik
af jodernes mammoninteresser og som talsmand for oprettelsen af en
landbrugskoloni, har haft sammenfaldende interesser med Gordin. Allige-
vel peger hans ord i ansogningen fra november 1881 (se ovenfor) mest i ret-
ning af, at han betragtede bevrgelsen som sidan som et frafald fra fadrenes
dyrebare religion.

En anden bevagelse, Nylsrael(Novi Israel), blev grundlagt afJakob Pri
luker i Odessa i 1881-1882. Han gjorde sig til talsmand for en universel reli
gion, i hvilken den jodiske omskarelse og sabbat skulle afskaffes. tlmud
skulle heller ikke have nogen betydning.r' Det kan vel ikke fuldstandig
udelukkes, at Rabinowitsch har orienteret sig hos Priluker i Odessa far af-
rejsen til Palastina. Men under alle omstandigheder mi Prilukers beva-
gelse Novi Israel og Rabinowitschs messianske bevagelse holdes adskilt fra
hinanden.

Forbavsende er det, at The New Standard Jeusish Encyclopedia (1975) ikke
blot hrvder, at Rabinowitsch i 1882 grundlagde den jodekristne sekt Novi
Israel og skrev dens statutter, hvor han forklarede sin anerkendelse afkri-
stendomme46 samtidig med at han bibeholdt sabbatten og omskerel-
sen(!)3'Under rubrikken Noai Israel anfores det i samme verk, at Priluker
snskede at flytte sabbatten til sondagen og at afskaffe omskarelsen, hvoreF
ter det pistis, at bevrgelsen i i8B4 oblev fornyet i Kischinew afJosefRabi-
nowitsch, som ogsi blev kristen i 1885, hvorefter bevagelsens aktivitet op-
hsrteu.33 Anderledes korrekt er det, nir det i Encyclopedia Judaica (1972)
anfores, at Rabinowitschs bevagelse ikke mi forveksles med Novi Israel,
der blev grundlagt af Priluker.3a

Rabinowitsch gav sin bevagelse navnet Den nye pagts Israelitter (se ne-
denfor s. 78). Dette navn kunne forveksles med Ny lsrael. Selv om bevegel-
serne mi holdes adskilt fra hinanden, blev navnet Ny Israel rent faktisk an-
vendt om Rabinowitschs bevagelse i hans samtid. Det findes fx i nogle rus-
siske aviser fra 1885 og 1886 ifolge den tyske gengivelse i Saat auf HofF
nung.35 Fra Budapest skriver tilsvarende Den skotske Frikirkes prest, A.
Moody, at Rabinowitschs bevagelse ,barer betegnelsen 'Ny Israel' eller
'Den nye pagts Israel'n?uOgsi de le Roi mi kritiseres for sit ordvalg i sit
store vark om den evangeliske kristenhed og joderne. Her hrvdes det, at et
antal joder fulgte Rabinowitsch og sluttede sig sammen i en pagt, ufor hvil-
ken de valgte sig navnet Ny Israel eller Bibelsk Broderskabn.3T

Si vidt det kan sksnnes ud fra Rabinowitschs egne verker, har han aldrig
selv brugt betegnelsen Ny Israel om sin bevagelse. Sikkert er det, at det al-
drig har varet bevegelsens officielle navn. I et hefte, skrevet pi jiddisch og
udgivet i 1894, ytrer Rabinowitsch sig om dette sporgsmil.38

I haftet oHvad er en israelit afden nye pagt?( lader Rabinowitsch to rab-
binere diskutere nogle forskellige sporgsmil i forbindelse med den messi-
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anske bevagelses navn. Rabbi Jakob er den udenforstiende, rabbi Israel er
tilhanger af Rabinowitsch - dog uden endnu at vare dsbt. I dialogen mel-
lem de to rabbinere er rabbi Israel siledes Rabinowitschs talersr.

Rabbi Jakob stiller bl.a. sporgsmilet: nHvorfor kalder I f er - ieg mener
Rabinowitsch og hans bevagelse - for Ny Israel?n

Rabbi Israel svarer, at Rabinowitsch aldrig har kaldt sin bevagelse for Ny
Israel, men derimod for Den nye pagts Israel. Det kan man se) siger rabbi
Israel, pi alle de dokumenter, Rabinowitsch har udgivet. Og, tilfojer han,
i alle hans trykte pradikener pi det hellige sprog - hebraisk - findes udtryk-
ket Ssnner af Israel, sonner af den nye pagt. Om udtrykket Ny Israel oply-
ser rabbi Israel, at det er, hvad nogle i Odessa og Elisabetgrad har kaldt sig.
Men de er uden tro pi Gud og er inspirerede af nogle filosofiske ideer fra
det i9. irhundrede. Ligeledes er de uden tro pi Guds hellige skrifter, uden
tro pi Guds Son, Jesus Messias, og uden tro pi at Messias Jesus har udgydt
sit blod for at slutte en ny pagt med Juda og Israel. I kontrast til dette stiller
rabbi Israel Rabinowitschs arbejde. Det er grundet pA den sande tro. Rabi-
nowitsch larer, anforer han, at det jodiske folk ikke kan fornyes, hvis det
ikke omvender sig og tror, at Israels Gud for langst har sluttet en ny pagt
med det jodiske folk gennem det blod, Messias Jesus har udgydt pi korset
i Jerusalem for nasten 1900 ir siden.

Rabbi Israel kan svare for sig. Han er f o ogsi selv en Ben Israel, en agte
ssn af Israel. Igennem denne dialog lagger Rabinowitsch klar distance
mellem sin bevagelse og Prilukers Novi Israel.

Forholdet til kristendommen fsr 1882
Delitzsch ergrede sig over, at Rabinowitsch i selvbiografien ikke mere ind-
giende havde fortalt om sin nkristelige overbevisnings opsteen og gennem-
brudn.re Denne argrelse kan forlenges tii i det hele taget at galde Rabino-
witschs stilling til eller tanker om kristendommen for 1882. Var der ikke
mere at fortalle end notitsen i selvbiografien om, at han i sin ungdom hav-
de flet et hebraisk Ny Testamente af en ven? Eller er denne notits netop et
vink om, at der var forhold, der bevidst blev nedtonet eller morklagt i selv-
biografien? Et entydigt svar gives ikke i det materiale, der er fundet frem.
Men sporgsmilet mi fastholdes, ogsi selv om A.S. Poulsen allerede i sin
bog fra 1886 siger, at det forbliver ukendt, hvad Rabinowitsch tidligere
havde gjort sig af tanker om forholdet mellem nlsraels hellige Skrifter og
Laren i det nye Testamenteu.ao

Efter sin oomvendelsen forsogte Rabinowitsch kraftigt at modvirke den
opfattelse, at hans nye tro skulle vere et produkt af forbindelsen til den
kristne mission. D6t tema vender vi tilbage til. Men af den grund kan det
ikke pi forhind udelukkes, at eventuelle >lsse< kontakter med kristne mis-
sionrrer fsr 1882 bevidst er forbigiet i selvbiografien. Rabinowitsch kunne
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have sine grunde for at nedtone eventuelle forbindelser med kristne fsr
1882. De kan selvfolgelig ogsi vare forbigiet, fordi disse forbindelser a/
hamblev betragtet som uvpsentlige. Modsat kunne kristne missionsselska-
ber bruge eventuelle lsse forbindelser med Rabinowitsch til at legitimere
deres missionsindsats. Og ikke nok med det. NAr nogle tog )Eren( af hans
omvendelse, blev det gf ort i en magtkamp mod andre, hvor man forsogte at
godtgore, at man havde mere ret til ham end andre. I den sags tjeneste kunne
en overdimensionering af visse forhold komme pi tale.

Bevidste logne er der nappe tale om i denne sag. Men der er udeladelser,
erindringsforskydninger, subjektive nsandhedern og fortolkninger af be-
givenhedernes gang) nir sagen blev prrsenteret. Som vi nu skal se, kan ikke
alle obf ektivt set have lige megen ret i deres tolkning af enkelte begivenhe-
der og deres betydning for Rabinowitschs omvendelse.

I materialet kommer to hinanden modstridende synspunkter til udtryk.
I det forste understreges det, at Rabinowitsch er niet frem til sin nye over-
bevisning uden hirlp fra kristne israelsmissioner. Delitzsch siger det bl.a.
pi tysk,ar A. Saphir pi engelsk grund.42 Ogsi i den engelske Mildmay-
mission understreges dette.ar I bladet The Christiaz udtrykkes dette syns-
punkt klart i 1887: nlntet selskab har den ringeste grund til at gore krav pA
ham som deres konvertit. Hans omvendelse var alene Helligindens
v&rko.aa Dette synspunkt har klar adresse til ikke mindst Det britiske Sel-
skab, hvor et modstridende synspunkt gores galdende. Det giver ogsi et
glimt af den rivalisering, der var imellem engelske selskaber om Rabino-
witsch (se nedenfor s. 87).

Ikke mindst J. Dunlop, Det britiske Selskabs sekretrr, som for nogen an-
den representant for et engelsk selskab msdte Rabinowitsch, gjorde alle-
rede i marts lB84 dette andet synspunkt galdende. Han opsummerer de
nled i kaden(, som fsrte til Rabinowitschs omvendelse. For det fsrste om-
tales Rabinowitschs besog i Odessa, nhvor han modtes med vores missio-
ner og blev prasenteret for et billede af Frelseren, som det findes i Det
gamle og Det nye Testamente(. For det andet, at han boede i Kischinew,
hvor han uindindede en kristen atmosf&re( gennem pastor Faltin ,,og hans
folk<. ,Havde der ikke varet nogen missionar for Det britiske Selskab i
Odessa, og ingen representant for bndon-Selskabet i Kischinew [Faltin],
var Josef Rabinowitsch miske ikke blevet omvendtn. For det tredje navnes
hans rejse til Palastinar ))Solrt resulterede i hans Andelige fodsel og offentli-
ge bekendelse af Kristusu.a5

Desvrrre er det ikke lykkedes at hnde n&rmere oplysninger om modet
mellem B. Ben Zion og Rabinowitsch. Ben Zion var Det britiske Selskabs
missionar i Odessa. I nogle iodiske kilder findes hans navn i forbindelse
med omtalen af Prilukers reformbevagelse Nozi lsrael (se s. 42).a6Det kan
teenkes, at Rabinowitsch har orienteret sig om denne bevagelse i Odessa og
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pi denne mide har msdt Ben Zion et stykke tid fsr sin rejse til Palastina.
Da reprasentanter for Det britiske Selskab indfinder sig i Kischinew i
marts 1884, er Ben Zion med. Det kunne tyde p6, at Ben Zion i det mindste
har holdt sig orienteret om Rabinowitsch og ogsi givet sit selskab de fsrste
meddelelser om hans bevagelse (se videre s. 62).

Men ogsi London-Selskabet har sin version om dets andel i Rabino-
witschs omvendelse. Den knyttes til O.J. Ellis' arbejde i Warszawa, hvor
han overtog ledelsen i 1877 . Om Rabinowitsch skrives, at den lorste pivirk-
ning henimod et positivt forhold til kristendommen fik han gennem hs-
ning af Ny Testamente, ,et eksemplar) som var blevet sendt til ham af Dr.
Ellis, selskabets missionaro.l' Herefter nrvnes rejsen til Palastina.

Faltin, luthersk prast i Kischinew, hvis forhold til Rabinowitsch skal be-
skrives narmere i de folgende kapitler, har ogsi sin version. Han navner,
at han ,for mange ir sidenn gav et hebraisk Ny Testamente til en person i
Kischinew. Denne person gav det videre til Rabinowitsch, da han boede i
Orgejew.aB

Faltins version kommer tettest pi beskrivelsen i Rabinowitschs oSelvbi-
ografin. Sikkert er det, at den unavngivne person i Faltins beskrivelse er
identisk med Herschensohn. Ilolge Rabinowitsch selv havde han netop
flet et hebraisk Ny Testamente i Orgeiew af Herschensohn, der havde fEet
det af prasten i Kischinew, ,'den dervarende prrst(. Men da Faltin fsrst
kom til Kischinew som pr€st i 1859,1e kan Rabinowitsch ikke ad denne
vei have modtaget noget Ny Testamente allerede i midten af 1850'erne, en
forstielse, hans egne ord ellers hgger op til. Det kan skyldes en erindrings-
forskydning, idet han havde flere perioder i Orgejew. Men under alle om-
standigheder formulerer Rabinowitsch sig sidan, at man ikke umiddelbart
kommer til at mistanke giveren - Herschensohn - for at vare hAndlanger
for den kristne mission. - Uanset hvor mange Ny Testamenter Rabino-
witsch har modtaget, havde han et specieit forhoid til det, som han fik gen-
nem Herschensohn. Da han i 1886 skriver herom, tilfojer han, at han sta-
dig vak besidder det. Da det var trykt i London, er det efter al sandsynlig-
hed en nyovers€ttelse, der blev udgivet i lB3B. | 1877 udkom Delitzschs
oversattelse afNy Testamente til hebraisk. Denne har Rabinowitsch fordy-
bet sigi efter sin tilbagekomst fra Palastina, hvorfor G. Harders pistand mi
modificeres, at Rabinowitsch rblev omvendt til kristendommen( gennem
Delitzschs oversrttelse.5o

Med andre ord: Hvis det er rigtigt, at Rabinowitsch fik sit lsrste Ny Te-
stamente pi hebraisk af Herschensohn) som havde fiet det foraret af pra-
sten i Kischinew, kan han ikke have modtaget det for 1859. Under alle om-
standigheder lagger Rabinowitsch et slsr over Herschensohns forhold til
kristentroen. Nir man anskuer disse fortielser i lyset af informationer fra
andet materiale. kastes der nvt ivs ind over Rabinowitschs forhold til den
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kristne tro for 1882.
Nir man i selvbiografien hser om det nere venskab mellem Rabino-

witsch og Herschensohn, kan det undre, at Rabinowitsch ikke med 6t ord
antyder, at hans ssster blev Herschensohns hustru. Hun dsde kort tid efter
agteskabets indgielse, men de havde dog varet svogre.5r Endnu mere be-
mrrkelsesvardigt er det, at Rabinowitsch totalt forbigir, at Herschensohn
kom til tro pi Jesus som Messias netop i den periode, hvor Rabinowitsch
beskriver deres nrre venskab og intense samtaler. Rabinowitsch giver i sin
beskrivelse ikke indtryk af, at Herschensohn i midten af 1850'erne blev
dobt og sogte at danne - netop - en jodekristen menighed. Rabinowitsch
rsber heller ikke, at Herschensohn samme ir, som selvbiografien blev skre-
vet (1886), blev ansat pi Institutum Judaicum, hvis leder var Delitzsch,
som oversatte biografien.

Herschensohn blev i begyndelsen af lB50'erne konfronteret med den
kristne tro. Han samlede en vennekreds omkring sig for at studere Det nye
Testamente. I 1855 dobte han sig i en flod nar Jassy. ngensre gav han det
forste Ny Testamente til Rabinowitschu, skriver O. von Harling.52 Han
forsogte at danne en jodekristen menighed i Skolian, i den tilgrensende
provins Moldau. I oktober 1868 dukker Herschensohn op i kipzig og pre-
senterer Delitzsch for en bog pi hebraisk, som han har ladet trykke under
forfatternavnet I.Z. Lichtenstein. Den var skrevet ud fra et jodekristent
perspektiv og blev af Delitzsch opfattet som en overordentlig betydnings-
fuld bog. Delitzsch anforer, at bogen er frugten af et 12-irigt arbejde.53 Er
det rigtigt, nir man tilbage til 1856, et tidspunkt, der iigger i umiddelbar
forlrngelse afbeskrivelsen af det nare forhold mellem de to svogre i Orge-
jew. Herschensohn/Lichtenstein blev efter msdet med Delitzsch ansat i et
engelsk israelsmissionsselskab. For han blev fast tilknyttet Institutum Ju-
daicum il-nipzig i I886, havde han varet missionar i Polen, larer ved en
proselytanstalt i Neuendettelsau og tilknyttet Berlin-Selskabet mv.54

Pi denne baggrund ligger det nar at antage) at Rabinowitsch i midten af
1850'erne har droftet kristne emner med Herschensohn og miske har del-
taget i gruppen omkring Herschensohn, hvor man laste Det nye Testamen-
te. Det lyder ikke sarlig sandsynligt, at Herschensohn har indskrenket sig
til en henkastet bemerkning om, at Jesus kunne vare Messias. I I890 skri-
ver Ph. Gordon, at Rabinowitsch larte kristendommens sandheder at ken-
de gennem sin svoger, og i en levnedsskildring af Lichtenstein fra 1912 si-
ges, at han >formidledeu sit kendskab om Jesus som Messias til sin svoger
Rabinowitsch.55

J. Wilkinson meddeler i ovrigt efter sit mode med Rabinowitsch i 1885,
at en broder til Rabinowitsch blev dsbt af ndr. Ewald lor nesten 30 ir si-
denn.56 Igen fores vi ti lbage til midten af I850'erne. Det er usandsynligt,
at Rabinowitsch ikke pi en eller anden mide har taget stilling til dette.

46



Selv om Delitzsch pi det bestemteste siger, at missionarer ikke har haft
nogen indvirkning pi Rabinowitschs omvendelse, stiller han sig dog allere-
de i 1884 iben for, at Rabinowitschs bevegelse er en fortsat vibration efter
de impulser, som udgik fra Herschensohns forsog pi at danne en jodekri-
sten menighed.5T Et n&rmere studium af Herschensohn/Lichtensteins liv
vil givetvis kunne kaste et klarere lys over hans betydning for Rabino-
witschs stilling til kristentroen.

Men der er tilstrakkelig grund til at antage, at Rabinowitsch gennem sin
forbindelse med Lichtenstein pi en eksistentiel mide har beskaftiget sig
med den kristne tro i midten af 1850'erne. Og ikke nok med det: Han kan
pi et tidspunkt have varet inddraget i droftelserne om en jodekristen me-
nighed. I hvert fald oplyser W Faber i et brev til Delitzsch skrevet i Kischi-
new 31. marts 1884, at hvis man kan bibeholde sabbat og omskarelse som
nationale kendetegn, vil 100 familier i Kischinew tilslutte sig. Og han fort-
s€tter: oRabinowitsch har i 25 ir arbeidet med tankenn.58 En sidan be-
merkning er vel netop noget man siger, nAr romvendelseno er sket, og man
tidligere har oaeraej et sporgsmilet.

Pi baggrund afde oplysninger, der er samlet her, mi en hevdvunden op-
fattelse af Rabinowitschs stilling til den kristne tro for rejsen til Palastina
i 1882 revideres.

Ikke blot som Haskala-jode, oplysningsjode, har han forud for 1882 skaF
fet sig et vist kendskab til kristentroen. Men der synes at have veret i det
mindste perioder i hans liv, hvor han pi en eksistentiel mAde har mittet
gennemreflektere sporgsmilet. Herschensohn/Lichtensteins nye tro har
nappe ladet ham ubersrt. Nir han siger, at et ord fra Det nye Testamente,
som han havde last 15 ir tidligere, slog ned i ham pi Oliebierget i 1882,
vidner det om en vis fortrolighed med Det nye Testamente.5e Nogle kilder
siger da ogsi, at han for 1882 var blevet fortrolig med det.60 I andre kilder
havdes det, at han kun benyttede det overfladisk.6' I forhold til det grun-
dige studium afDet nye Testamente, han gik ind i efter sin tilbagekomst fra
Palrstina, var hans tidligere lasning naturligvis overfladisk.

Fordi Rabinowitsch ikke ville knytte sin bevagelse til nogen eksisterende
kirke eller noget missionsselskab, har han i sin selvbiografi ogsi nedtonet
den pivirkning, som udgik fra hans nare venskab med Herschen-
sohn/Lichtenstein.

I denne forbindelse mi det ogsi understreges, at Rabinowitsch ikke fulg-
te Herschensohn i 1850'erne. Dette kan have belastet forholdet mellem
dem. Danskeren Axel Briloq som studerede ved Institutum Judaicum i
I-eipzig i midten af 1880'erne bekrefter svogerskabet mellem de to. Men
Brilow tilfojer: oDet tidligere venskab mellem de to svogre forvandledes til
et bittert fiendskab, da Lichtenstein blev kristen. Rabinowitsch forfulgte
og skadede ham nu pi alle mider. For et par ir siden har han jo selv lart
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at boje kna for den Herre Kristus og fortryder nu forhibentlig sin tidligere
hirdhedn.62 Selvom Faber omtaler Lichenstein som Dsvoger og ven til vo-
res Josef Rabinowitscho,63 kan Biilows ord tolkes sAdan, at de to svogre
ikke uden videre har kastet sig i hinandens arme efter Rabinowitschs tros-
gennembrud. I hvert fald ofrer Rabinowitsch ikke Herschensohn/Lichten-
stein et ord, nir han omtaler sine senere besog i I-eipzig, hvor Lichtenstein
jo underviste pi Institutum Judaicum. I de bevarede breve fra Rabino-
witsch til Delitzsch, sender Rabinowitsch heller ikke nogen hilsen til sin
svoger.

Sksnt Rabinowitsch i perioder fsr 1882 har vrret optaget af kristne
sporgsmil, er der dog intet, der tyder pi, at han i Arene umiddelbart forud
for 1882 sogte ,)iodesporgsmiletsn losning i Jesus. I den forstand var han
ikke nsogendeo og blev ikke afandre opfattet som ,ssgenden og rejste heller
ikke til Palastina med den bagtanke at lede efter Jesus. Som sidan kom hans
uomvendelse( uventet bAde for ham selv og for hans omgivelser.

Det er ikke let at balancere i sager, der har med omvendelser at gore. Det
kan vel trnkes, at der har vrret flere led i keden, for nu at bruge J. Dunlops
sprog. I denne sammenhang indgir Herschensohn som et vigtigt led. Det
nrere venskab med ham viser, at Rabinowitschs omvendelse ikke har veret
si uforberedt) som nogle har gjort den til. Men at hans omvendelse var for-
beredt er ikke ensbetydende med, at den var foraentet - i I 882. Da den sene-
re blev kendt) gav den ikke blot genlyd, men havde en chokvirkning pi iodi-
ske venner i den davarende jodiske kulturverden.

Da Rabinowitsch kom tilbage fra Palastina i 1882, var i ovrigt hans ald-
ste son blevet dobt i St. Petersburg, hvor han studerede.6a Om Rabino-
witsch havde forztentet det, melder historien intet om.

Portretter af Rabinowitsch
Fra tiden fsr IBB2 er der ikke fundet noget portrat af Rabinowitsch. Men
fra 1884 og fremefter findes en rekke, som det kan vrre hensigtsmrssigt
at notere her. De er gengivet pi side 6 her i bogen.

I november 1884 sender Mildmay-missionens leder J. Wilkinson sit por-
trrt til Rabinowitsch, som straks kvitterer ved at sende sit eget.65 I juni
1885 annonceres der i Mildmay-missionens blad om, at det kan erhverves.
I samme nummer omtales, at Rabinowitsch har sendt et billede til Wilkin-
son af hele sin familie.66

Om det navnte foto er identisk med det, hvorunder Rabinowitsch giver
sin autografl, og som bl.a. findes i Den svenske Israelsmissions blad i de-
cember 1885 (fig. l),6? eiier det er det billede, der blev bragt i Mildmay-
missionens blad i 1899 i forbindelse med nekrologen,68 skal vrre usagt.
Det sidste UiS. 2) betegnes som dirligt i det efterfolgende nummer, og et
bedre bringes (fig. 4).0'
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Under besoget i England i 1887 tages et nyt portret af nEason & Co. Pho-
ton (fig.3).70 Under det sidste besog i England i 1896 tages et foto af oElli-
ott and Fryn, der bringes i Mildmay-missionens blad efter Rabinowitschs
dod i 1899 Uig. q. Den svenske Israelsmission bringer i dets nekrolog ogsi
et billede Vig. 5)." Yderligere portr€tter kan givetvis efterspores.?2

I forbindelse med indvielsen af Somerville Memorial Hall i 1890 sendes
to billeder til udlandet, dels af det nye bedehus' eksterior, dels af Rabino-
witsch pi pradikestolen (se s. 7). Endelig kan ntrvnes litografien med
Rabinowitsch pi Oliebjerget, hvilken allerede er omtalt - og gengivet pi
s ide 5.

Kilderne rober, at Rabinowitsch var gri- eller bliojet og af den blonde
type.t' Han havde et sort skag, skriver A.S. Poulsen i 1886, som videre er
af den mening, at Rabinowitsch >minder mere om en Englander end om
en Jodeo. Poulsen lagger til, at der pi de kanter var mange andre ioder med
bli ojne.ia I 1885 skriver W. Faber fra sit besog i Kischinew, at rygtet ger,
at Rabinowitsch slet ikke er jode. Men Faber tilfojer) at det ikke engang bli-
ver troet af dem, der spredte det. Det er kun et udslag af fanatisk had, tilfo-
jer han.'5 I ovrigt haltede Rabinowitsch pi grund af en deform fod, som
han vistnok havde fra fsdslen af.76

Men hans haltende gang forhindrede ham nu ikke i at gi den vei og tage
de skridt, som var nodvendige, hvis en messiansk bevagelse skulle dannes.
Han tog nogle forste skridt, da han msdte R. Faltin.
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U
Det forste msde med Faltin og

De 13 Tbser fra 1BB3
Som korrespondent i Kischinew for Hamelitz havde Rabinowitsch tre dage
efter sin hjemkomst fra Palastina i begyndelsen af juli 1882 sendt et indleg
til bladet. Det kunne opfattes som et surt opstod over, at han var blevet an-
grebet for sin kritik af Oliphant. At han ikke langere skrev til Hamelitz,
kunne tolkes som udtryk for en personlig skuffelse eller fornarmelse.
Knapt halvandet ir efter sin tilbagekomst fra Pahstina vidste enhver laser
af Hamelitz, hvad den egentlige irsag til Kischinew-korrespondentens
tavshed var: Rabinowitsch havde skiftet tro.

Kilderne er sparsomme med detaljerede oplysninger om Rabinowitsch
i perioden efter hans tilbagekomst fra Palastina og for hans forste mode
med den kristne mission og den efterfolgende offentlige fremtreden som
Messias-troende i slutningen af 1883. Nogle enkeltheder fra denne periode
pi knapt halvandet ir er dog bevaret, ikke mindst takket vare de informati-
oner) som den lutherske prast i Kischinew, R. Faltin, videregav. Modet
med Faltin og udfardigelsen af De 13 Teser udgor dog to hovedbegivenhe-
der for Rabinowitsch i 1883. Men allerede for Rabinowitschs navn blev
navnt i de vesteuropriske israelsmissionsblade, var der en debat i gang i
den jodiske presse i Rusland. Et glimt af denne debat skal forst gives. Sam-
men med Faltins og !il. Fabers informationer kan konturerne af Rabino-
witschs udvikling i Aret 1883 hermed tegnes.

En tidlig iodisk reaktion
Allerede den 20. januar/I. februar lB84 angribes Rabinowitsch i det jodi-
ske tidsskrift Hamelitz.r Redaktorens ord om sin ven og korrespondent,
JosefRabinowitsch, er allerede anfsrt"(se s. 33). Anledningen er et brev, der
var tilsendt redaktionen, og som blev aftrykt ved samme lef lighed. Rabino-
witsch angribes for at sti i forbindelse med lutherske missionarer. Nidkart
proklamerer han nu den tibelige lrre, at den eneste losning pA iodesporgs-
mAlet er, at joderne anerkender den lutherske lare. Sammen med sine ven-
ner, hedder det, holder han moder med den lutherske prast, hvor der lag-
ges planer om at trekke iodiske sjale ind i Luthers net. Det hrevdes, at jo-
derne i Kischinew har msdt Rabinowitsch med tavs foragt; det samme er
desvarre ikke tilfrldet i andre af Bessarabiens byer, hvor Rabinowitschs
ord har sliet rod, og hvor han har hf alpere. Den anonyme brevskriver gor
galdende, at Rabinowitschs trosforandring skyldes hans strrke sympati for
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Kabbala og Zohar.I disse jodiske skrifter finder han belag for den kristne
lare. Redaktsren mi ikke tro, at det er en bagvaskelse af hans ukere ven og
korrespondento. Rabinowitschs fralald har varet ukendt lange noko. I
ovrigt vil Rabinowitsch da heller ikke benegte, hvad der tidligere er skrevet
om ham i urWoschodn, et russisksproget jodisk tidsskrift.': Forfatteren til
disse linjer kender endog eksempler pi, at Rabinowitsch forsoger at overta-
ie redaktorens medarbeidere tii at folge sin bevagelse.

Nogle af brevets detaljer er starkt farvede og tendentiose. Det galder
ikke mindst pistanden om, at Rabinowitschs mil nu er at f6 joder til at gi
over til lutherdammen. Som vi skal se, gjorde Rabinowitsch fra begyndelsen
alt for at modvirke den misforstielse, men uden held. Redaktoren, A. Ze-
derbaums indledende ord om, at Rabinowitsch ikke anerkender Jesus som
Guds Son, men kun som Messias, synes heller ikke at ramme plet, selv om
den bemarkning miske skal forstis som en venlighed fra redaktsrens side.
Alligevel giver denne forsideartikel et klart bevis pA, at Rabinowitschs rn-
drede holdning har veret kendt af nogie fra i det mindste irsskiftet
1883-1884 og af den !odiske offentlighed fra begyndeisen af 1884. At Rabi-
nowitsch ikke har vrret tavs sA lange, bevidnes ogsi i brevet. Det siges
nemlig, at Rabinowitsch, nfra det tidspunkt han vendte tilbage fra Palresti-
na, blev omvendt i sine synspunktero.

Hvad Rabinowitsch har foretaget sig elter sin hjemkomst fra Palastina og
i iret 1883, gives der en fornemmelse af i et par tidlige kristne kilder.

Kristne om Rabinowitsch i 1883
!7. Faber, Delitzschs nare medarbef der, besogte Kischinew i slutningen af
marts lB84. Han oplyser, at Rabinowitschs advokatvirksomhed pi det tids-
punkt har lidt afbrrek, fordi det fortrinsvis var )oder, der tidligere giorde
brug af ham,r Rabinowitsch har med andre ord fortsat sin virksomhed
som advokat efter sin hiemkomst fra Palastina. Dette bekraftes ogsi afFal-
tin, den lutherske prast i Kischinew; han skriver herom i sin irsrapport for
perioden 31. oktober 1883 - 31. oktober 1884.

Uden at angive nojagtige tidspunkter anforer Faltin, at Rabinowitsch
ibent og med megen iver talte om sin nye overbevisning med sine trosfrl-
ler. Det hebraiske Ny Testamente lA sammen med det hebraiske Gamle Te-
stamente pi hans arbejdsbord.a De, der konsulterede ham som advokat,
blev fortalt om hans nye overbevisning: at jodesporgsmilet kun kunne loses
ved, at foderne som/o/A tog imod Jesus, deres broder.

For sin oflentlige fremtraden har Rabinowitsch grundigt studeret SkriF
ten. Klarhed om, hvad hans omvendelse for ham mitte fore til, fik han ved
at kombinere Salme 105 med kapitel ll i Romerbrevet: Guds underfulde
vej med Israel var, at det som/o/A skulle omvende sig til ham. (J. Wilkinson
havder, at det var Faitin, som havde gjort ham opmrrkom pi Salme 105,
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hvilket dog er i modstrid med Faltins egne ord).'I den forbindelse indgik
ogsi overvejelser om at danne en jodekristen menighed. Thnker herom blev
gjortfor hans fsrste personlige msde med Faltin. Om han i denne periode
har sogt kontakt med sin svoger Herschensohn/Lichtenstein, vides ikke
med sikkerhed. Utankeligt er det vel ikke pi baggrund af de iagttagelser,
der er skildret i sidste kapitel. Den jodiske kilde, der er omtalt ovenfor, be-
vidner ogsi, at hans tanker har'"'undet genklang hos nogle. I sin Arsrapport
1883-lBB4 nrvner Faltin da ogsi, atforhanmadte Rabinowirsch, var nogle
pivirkede af ham i denne sag. Dog n&vnes ikke et eksakt antal. At nogle fra
Rabinowitschs egen familie har sympatiseret med ham pi et tidligt tids-
punkt, er sikkert. Hans broder, tobakshandleren Efraim Jakob Rabino-
witsch, deltog sAledes i en konference om den messianske bevagelse den
26. marts 1884. Senere samme ir stiller han sit lejede hus til ridighed for
sin broders offentlige gudstjenester.

Sporgsmilet om antaller af Rabinowitschs tilhengere blev hurtigt et
varmt diskussionsemne. Det krrever en selvstandig behandling (se s. 69).

De 13 Teser, som Rabinowitsch offentliggor i slutningen af 1883, giver
et indblik i nogle af de tanker, han har syslet med i tiden efter sin tilbage-
komst fra Palrestina. Men for der kastes et blik pi disse, vil det for overblik-
kets skyld vare hensigtsmrssigt at give en skildring af hans forste personli-
ge mode med den lutherske prast i Kischinew.

Msdet med Rudolf Faltin
Rudolf Faltin var den 27. februar 1859 blevet indsat som prast for den lille
lutherske menighed i Kischinew; til opgaven horte, at han skulle vare ndi-
visionsprast< for lutherske soldater og prasr for omridets tilflyttede tys-
kere. Det job gav en del rejsevirksomhed. Det varede dog ikke lange, for
han ogsA gik aktivt ind i arbef det med joderne i Kischinew. For dette arbej-
de nsd han stor anerkendelse.6 Ikke mindst historien om den tidligere rab-
biner R.H. Gurlands dib i 1864 havde gjort Faltin kendt. Ogsi den omven-
delse indeholdt en god historie for israelsmissionernes venner.

Gurland havde nemlig givet Faltin undervisning i hebraisk pi den betin-
gelse, at prasten ikke mdtte bruge anledningen til proselytmageri. Alligevel
skete det, at Gurland under lasningen af Esalas 53 selv begyndte at stille
sporgsmil og kom til tro. Efter sin dab fik han en teologisk uddannelse i
Berlin og vendte tilbage til Kischinew i 1867. Her arbejdede han nogle ir
sammen med Faltin, indtil han blev forflyttet, i 1871, til Kitau i Kurland;
senere kom han til Odessa, hvor han dsde i 1905.7 Det nare forhold mel-
lem Faltin og Gurland varede livet ud. Anderledes blev det mellem Faltin
og Rabinowitsch, selv om begyndetsen var god nok.

For sit arbeide blandt joderne i Kischinew var Faltin kendt. Hans 25-irs
jubilaum kunne fejres i februar 1884 samtidig med, at de fsrste oplysnin-
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ger om Rabinowitsch tilgik Delitzsch ilx.ipzig. Det var ogsi Faltin, som
sendte De 13 Teser til Delitzsch.8 Med Den norske Israelsmission stod
han i ner kontakt fra 1868, da denne mission begyndte at stotte hans arbej-
de skonomisk; i 1869 gik halvdelen af Den norske Israelsmissions midler
til arbejdet i Kischinew.'q 1874-1890 stottede ogsiL London-Selskabet
hamrro fra 1873 modtog han ststte fra Den svenske Israelsmission mv.rrI
sin irsrapport for 1883-1884 beklager han sig over nden for os ret pinlige
omstendighedu, at det sadvanlige store bidrag fra nordmandene er ude-
blevet.12 Kort tid for julen 1884 bevilges et stort belob, og regnskabet for
Den norske Israelsmission indeholder poster med anselige belob til Faltins
arbejde for disse ir.'3 Faltins hyppige efterretninger blev flittigt brugt i de
forskellige israelsmissioners blade. I Rusland blev bl.a. hans irsrapporter
oflentliggjort pi tysk i bladet St. Petersburgisches Eaangelisches Sonntags-
blatt.

At msde Faltin og opni hans gunst var siledes at knytte forbindelse til
den hojest estimerede kristne personlighed i Rusland, som arbejdede for Is-
raels sag. For Rabinowitsch indeholdt det msde med Faltin, han tog initia-
tivet til, imidlertid nogle problemer.

Her galder det at kortlagge det forste personlige mode mellem disse to.
Sporgsmilet er ikke mindst af interesse, fordi den )odiske presse, som oven-
for vist, satte Rabinowitschs nye tro i forbindelse med den lutherske kirke.
Andetsteds blev Rabinowitsch ogsi anklaget for at have skiftet religion pi
grund af de penge, han fik fra missionen (se s. 164).

I maj 1884 oplyser Delitzsch kort, at Faltin fsrst har lert Rabinowitsch
personligt at kende ofor omkring et halvt ir sidenu.Ia I samme forbindelse
oplyses det, at de oproselyttero, der i Kischinew var vundet gennem Faltins
arbejde, nasten uden undtagelse er fremmede for den nye bevegelse. Ende-
lig fremhaver Delitzsch, at Rabinowitsch ikke har varet under indflydelse
fra missionrrer i forbindelse med sin oomvendelsen.

Ifolge disse oplysninger mi Faltin og Rabinowitsch have modt hinanden
personligt forste gang i november eller december 1883, knapt halvandet Ar
efter Rabinowitschs tilbagekomst fra Palestina.

Dette synes at blive bekreftet i den ovenfor anforte irsrapport for
1883-1884. I denne sammenhrng kan videre bemarkes, at der ikke i et fore-
drag, som Faltin holder den 21. luni 1883 i Berlin, findes nogen antydning
af den nye bevegelses eksistens.15 Da Faltin indgiende beskaftiger sig
med sit arbejde i Kischinew og jodemissionen i Rusland i almindelighed,
mi det tages som et udtryk for, at Faltin ikke pi dette tidspunkt kender no-
get til Rabinowitsch. Det kan samtidigr tages som et regn pi, at Rabino-
witsch har virket i det stille.

I Faltins hyppige efterretninger, der er gengivet i Den norske Israelsmis-
sions blad, findes den fsrste notits om bevegelsens eksistens fsrst i hans
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rapport for marts 1884.16 Har han til sine norske venner skrevet noget tid-
ligere, er folgende notits, si vidt jeg kan se, den forste, der offentliggores,
selv om Rabinowitschs navn ikke nevnes direkte. Notitsen lyder:

I anledning af den hervarende jodisk-kristelige bevrgelse afholdtes
en konference, hvor man sammen med de vigtigste afdens ledere sog-
te at komme til klarhed angiende bevagelsens mil.

Mi Gud velsigne denne betydningsfulde bevrgelse blandt jo-
derne!

Denne konference vender vi tilbage til (se s. 6l). Hvad der gik forud for den-
ne, fortaller Faltin ret detaljeret i den anforte irsrapport for 1883-1884.
Han pistir - og d6t med god ret - at der nappe er nogen) der har et sA godt
indblik i den nye bevagelse som han. Rabinowitsch, siger han, stir i det
inderligste fallesskab med ham, idet han dog sympatisk tilfojer, at han ikke
vil ti lskrive sig fortieneste for at have gjort noget specielt i den sag.r'Fal-
tin giver ikke den nojagtige dato lor det fsrste mode mellem ham og Rabi-
nowitschl kun kan det sluttes, at det har fundet sted ef ter 3l . oktober 1883,
hvor rapporten begynder.

Pi det tidspunkt rapporten udfrrdiges, er hans lorhold til Rabinowitsch
altsi det bedst trnkelige. NAr denne rapport gengives pi norsk, siger redak-
tsren indledningsvis, at det er interessant at se, nhvorledes Rabinowitschs
forste indtryk af kristendommen hanger sammen med Faltins arbejden.'s
Selv om dette synes at modsige Delitzschs ord, som ovenfor anfort, er dette
dog ikke tilfaldet. For redaktionelt fortsattes med ordene: osrrligr det af
ham [Faltin] udbredte Ny Testamente, til hvis udgivelse jo ogsi en del af
vort lands missionsbidrag har v&ret anvendto. Redaktsrens arinde er sile-
des klart nok: over for missionens venner udtrykker han, at missionens
penge er givet godt ud, og han giver Faltin alt det, der kan tilkomme denne
i forbindelse med Rabinowitschs omvendelsel retfardigvis udtaler redakts-
ren sig ikke om en personlig forbindelse mellem de to mrnd.

Hvordan Rabinowitschs uforste indtryk af kristendommen hanger sam-
men med Faltins arbejdeo, giver Faltin klar besked om i rapporten. Pi un-
derfuld mide, siger han, har Gud fsrt dem sammen. Han navner, at han
ofor mange ir sideno har givet et hebraisk Ny Testamente til en person, som
senere lod sig dobe. At der her trnkes pA Herschensohn/Lichtensrein er
klart, selv om Faltin undgir at navne navnet. Og denne person gav det vi-
dere til Rabinowitsch, da han boede i Orgejew, siger Faltin, ohvilket jeg for
ikke lrenge siden har erfareto.

Disse oplysninger ligger tat pi, hvad Rabinowitsch fortaller om samme
sag i sin ,Selvbiografin, hvilket allerede er blevet diskuteret (se s. 35).

Faltin fortsrtter med at fortalle, at Rabinowitsch i lane tid kun bruste
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dette Ny Testamente ooverfladiskn. Efter kort at have fortalt om Rabino-
witschs reise til Palrstina og at Rabinowitsch brugte sin advokatvirksom-
hed til at fortalle om sin nye overbevisning, siger Faltin: oPi den tid var vi
ikke personligt bekendte med hinanden og havde heller ikke set hinandeno.

Men det kom de til-

Det fsrste msde pi >neutral grund..
Hvordan det fsrste mode kom i stand, er i sig selv en historie vrrd. Begge
parter forstod at gi diplomatisk til verks, hvilket situationen kravede. En
mellemmand fik arrangeret modet pi - som det hedder - oneutral grundn.

En unavngiven lerer og ejer af en privatskole, der ofte besogte Faltin og
ogsi kom til hans gudstjenester, fortalte ham om Rabinowitsch. Den pigrl-
dende larer havde ogsi forbindelse med Rabinowitsch og kom til at virke
som et mellemled mellem parterne. Faltin fortaller i hvert fald, at Rabino-
witsch gennem denne larer udbad sig et mode med ham. Rabinowitsch
stillede dog den betingelse, at msdet ikke mitte finde sted i prasteboligen.
Det skulle finde sted pi oneutral grundo for ikke at vakke mistanke om) at
han sogte forbindelse med prasten for at fE undervisning, og at han trnkte
pi dib.r'q

Faltin oplyser, at han gerne gik med til et sidant mode, som mi dateres
til november eller forst i december 1883. Det neutrale sted fandt man i Fal-
tins svogers, G. Zieglers bolig. Dette og senere moder forhindrede imidler-
tid ikke, at Rabinowitsch blev anklaget for at pladere for lutherdommen,
hvilket vi allerede har veret inde pi. Foruden den omtalte mellemmand
deltog kun Faltin og Rabinowitsch i msdet. De beder sammen, og Rabino-
witsch fremlagger ret indgiende sin livshistorie og sin overbevisning om,
at tiden var inde til, at Israel skulle samle sig til en kristen menighed med
bibeholdelse af nationale skikke. oHvorledes det skulle ske, kunne vi ikke
fastsatte,n kommenterer Faltin. Men igennem deres indbyrdes samtale nir
de frem til en frlles overbevisning om, at de stir forbundne i troen. Msdet
sluttes med bon, hvor sagen lagges over til Gud.

Pi denne baggrund mi det anses for sikkert, at Faltin og Rabinowitsch
ikke har modt hinanden for november eller december 1883. Faltins andel
i Rabinowitschs omvendelse er den indirekte) at han har givet et Ny Testa-
mente til en person, der har givet det videre til Rabinowitsch.

Ved afslutningen af det fsrste msde overrakte Rabinowitsch l3 teser pi
hebraisk til Faltin. Faltin betegner dem som Det resultat af hans forskning
og hans ligesindedes overbevisningo. Disse sendte Faltin til Delitzsch, som
oversatte dem. Faltin har siledes en stor andel i, at Delitzsch pi et tidligt
tidspunkt blev opmarksom pi og engageret i den nye bevegelse. Uden at
foregribe begivenhedernes gang kan det dog allerede her navnes, at Faltin
nogle ir senere skarpt kritiserede Rabinowitsch, sAledes at det kom til et
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brud mellem parterne (se s. 136).
De l3 Teser giver et vist indtryk ai hvad Rabinowitsch har beskaftiget

sig med af tanker i lB83 - for sit fsrste msde med Faltin.

De 13 Teser
Til Isidore Goldstern, som besogte Kischinew i slutningen af april 1885,
sagde Rabinowitsch, at det var omkring 19 mineder siden, han tridte oF
fentligt frem, dvs. omkring oktober 1883.20

I De i3 Teser forekommer irstallet 5644 efter jodisk tidsregning, dvs. at
de er skrevet efter det jodiske nyter, som i 1883 fandt sted den 2. oktober.
De er skrevet for madet med Faltin, hvilket fandt sted/zr julen 1883, hvil-
ket rsbes i et brev, der skal omtales i naste afsnit. Det afgorende sporgsmil
er, om teserne giver et dekkende udtryk for Rabinowitschs kristendomsop-
fattelse i slutningen af i883, eller om de blev formuleret i andet ojemed.
Dette sporgsmil skal diskuteres nedenfor. Af Faltin blev teserne sendt til
Delitzsch i I*ipzig, fsr Faber nir tilbage fra sit ophold i Kischinew, der
sluttede i midten af april 1884. I tysk oversettelse publiceres de i det andet
nummer af Saat auf Hoffnung 1884.'zr Allerede i aprilnummeret af Den
svenske Israelsmissions tidsskrift n€vnes tesernes eksistensl aogle udpluk
gives her i svensk oversettelse.'2 | mai 1884 publiceres de pi hebraisk og
tysk i de forste dokumenter om bevagelsen, som Delitzsch udsendte.2s Al-
lerede den29. februar 1884 navner Delitzsch bevrgelsens eksistens i for-
bindelse med en omtale af Faltins 25-Ars jubilaum som prest i Kischi-
new.2a I 1884 oversrttes teserne til bl.a. engelsk, i 1885 til fransk.25

De fsrste teser beskriver de russiske joders nod og behov og lagger di-
stance til forskellige losningsforslag pi jodesporgsmilet, deriblandt nogle,
som Rabinowitsch selv havde pladeret for tidligere. Indholdet af de enkelte
teser kan opsummeres pi folgende mide:

$l Den nuverende moralske og materielle tilstand blandt Ruslands ioder
er elendig.

$2 Den, der i ekstrem dovenskab undlader at gare noget, er som en, der gi-
ver sin fulde tilslutning til den totale og evige ruin for brodrene i Rusland.

$3 En forbedring aftilstandene kan ikke ske ved de riges penge eller ved
rabbinernes lare eller ved de lardes oplysning. Disse tanker ikke pA Israels
bedste, men forvrrrer bare forholdene.

$4 Det hjalper ikke at forlade vort fedreland Rusland og udvandre til Eretz
Israel lige si lidt som at assimilere sig med den ikke-jodiske befolkning i
Rusland.
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$ 5 Frelse og hjalp kan kun skafles i Rusland ved egen kraft og ved hjelp fra
Herren, som er megtig til at frelse.

$6 Jodernes materielle tilstand kan ikke forbedres, for de helbredes fra deres
moralske og indelige dirligdom.

$7 For at rette op pi den moralske tilstand mi der ske en dyb indelig forny-
else. Vore afguder, karlighed til penge, mi kastes ud, og i stedet mi hierter-
ne Ii krrlighed til sandhed og frygt for det onde.

58 Til denne fornyelse er der brug for en leder med en fast karakter.

Sksnt kritikken ikke er til at tage fejl af, er der dog intet i de forste 8 teser,
der nodvendigvis satte Rabinowitsch uden for det jodiske folkefallesskab.
Selvkritik kendte de russiske joder om nogen til. Sammenlignes disse 8 for-
ste teser med Rabinowitschs artikler for 1882, kan det konstateres, at
sprogbrugen om jodernes materielle og indelige situation er ensartet. Kri-
tikken af jodernes materielle og Andelige nsd i disse teser gor ikke Rabino-
witsch til antijudaist eller antisemit, hvis man da kan vare det sidste, nir
man er iode. Disse iagttagelser er vard at erindre sig. Ellers kommer man
let til at mistolke Rabinowitschs senere kritik af sine med-joder, sidan som
den udfoldede sig i hans pradikener.

En intetanende Haskala- eller oplysningsjode kan meget vel tankes at
have nikket bifaldende til beskrivelsen og kritikken afjodernes situation
ved sin gennemlasning af de fsrste 8 teser. Forst ved lrsning af tese 9 vil
den intetanende f ode miske ane urid, og eventuelt smide dem vek ved las-
ningen aftese 10, fordi navnetJ€sils navnes her. Navnet Jesus er gengivet
i sin historisk korrekte form somJeshualnavnet er i ovrigt fremhevet, idet
det er skrevet med storre bogstaver i teserne l0-13 (se videre hertil s. 120).'z6

Den leder, som tese 8 lagde op til, beskrives narmere i de efterfslgende
teser) som nu skal opsummeres:

$9 Denne leder mi vrre af Jakobs rt, elske Israel og have givet sit liv for
Guds hellige navns skyld og for lovens og profeternes skyld. Det mi vare
en mand, som er kendt af alle jordens indbyggere. Han mi pi den ene side
forsti sig pi sine brodre, der roser sig afforjattelserne, der er givet til Abra-
ham, Isak og Jakob, og som praler afden kundskab, de har fiet gennem lo-
ven fra Sinai. Pi den anden side mA han kende deres tilbojelighed til i gode
tider at forlade deres himmelske Fader, den levende Gud, og valge sig nye
guder: karlighed til penge og magt over forarmede brsdre gennem viden-
skab og mammon.
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$10 Den mand, som opfylder alt dette, har vi efter grundig forskning i vort
folks historiske boger alene fundet i manden Jesus af Nazaret, der blev
drabt i Jerusalem fsr det sidste tempels odeleggelse.

$ I I Israels vise kunne ikke dengang forsti de gode rid, han gav sine brodre,
ioderne, om at overholde loven i de forhold, der havde med forstand og
hjerte at gsrq ogikke legge vagt pi ydre handlinger, som kan forandres alt
efter sted og jodernes politiske situation. Vi joder, der lever i det Herrens
Ar 5644, kan med bestemthed se, at det er Jesus. Alene han sogte sine brod-
res sande gode og talte fred til deres slagt.

\ l2 Den dybe karlighed til vore brsdre forpligter til at helliggore og holde
manden, vor broderJesr/ navn i are og sette os ind i hans hellige ord, som
er nedskrevet i de bersmte skrifter, evangelierne. Bornene skal indskarpes
disse i skolerne; overalt hvor man er sammen med mennesker, skal man tale
om dem, og evangelieskrifterne skal samles som en skat i vore hjem sammen
med alle de hellige skrifter, der som en skat er overleveret os af vore vise i
alle slagtled.

S l3 Vi hAber, at vor broder Jesu ord, der var talt i retfardighed, karlighed
og mildhed til vore brodre, vil sli rod i vore hjerter. Retfardighedens og
frelsens frugt vil blive karlighed til sandheden og til det gode. Si vil folke-
slagene og regeringerne forandre deres holdning og rillade os eksistens og
bestien blandt de andre levende folkeslag, overskygget afde europaiske
love, som skyldes denne vor broders ind, han, som gav sit liv for at verden
skulle lykkes og for at holde al ondskab borte fra jorden.

uDeres erkendelse af Jesus Kristus er endnu ikke centraln, skrev De-
litzsch i forbindelse med offentliggorelsen afDe l3 Teser pi tysk. Alligevel
gleder han sig over at hore Jesus benavnt )vores broderu pi iodiske leber.
I De 13 Teser har oden lil le menighedu formuleret osin bekendelsen, siger
han.27 Sporgsmilet er imidlertid, om Rabinowitsch har opfattet sine teser
som en trosbekendelse. Nogle har i det forhold, at der er ,lJ teser, set en be-
kreftelse herpi og henvist til Maimonides' l3 trosartikler, en sammenlig-
ning, som i sig selv intet beviser.2s Miske gor man Rabinowitsch uret ved
at kalde disse teser for en trosbekendelse i stedet for at opfatte dem som en
erklaring, hvor han primert henvender sig til sine med-joder og klargor sit
syn pi, hvordan jodesporgsmilet kan lsses. Teserne siger efter denne forst6-
else ikke nodvendigvis alt om Rabinowitschs trosopfattelse i efterirer 1883.

Alligevel kommer man ikke uden om, at de positive sociale og politiske
virkninger af en jodisk modtagelse afJesus stir starkt fremhavet i denne
erklaring. Hvis dette var hovedsagen i Rabinowitschs kristendomsopfat-
telse i slutningen af 1883, andrede denne sig forbavsende hurtigt. I denne
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forbindelse skal en misforstielse rettes) hvis fremkomst Delitzsch ikke er
helt uden skyld i. Da han publicerede teserne i maj 1884 sammen med an-
det materiale, sad han inde med oplysninger om, at Rabinowitsch pi det
tidspunkt havde formuleret sin trosbekendelse.2e Men andre kunne forle-
des til at tro, at De l3 Teser og det ovrige materiale, som blev publiceret,
principielt havde samme vardi. Dette var imidlertid ikke tilfaldet. Da te-
serne i maj 1884 blev publiceret og dermed kendt i Vesteuropa, havde Rabi-
nowitsch fiet helt anderledes fast grund under fodderne, end der umiddel-
bart kan udhses af hans 13 teser.

En medvirkende faktor hertil var miske et brev, han fik kort tid for iulen
l  883.

G. Friedmanns reaktion pi teserne
De fleste ioder mitte reagere negativt pi Rabinowitschs teser, fordi lssnin-
gen pi iodesporgsmilet var Jesus. Andre mitte reagere ud fra andre grunde.
Hvad enten Faltin har haft en finger med i spillet eller ej, er han i fuld over-
ensstemmelse med de tanker, som den tidligere kateket G. Friedmann gav
udtryk for i et brev til Rabinowitsch. Sammen med teserne sender Faltin
dette brev til Delitzsch, som ogsd er enig i kritikken.3o Den iodekristne
Friedmann fremsetter i sit brev, der er skrevet fi dage for julen 1883, et on-
ske om, at Rabinowitsch og hans ligesindede mi indse, at Jesus ikke er kom-
met til verden for at give joderne en politisk ligestilling med andre folk,
men for at sone synden. Brevet, der er holdt i en broderlig tone, anfsrer tese
13, og Friedmann lagger ikke skjul p6, at Rabinowitschs synspunkt er
mangelfuldt. Det er ifolge Friedmann ikke nok at anerkende Jesus som Da-
vids ssn og Israels Messias, men han mA bekendes som Guds Son og Guds
lam, som brrer verdens synd. Friedmann giver klart udtryk for sin glade
over den vej, Rabinowitsch og hans ligesindede har betridt, men undlader
ikke at udtrykke hibet om, at de md komme ind pi den rigtige vej, der forer
til >det himmelske Jerusalemu. oElskede brodren, skriver han, ,I er ikke
langt fra sandheden og fredens vei, men I har endnu ikke betridt den. Mo-
ses' slor er loftet fra jeres hjerte, men det er endnu ikke fuldstandigt fier-
net(.

Friedmann satter siledes fingeren pi en underbetoning af Jesu person
og gerning i teserne samt en hermed forbunden overbetoning af de politi-
ske konsekvenser) en !odisk modtagelse afJesus ifolge teserne ville lE for de
russiske f oder. Som anfort stil lede bide Faltin og Delitzsch sig bag denne
kritik, men som Friedmann glemte de heller ikke at udtrykke deres store
ghde over den gode begyndelse.

Halvandet Ar efter sin tilbagekomst fra Pahstina indeholdt Rabino-
witschs trosopfattelse starke politiske overtoner. Det kan der ikke herske
tvivl om. Om han var niet frem til en storre erkendelse af kristne grund-



sandheder, end han umiddelbart lagger for dagen i teserne, mi stilles som
et sporgsmAl. Hvis De l3 Teser er dakkende for hans grundholdning i slut-
ningen af 1883, kan det imidlertid konstateres, at han udviklede sig med
forbavsende fart. I marts l8B4 fremlegger han skriftligt et materiale, hvori
han rober en grundholdning, som helt anderledes falder i trid med fx De-
litzschs forstielse af kristentroen. Enten har Friedmanns brev haft den til-
sigtede virkning, eller ogsi mi der tages hojde for - hvilket Friedmann si
ikke har gjort - at Rabinowitsch med sine 13 teser ikke har intenderet at
give en drkkende beskrivelse af sin trosopfattelse.

Under alle omstandigheder viser disse iagttagelser, at Rabinowitsch
ikkeved sin hjemkomst fra Pahstina havde en fuldt ferdig opfattelse afsin
kristentro. Den udviklede sig.

Da han i marts 1885 modte Mildmay-missionens leder John Wilkinson,
fik han stillet sporgsmilet om, hvornir han for alvor stolede pi Jesus Kri-
stus som sin frelser. Ifolge Wilkinson svarede Rabinowitsch: nFor et ir si-
den, sidste Rosh ha-Shanco. Af Wilkinson forklares det med, at det er om-
kring halvandet ir siden, fordi det jodiske nytir falder i efteriret.sl Er det
meningen, er Rabinowitsch niet til klarhed i efteriret lBB3 og far msdet
med Faltin.

Mest peger dog pi, at Rabinowitsch niede til en afgorendeklarhed efter
msdet med Faltin ogefter modtagelsen af Friedmanns reaktion pi De 13
Teser. Den reaktion modtog han ved iuletid 1883, dvs. omkring nytdr lBB4
efter vor kalender.

Er det en for smart forklaring, at nir Rabinowitsch gav svar pi Wilkin-
sons sporgsmil og brugte det hebraiske udtryk Rosh ha-Shana, mente han
nytersskiftet 1883-1884 efter den kristne kalender? Hvorom alting er, er
grundtonen en anden i det materiale, Rabinowitsch fremlagger i marts
1884. Og hvad vigtigst er: denne grundtone folger ham livet ud.

I 1885 siger Rabinowitsch folgende om sin egen udvikling: oJeg har farst
Eret Jesus som det store menneske med det medlidende hjerte, senere som
den, der ville mit folks bedste, og endelig som den, der har biret mine syn-
dern.32
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Basagelsen tager form i 1BB4
Fi dage for julen 1883 (dvs. 24. december 1883i5. januar 1884) havde Ra-
binowitsch modtaget brevet fra Friedmann. Det var, som npvnt i sidste ka-
pitel, affattet i en broderlig ind. Alligevel var kritikken mod Rabinowitschs
trosopfattelse ikke til at tage feil af. Juleaftensdag iret efter (1884) modtog
Rabinowitsch et brev fra de russiske myndigheder med tilladelse til offent-
lige forsamlinger for nDen nye pagts Israelitter<. Mellem disse 1s njule-
breven indtraf betydningsfulde begivenheder omkring den messianske be-
vagelse.

Aret l8B4 blev et begivenhedsrigt ir. Hovedlinferne for det historiske
handelsesforlob skal her afstikkes. Samtidig skal konturerne for Rabino-
witschs trosopfattelse angives stikordsagtigt. Dette vil blive beskrevet mere
detaljeret i kapitel 8. Vigtigt er det i denne sammenheng at bemarke) at fra
marts/april 1884 er Rabinowitsch niet til si stor klarhed i sin tro og vision,
at grundtonen ogsi for hans senere virksomhed nu er ansliet. Dette er ikke
mindst forbavsende pi baggrund af de synspunkter, han havde fremlagt i
De l3 Teser fra slutningen af 1883. Friedmanns brev gjorde sin virkning.
Og hurtigt herefter blev han aftvunget et svar afudenlandske representan-
ter fra nogle israelsmissioner. Det skete allerede ved en konference eller et
mode, der blev afholdt i Kischinew den 14.126. marts 1884.

Konferencen i Kischinew den 14.126. marts 1884
Efter det forste m6de mellem Rabinowitsch og Faltin skriver sidstnavnte
til Delitzsch i hipzig og medsender De 13 Teser og Friedmanns brev.1 W.
Faber, Delitzschs fortrolige medarbejder og Centralforeningens omrejsen-
de missionar og PR-mand, ankommer tii Kischinew den 21. marts 1884.
A.S. Poulsen (og andre)skriver, at Faber af Delitzsch Dsendtes til Kischi-
new for at skaffe nermere Oplysning om den markelige Bevagelseu.'Det
ser imidlertid kun ud til, at Delitzsch forud for Fabers rejse har fEet forelagt
planen om en rejse til Breslau - og givet sin til ladelse hertil.3 I en livs-
skildring skriver A. Wiegand i l9l I om Faber: uFabers urolige ind elektri-
ficerede alleu.o Det gjorde den ogsA fra Kischinew med Delitzsch, som vi
nu skal se.

Dagen efter sin ankomst til Kischinew samt den 24. marts har Faber ind-
giende droftelser med Rabinowitsch. Den25. marts skriver han pi et post-
kort til Delitzsch: oI dag kom pludselig tre representanter fra Det britiske
Missionsselskab fra England for at undersoge bevegelsenn. PA samme kort
havde han skrevet: oSagen er meget betydningsfuld, men helt anderledes,
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end ieg havde forestillet mig...Rabinowitsch er et meget betydningsfuldt
menneske, Lichtenstein kender hamo. Faber ser det som en oguddommelig
forelsen, at han nu befinder sig i byen: oHvor markeiigt, at jeg her traffer
sammen med englanderne, som vil undersoge sagenu.5

Faltin prrsenterer sagen anderledes. Pi underfuld vis, siger han, lod
Herren englanderne komme til Kischinew, fordi ode ville lere mig at ken-
de personligto.6 Nuvel, det kan englanderne ogsi godt have sagt til Fal-
tin, men hovedformilet med deres rejse var nu et andet.

Enghnderne handlede hurtigt. Samme dag de ankommer, bliver der
truffet aftale om enkonference den folgende dag. Senere lader reprasentan-
ter fra Det britiske Selskab sjrldent lejligheden gi fra sig til at understrege
betydningen af deres tilstedevarelse. Det havdes, at dannelsen af nden
hebraiske gren af den kristne kirkeo i Kischinew ikke havde fundet sted pd
det tidspunkt, som det giorde, hvis de ikke pi guddommelig mide var ble-
vet fort til at besoge byen. Det understreges videre, at det var pi grund af
deres besog, at msdet kom i stand.' Det sidste har de utvivlsomt ret i. Fa-
bers postkort-ord ststter denne forstielse. I den begivenhed havde De-
litzsch ingen finger med i spillet, bortset fra det ikke uvasentlige, at hans
hoire hind, Faber, alligevel var der.

Konferencen som sidan var uforberedt og blev arrangeret fra den ene dag
til den anden. Da Rabinowitsch kunne fremhgge nogle skriftlige doku-
menter, viser det, at han ikke havde ligget pi den lade side, men allerede var
i gang med at afstikke linjerne for bevagelsen. Det bekrrftes ogsi af Faber
pA postkortet fra den 25. marts. Her siger han nemlig, at Rabinowitsch alle-
rede nesten har udarbejdet ,,en kristelig Siddurn, dvs. bsnnebog, velsag-
tens med gudstjenesteordning, og at han vil bringe den samt Dmeget andetn
med sig tilbage til Delitzsch. En del af det materiale, som blev fremlagt pA
msdet den26. marts, var noget afdet >meget andeto, Faber bragte med til-
bage til Tyskland.

Fra protokollen
Om modets forlob giver den udfardigede protokol god besked.8 G. Fried-
mann var sat til at fore den; den 31. marts var han endnu ikke fardig med
den, fortaller Faber.e Modet, der blev holdt den 26. marts om aftenen,
blev ikke holdt pi )neutral grundo. Rabinowitsch har ibenbart indset, at
hans forbindelser med den lutherske pr€st ikke kunne hemmeligholdes;
nasten to mineder tidligere havde lIamelirs udbasunerer derte (se s. 50).
Faltin var selvskreven som deltager og ledede msdet. De udenlandske ga-
ster var W. Faber samt de tre englandere fra Det britiske Selskab: sekrete-
renJ. Dunlop, kassereren F.Y. Edwards samt selskabets missionar i Odessa,
B. Ben Zion. De resterende syv deltagere kom alle fra Kischinew, selv om
det er en tilsnigelse, nhr The Jeu.tish Herald i referatet fra modet betegner
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dem som reprasentanter for nDen nye pagts sonnero.r0 Hovedparten hav-
de tillidsposter i og var tilknyttet den lutherske kirke, hvilket folgende vi-
ser:
- G. Ziegler, medlem af kirkeridet og Faltins svoger)
- H. Rathminder, medlem af kirkeridet og gymnasielarer,
- A. Wachnitz, lrrer ved den lutherske skole i Kischinew,
- R. Finkelstein, kolportor og jodekristen,
- G. Friedmann, lrrer og jodekristen.

Som de to sidste deltog ksbmanden eller tobakshandleren Efraim Jakob
Rabinowitsch, oB - naturligvis - hans broder, hovedpersonen Josef Rabi-
nowitsch. Disse to var endnu ikke dsbt.

Efter en tysk indledningssalme og en bon afFaltin leser han fra Apostle-
nes Gerninger 2,1-4. Med disse ord fra den fsrste kristne pinse i Jerusalem
var grundtonen for modet ansliet. Det blev holdt med upinseligeo forvent-
ninger. Efter fellesbonnen forud for forhandlingerne gik man i gang med
at oplase oDe 12 Trosartikler for Den nye pagts Israelittero.rrDe var affat-
tet af Rabinowitsch og havde en helt anden teologisk tyngde end De 13 Te-
ser. I De 12 Tiosartikler er de sociale og politiske konsekvenser af iodernes
modtagelse afJesus stroget. En nrrmere behandling af disse gives i kapi-
tel 8.

De l2 Tiosartikler var ment som udkast til trosartikler lbr den messianske
bevagelse. Ved konferencen kom de til at danne debatoplag for samtalen.
Hvad den efterfolgende diskussion kom til at dreje sig om, giver protokol-
len et ganske godt indblik i.

Debatten ved msdet
For det forste blev treenighedssporgsmd.let drsftet. I den forste trosartikel var
nrvnt) >at den levende, sande og evige Gud, som har skabt himmel og iord,
alt synligt og usynligt ved sit Ord og sin hellige And - at han er 6nu. Det
sidste udtryk gav anledning til en narmere droftelse. I den hebraiske tekst
stod ordet for neno - Echad - hvilket ikke blev rndret. Men Rabinowitsch
tilsluttede sig, at satningen pA engelsk kunne gengives med >that He is a
Unityn, at Gud er en enhed. Pi tysk blev nEinern forandret til nEiniger.,,
hvilket gav mulighed for samme betoning. Derimod bliver det hele giort til
nonsens i Den norske Israelsmissions blad, idet det her oplyses, at udtryk-
ket )en( blev ombyttet med onogleo!12

I forbindelse med denne diskussion oplyste Rabinowitsch videre, at tre-
enighedslrren var antydet i slutningen af den fsrste artikel med ordene ,alt
er fra ham, ved ham og til ham<. I en uddybende forklaring) som skriftligt
blev fremlagt ved konferencen, kommer Rabinowitsch nrrmere ind pi det-
te sporgsmel (se s. 112).

Videre blev Rabinowitsch afesket sit syn pA overholdelse af jodiske skik-
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Ae. Dette skete pi baggrund af, at han pi modet havde pointeret, at han og
hans ligesindede onskede frihed til at overholde iodiske skikke, som var
nedarvede fra fadrene, for si vidt som disse ikke stir i modstrid med kri-
stendommens ind. Set fra et religiost synspunkt tror han og hans tilhange-
re, at loven fuldkommen er opfyldt af Messias. Men ud fra et >patriotisk<
synspunkt mener de sig forpligtet til at holde loven, for si vidt som nationa-
liteten og omstendighederne gar det muligt.

Dette afstedkom en debat om to hovedtemaer: fastholdelse af omskerelsen
og sabbatten De hedningekristne deltagere si' heri en fare for, at jodekristne
alligevel ville holde disse bud ikke blot ud fra nationale, men ogsi religiose
motiver. For at skaffe fuld klarhed over Rabinowitschs stilling hertil, blev
sporgsmilet formuleret, om en kristen !ode, der ikke omskarer sit barn, be-
ger en synd. Pi det sporgsmil lsd Rabinowitschs svar: nHan begir ingen
synd, men han fremmedgor sig for sit jodiske folku. Et tilsvarende svar gav
han pi sporgsmilet om, hvorvidt kristne joder, der ikke overholder sabbat-
ten, begir en synd.

Endelig gav modet Rabinowitsch lef lighed til at forklare det for ham selv-
indlysende i, at de forskellige nationaliteters saregenheder kan oprethol-
des, n6r de forskellige nationer tager imod Kristus. Med hensyn til Det nye
Testamente erklrrede han, at det har samme kanoniske stil l ing som Det
gamle Testamente. Derimod har tlmud og andre rabbinske skrifter ingen
som helst autoritet. Disse skrifter betragter han som et levn fra den tid, hvor
Israel vandrede om i blindhed og hirdhjertethed.I sin sakramentforstielse
erklarer han sig enig med den lutherske lere.

Sekretrren for Det britiske Selskab, J. Dunlop, kunne berette om et en-
gelsk tilfalde afl at en jodekristen overholdt den nAbrahamitiske pagt( med
hensyn til sine born, som blev omskiret. Modet afsluttes med bsn af Faltin
og et falles Fadervor pi hebraisk.

Si langt protokollen.

Faber bliver i Kischinew
De forste internationale kontakter pi det personlige plan var med denne
konference blevet etableret. Deri li ogsi kimen til en rivalisering mellem
forskellige landes israelsmissioner om Rabinowitsch. Havde Faber ikke va-
ret til stede, var bevrgelsens afhangighed af England og engelske penge
nok blevet stsrre, kommenterer A. Wiegand i l9ll. '3 Sporgsmilet er rig-
tignok, om Wiegand pi dette punkt er tilstrekkelig nuanceret. Den skono-
miske ststte fra Tyskland forblev forholdsvis ringe (se s. 163). Forst senere
pi iret lB84 indledes en korrespondance med den engelske Mildmay-
missions leder, John Wilkinson. Denne kontakt skulle vise sig at fi nok si
stor betydning. Det var ikke med udelt begejstring, at Det britiske Selskab
mitte tage til efterretning, at opkomlingen blandt de engelske israelsmissi-
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onsselskaber fik denne kontakt - og havde giortet kup (se s. 87).
Snart efter konferencen rejste de tre englandere. Derimod blev Faber

nogle uger i Kischinew. Foruden foredragsvirksomhed i den lutherske kir-
ke beskaftigede han sig indgiende med den messianske bevrgelse. Til De-
litzsch skriver han dagen efter konferencen) at den rejse, han er ude pi, og
som har fsrt ham til Kischinew, har givet ham stof til 50-100 foredrag!ra
PA dette postkort samt i et brev af 31. marts 1884 giver han udtryk for sine
videre rejseplaner. Nir han nu har lart bevagelsen i Kischinew at kende,
forekommer det ham betydningsfuldt, at han fortserrer rejsen til Pahstina
for ogsi at lare den iodekristne koloni Artuf at kende (se s. 27).t5 Men nu
nedlagger Delitzsch veto. Han skriver hurtigt tilbage og taler sin rejsende
medarbeider til rette. Kischinew mi vrre endestationen, siger Delitzsch,
alt det andet er hors d'oeuvre. oKom De nu si vidt muligt hurtigt tilbage,
rejsen var improviseret over hais og hovedn.'6 Det gjorde Faber si. Den
opsteede uoverensstemmelse kom de begge hurtigt over. Fra efteriret l8B4
aflsses det tidligere ,Den af et Ddu() nAr de korresponderer med hin-
anden!1 t

Inden Faber rejser tilbage til kipzig i april 1884, nir han at overvare
den jodiske pdske - Pesach - feiret sammen med de messianske joder og
med en nadverliturgi, som Rabinowitsch havde udferdiget (se videre s.
113). Denne oplevelse giorde et positivt indtryk pi Faber. Men det havde
ogsi Luitgard eller Luita, Faltins datter, gf ort. Ved afrejsen var han forlovet
med hende.18 Alligevel mi Delitzsch senere pi Aret hgge pres pi Faber
for at fi ham til at reise til Kischinew igen. Forst i 1886 blev de gift. Helt
uinteressant er denne forbindelse ikke. Faltin lagde som allerede antydet
klar distance til Rabinowitsch pi et senere tidspunkt. Det problem mAtte
svigersonnen - Faber * tage stil l ing til. Og det faldt, som vi skal se, ud til
Rabinowitschs fordel.

Men ogsi englanderne reiste opmuntrede hjem fra Kischinew. J. Dun-
Iop gengav en historie, som Rabinowitsch havde fortalt ved afslutningen af
konferencen. Af Dunlop betegnes den som ,kronen pi konferenceno.

En historie fra konferencen
J. Duniop giver Rabinowitschs historie overskriften uLignelsen om hiu-
letu. le Den lyder sidan:

Nogle tibelige folk, som korte i en firhjulet vogn, kom for skade at tabe
et hiul. Mens vognen hoppede afsted, kikkede de ud og fandt ud a{, at
der manglede et hjul. En af de tibelige mrnd sprang ned og lob fremad
for at finde det mistede hiul. Til enhver, han modte, sagde han: uVi har
mistet et hjul; har du set et hjul, har du fundet et hiul?< Til sidste sagde
en klog mand: nDu ssger i den forkerte retning. I stedet lor at se fremad
skuile du hellere se baeudo.
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Dette er netop den store feil, som joder har begiet i irhundreder. De
har glemt, at for at de pi en rigtig mide kan se fremad, mi de fsrst se bag-
ud. De fire hful i den hebraiske historie kan siges at vare Abraham, Mo-
ses, David og Jesus. Nir joderne har set fremad i stedet for bagud, har
de varet ude af stand til at finde deres fjerde hjul. tkket vere Gud har
,Den nye pagts sonneru fundet det virkelige hjul - Jesus. Abraham, Mo-
ses og David er kun sksnne typer og symboler pi Jesus. De var og er sta-
dig vek et fond af hans kraft; de var og er stadig vrk styret og ledet af
ham, lige si sikkert som keruberne og seraferne er det. Thkket vare Gud
har vi fundet Jeshua Achinu, vores broder Jesus, vores et og alt, )som er
blevet os visdom fra Gud, bide retfardighed og helliggorelse og forlos-
ningu; fra ham alene har vi fiet guddommeligt lys, liv, frihed og kerlig-
hed for det store Her og det stsrre Herefter. Og nu ser vi med klart oje
og iublende hjerte frem til, at han kommer igen i magtig pragt.

Den offentlige debat i 1884
Mindre end to mineder efter konferencen kan Delitzsch i mai 1884 publi-
cere de forste dokumenter om den messianske bevagelse. Fsr det skete, var
allerede enkelte notitser om bevagelsen nAet til den vesteuropeiske presse.
I april kan siledes organet for l-ondon-Selskabet citere, hvad The Daily
Nezos'korrespondent i Odessa havde fEet med i bladet den 3. marts, og som
The Christiaz gentog den 6. marts:

Betydelig uro er blevet vakt i de jodiske samfund i Sydrusland pi
grund af, at en handlekraftig reformator ved navn Josef Rabinowitsch
er fremtridt i Kischinew. Han erklerer Kristus for at have veret den
virkelige Messias, idet han underbygger sine teorier med en mengde
citater fra Bibelen og profeterne. Rabinowitsch er en entusiastisk og
veltalende prrdikant, og han vinder talrige proselytter. I det store og
hele er han bandlyst af den jodiske presse.20

Det britiske Selskab, som havde deltaget i konferencen i Kischinew i
marts, kommer fsrst med samme oplysning i maj;2t i juni gives der i sel-
skabets organ n€rmere oplysning oB: som det hedder, nen af de mest
bemarkelsesvardige konferencer, vi nogensinde har deltaget in.32 J. Dun-
lop mener alligevel senere at kunne havde, at oden forste redegorelse for
denne bevegelse blev i England givet afosu, idet han henviser til, at det ske-
te ved selskabets 41. irsmade den 13. maj 1884.23 Fra oktober og fremefter
bringes oversattelse af dokumenterne samt andet materiale. London-
Selskabet begynder en mined tidligere, i september (se s. 20).

Det var imidlertid en forholdsvis kort artikel i den engelske avis The Times,
som for alvor satte gang i debatten og ogsi kom til at pivirke den i Rus-
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land, bide i den kristne og jodiske presse, samt ikke mindst forirsagede et
krast modangreb fra Delitzschs side. Set pi afstand udgor den debat, som
artiklen i The Times udloste, et skoleeksempel pi, hvor let det er for striden-
de parter at tale forbi hinanden. Ikke alle, der i minederne efter artiklens
fremkomst ytrede sig om den, havde set den. Delitzsch ser kun ud til at ken-
de indholdet gennem andres referater. Rabinowitsch fik den tilsendt afJ.
Wilkinson.'za

Artiklen, der ikke fylder mere end omkring en halv spalte, blev offentlig-
gjorti The Times den 23. august 1884. Den var skrevet afJ.H. Titcomb den
20. august i Hamburg. Titcomb var hf alpebiskop for den engelske kirke i
Nord- og Mellemeuropa. Han baserer sin artikel pi Delitzschs oplysnin-
ger, som de foreligger i de forste dokumenter om bevagelsen fra maj 1884,
idet han meddeler, at han er blevet gjort opmarksom herpi afen prast ved
navn Hefter i Frankfurt.'z5 I forhold til Delitzschs oplysninger fremlagger
Titcomb i sin artikel intet afgorende nyt. Om bevagelsens tiltraknings-
kraft skrev Titcomb imidlertid, at ordene oJesus, vor brodern havde vist sig
at have en sidan tiltrrkningskraft, at ,de ikke blot har vakt alles hjerter i
Kischinew - hvor han [Rabinowitsch] selv bor - men ogsi i mange andre
dele af Bessarabienu. Og Titcomb fortsrtter med nogle ord, som senere
kraftigt blev diskuteret: )Mere end 200 familier har nu sluttet sig sammen
i et frllesskab under navnet 'Den national-jodiske Ny Testamentes menig-
hed'n.

I England blev denne artikel kommentereti The Jewish Chronicle den12.
september i et indlag indsendt under anonymet oOne who knowso og skre-
vet den B. september. Samtidig med at Delitzschs lardom anerkendes, be-
tragtes hans missionsaktivitet som sneversynethed. Forfatteren til dette
indlag beskaftiger sig siledes mere med den kanal, gennem hvilken infor-
mationen om den nye bevagelse er blevet prasenteret, end med selve beve-
gelsen, hvilket han selv medgiver. Om trovardigheden af Titcombs oplys-
ninger mi han medgive, at det er umuligt at ni til en pilidelig konklusion
ud fra informationer fra Rusland.

Artiklen fra The Times fandr vej til russiske aviser, og ser ud til at vere
gengivet i det mindste i tre aviser i september mined.26 I Hamelitz nr.7I
fra efteriret 1884 behandles pA denne baggrund sagen. Rabinowitsch ka-
rakteriseres her som )en gammel mand, der har glemt, hvad han har lartu.
Denne gamle mand, Dsom er blevet sindssygn, er det imidlertid lykkedes at
forblande ojnene pi oen si hojlard mand som professor Delitzscho, som
man v€d hsrer med trl Hamelitzs lresere. IfaIge The Times sllal250 familier
have tilsluttet sig bevegelsen, men Hamelitz kan oplyse, at der ikke findes
en eneste familie, som har tilsluttet sig den nye profet i Kischinew. Men Ra-
binowitsch, havdes det, er en nar, som har lrst nogle boger, der har gjort
hans hjerne syg; han er en fantast uden en almen religios uddannelse. For-
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fatteren til denne artikel har en sikker formodning om, at de oplysninger,
der fremkom r The Times, egentlig har Rabinowitsch som deres ophavs-
mand. Og pistanden om de 250 familier, der skulle have tilsluttet sig ham,
opfattes som udtryk for Rabinowitschs egne drsmme og fantasibilleder.2'

Ogsi i en artikel i Jidische Presre, senere gengivet pi engelsk i The Jewish
Cronicle den 28. november 1884, erklrres Delitzsch at vere blevet oF
fer for oen grundlaggende logno, hvis han tror pi, at Rabinowitsch har haft
held med at danne en bevagelse, som dagligt vokser og allerede taller 200
familier. Denne artikel slutter: oEfter noje at have undersogt sagen er jeg
i stand til at erklere, at en sidan sammenslutning kun eksisterer i hr. J. Ra-
binowitschs fantasi, og at han i virkeligheden ikke har haft held med at vin-
de €n jodisk sial for sine ideer bortset fra sin egen broders familien.rs

Pi nogenlunde samme tidspunkt skrev Delitzsch et skarpt indlag mod
behandlingen af sagen \ Hamelitz nr. 71. Indholdet skal opsummeres nu.

En skarp reaktion fra Delitzsch
I en for Delitzsch usedvanlig skarp tone tager han til genmale i oFortsatte
Dokumenteru, der udkom i 1885, men hvor forordet er dateret til november
lBB4." Tonen i hans genmale er utvivlsomt udtryk for hans vrede over at
kunne lase, at Rabinowitsch havde forblandet oinene pA en osi forstandig
og hojlard mand som professor Delitzschn.

I fire afsnit indledt med ordene )Det overrasker os ikken gir Delitzsch til
modangreb:

Det overrasker os ikke, skriver Delitzsch, at den Rabinowitsch, som tidli-
gere i samme tidsskrift blev beskrevet som en lrrd jode og folkeven nu - ef
ter sin tro pi Jesus Messias - erklares for en lorblindet nar og folkeforforer.
Den, der bekender den korsfastede, mi tage hans kors pi sig, idet der hen-
vises til ordene fra Hebreerbrevet 13,13. Ogsi for Jesu tid udelukkede sy-
nagogen dem, der holdt sig til de sande profeter. Men sidanne bandlyste
trostes afprofeterne, og der citeres fra Esajas 6615.

Det overrasker os ikke, forts€tter Delitzsch, at Rabinowitsch som tidlige-
re gik for at vare en forstandig mand, nu erklares lor overspandt og for-
rykt, nir han bekender troen pi den korsfestede, idet der henvises til
l.Kor. 1,23. Synagogens irhundredlange had mod Jesus nrvnes, idet der
henvises til visse steder i tlmud samt evangelietravestien (parodien) Toi-
dot Jeshu, hvor Jesus bl.a. gores til et uegte soldaterbarn. Hos dannede io-
der har denne holdning andret sig til en vis estimation af Jesus, siger De-
litzsch. Men alligevel kan den stolte monoteisme ikke se bort fra Jesu blasle-
miske selvforgudelse og opfatter ham som en forforer, der leder til frafald
fra den ene Gud. Med henvisning til Joh. 8,59, som lbrtaller om, hvordan
folk tager sten for at kaste dem mod Jesus, havder Delitzsch, at disse sten
stadig findes i hrnderne pA hans folk. Og den, som lader stenene glide ud
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af sine hander - som Rabinowitsch har gjort det - grelder for en nar, som
er faldet fra jodedommen og hen til den falske Messias' religion, hvilken er
halv hedenskab.

Det overrasker os ikke, skriver Delitzsch for det tredje, at sagen stiller sig
sidan, selv om det ville vare klogere, hvis nutidens iodedom indtog en an-
den stili ing til kristendommen end den middelalderlige. Dette ville vrre
klogere, da ioderne befinder sig blandt folk, der har kristendommen til reli-
gion, og fordi de i stsrre eller mindre grad har opniet borgerrettigheder. I
givet fald ville man heller ikke give antisemitter stoftil deres agitation. Det
mindste, man kan forlange af ioderne, er dog, at de ikke pi en sirende mide
omtaler det, der er helligt for kristne, siger Delitzsch. Og han fortsrtter ad
samme bane med at havde, at joderne burde gore kristendommen den ind-
rommelse, at den har en sA stor overbevisningskraft i sig, at en jode kan
blive en kristen, uden at han pi samme tid bliver en nar og en uren og en
forbryder.

Men artiklen har heller ikke overrasket, slutter Delitzsch, fordi vi kender
det dodelige had, som Osteuropas joder narer imod iodekristne, der be-
tragtes som en fredlos bande. Det, der overrasker, er, at et tidsskrift som
Hamelitz forsoger at benegte bevagelsens eksistens og indskranke den til
kun at omfatte 6n mand: Rabinowitsch, som det si pi det skammeligste er
lykkedes at narre Delitzsch angiende omfanget af bevagelsen.

Set pi afstand er Delitzschs argumenter ikke aile lige sympatiske; irritati-
onen over at vare blevet personligt angrebet fsrte ham bort fra et svar, der
kunne have varet mere sobert. Ikke mindst er han - uden at ville indrsmme
det - pi tilbagetog vedrorende det fierde punkt: omfanget af bevagelsen.

Diskussion om omfanget af bevagelsen i 1884
Set pA afstand burde Delitzsch i det mindste have gjort to ting, da han tog
til genmale i Hamelitz. Han burde have indrsmmet) at det ikke tjente sa-
gen) at han havde benyttet udtrykket Dtilsluttet(, nir han omtalte antallet
afRabinowitschs tilhrengere. For det andet burde han have skaflet sig et ek-
semplar af The Times fra 23. august 1B84.

Han giorde ingen af delene. For det famsse antal250, som indgik i debat-
ten, kunne Delitzsch uanfagtet erklrre, at denne oplysning i The Times
ikke stammede fra nvores 'Dokumenter'o.r0 Derved blev Titcombs artikel
i The Times gjort til en slags sorteper. Men i det stykke lod Delitzsch sig
narre. Det ironiske er nemlig, at antallet 250 slet rAAe forekommer i artiklen
i The Times. Hvad angir antallet, skrev Titcomb nojagtigt det samme, som
Delitzsch havde gjort i maf 1884, nemlig 200. Forst i oversettelsesproces-
sen til russisk eller herfra til hebraisk, blev de 200 tilsluttede familier til
25A. At bevagelsen med dette tal - 250 - ,i ikke ringe Grad var set under
Forstsrrelsesglasn, medgiver allerede A.S. Poulsen i sin bog fra l886.rr



Men det sker karakteristisk nok, uden at det gAr ud over Delitzschs renom-
me. Det er Titcomb, der mi sti for skud. Nogternt vurderet mi det imidler-
tid siges, at i den foreliggende sammenhang gor det ingen storre forskel,
om man talte om 200 eller 250.

I forordet til de fsrste dokumenter fra bevagelsen havde Delitzsch i maj
1884 skrevet, at Rabinowitschs ord havde en tiltrakningskraft ikke blot i
Kischinew, men ogsi i de smi bessarabiske byer. uDer skal nu vare over
200 familier, som har tilsluttet sig den nye jodekristendom...<t2I sit svar
skriver han, at han har udtrykt sig mere ubestemt end artikleni The Times;
dvs. han har ytret sig om tilslutningen til bevrgelsen fra Kischinew og an-
dre bessarabiske byer.sr Fsrst i en artikel fra 1885 fremkommer han med
en klar indrommelse: Kredsen omkring Rabinowitsch er bide snavrere og
videre, end han fsrst havde angivet. Han fastholder sin tilbagevisning af,
at bevegelsen slet ikke skulle eksistere) men fortsetter: oMen det er sandt:
den faste menighedskerne bestir af brodrene Rabinowitschs familier, til-
sammen 15 personero.ra Det er W. Faber, der har bragt disse oplysninger
til Delitzsch fra sit ophold i Kischinew i begyndelsen af 1885. Tidligere
havde Faber i et brev, dateret den 31. marts 1884, skrevet om, at 100 famili
er ville gi over til bevagelsen, dersom omskarelse og sabbat kunne bibe-
holdes som nationale tegn. Med dette antal var der tankt pi joder i Kischi-
new.3t

I sit genmale siger Delitzsch, at det er en fornermende insinuation at
hrvde, at Rabinowitsch skulle vere ophavsmand til oplysningen om antal-
leti The Times, samt at det er en hadefuld logn, at Rabinowitsch stir alene.
Delitzsch bemrrker, at han ikke behsver at sporge Rabinowitsch, men
henviser til Fabers iagttagelser, da han - i marts 1BB4 - var i Kischinew.
D6r havde han ikke blot modt Rabinowitsch og ligesindede brodre og an-
dre, der stod i spidsen for bevagelsen) men Faber havde ogsA med egne oine
set, hvor hoft bolgerne om bevagelsen gik, og at ioder endog kom fra fierne
egne for at gore sig bekendt med bevagelsen.r6 I artiklen fra l8B5 fastslir
Delitzsch ogsi, at bevagelsen ikke er indskrenket til Kischinew, men er
niet videre ud og navner byerne Batum, Elisabetgrad, Jekaterinoslaw,
Berditschew, Schitomir, St. Petersburg, hvilket delvis bekraftes i en artikel
i det jodiske tidsskrift Hamagidfraefteriret 1885, hvor der advares mod en
person i Kiev, der er under indflydelse af Rabinowitschs skrifter.3'

Fordi Delitzsch i begyndelsen havde talt om Dtilsluttet(, var han sirbar
over for jodisk kritik. Hermed var debatten afsporet fra fsrste begyndelse.
Endnu var der ikke holdt offentlige moder, og kriterier for en >tilslutningn
til bevegelsen var endnu ikke fremkommet. Med nogenlunde god ret kun-
ne man fra jodisk side pisti, at der i I884 slet ikke var nogen) der havde til-
sluttet sig Rabinowitschs bevagelse. Men nAr man forte sidanne forhold
frem i den varme debat, gav man ikke udtryk for, at Rabinowitsch i det
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mindste havde opniet en vis sympati i f odiske kredse.I Hamelitz fra den 20.
januar/1. februar 1884 var det indrommet, at bevagelsen i det mindsre uden
/or Kischinew havde liet tag i si mange joder, at der var grund til at advare
imod den. De efterfolgende mineder viste ogsi, at man fra fodisk side tog
afferen med Rabinowitsch nok si alvorligt og mere alvorligt, end hvis han
havde stiet ene, Ddsn nye kalv fra Kischinew(, som han blev kaldt i Hame-
Iitz nr.7l.

I et langere brev til Faber gor Rabinowitsch den 16./28. oktober 1884
rede for debatten. Hvad angir tallet 200, si har Faber jo selv set, at 200 fol-
kefrrnder har narmet sig den kristne tro. Men Rabinowitsch vil pi den an-
den side ikke gi ind i matematiske beregninger. Han siger, at han ikke be-
tragter sig som en feltherre, som skal skaffe en harafcleling pi i det mindste
200 familier. Han er heller ikke stifter afet aktieselskab, som skal skaffe 100
eller 200 aktionarer. Det har heller ikke varet hans hensigt at ofre Herren
et nyt spiseoffer pi nojagtigt 200 mand, sidan at hvis €n manglede, kunne
de jodiske aviser angive ham som logner. Han havder, at tusinder af hans
brsdre pi forskellige steder interesserer sig dybt for hans sag. Ligeledes
hevder han, at der blandt de russiske joder findes mange Nikodemus-
kristne, som i hemmelighed elsker Kristus.3s

At Rabinowitsch ikke brugte al sin tid med at telle tilhengere, vidner
hans skriftlige produktivitet og ovrige arbejde med at realisere sine visioner
om. Det vender vi tilbage til. Her skal fsrst skildres de begivenheder, som
resulterede i, at Rabinowitsch kunne holde offentlige forsamlinger. Den oF
fentlige debat havde gjort sit til, at de russiske myndigheder ikke kunne ig-
norere bevrgelsen.

Rabinowitsch og den keiserlige myndighed
I maj 1884 havde Delitzsch publiceret de forste dokumenter pi hebraisk og
tysk. Allerede den 13. juni 1884 kan Rabinowitsch i et brev takke Faber for
modtagelsen afde fem fsrste eksemplarer, der er giet igennem den russiske
censur. Han vedkender sig disse skrifter, kalder dem for >sinen og takker
for, at der er nogen, der har villet bekoste dem.3e Den 4./16. september
takker han Delitzsch for nogle boger og meddeler, at den ovrige del af sen-
dingen ligger til censur i Moskva.ao

I et brev af 24. oktober/5. november 1884 skriver Faltin til Delitzsch, at
agitationen imod bevagelsen bl.a. har bevirket) at man pi hojeste sted har
taget notits af den: dokumenterne er blevet oversat til russisk og tilgeet
bide ministeriet og de kirkelige myndigheder i Kiev. Faltin tilfojer, at ui
giro, dvs. den 4. november, modtog Rabinowitsch en skrivelse fra censur-
komiteen. Pi ministerens foranledning tillades der heri Rabinowitsch at
sprede disse skrifter i Rusland og ogsi andre, som han har forfattet pi he-
braisk. Denne tilladelse kom, skriver Faltin, ouden at der herfra var gjort
nogetu.ar
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Men det blev der si til gengeld gjort nu. Dagen efter modtagelsen afden-
ne til ladelse er Rabinowitsch hos Faltin og viser ham en ansogning stilet til
guvernoren, som han har affattet. Det er et oaktstykkeo, skriver Faltin, der
er ganske godt aflattet. Faltin udtrykker sin vished om, at ansogningen nok
skal bevilges. Pi denne baggrund kan der rejses tvivl om, hvorvidt Rabino-
witsch allerede i foriret 1884 havde indsendt en ansogning om tilladelse til
at danne en jodekristen menighed - hvilket nogle antyder.a2 Hvorom al-
ting er: ifolge Faltin ansoger Rabinowitsch i november 1884 om tilladelse
til at samles i eget lokale som en ',gren( afden jodiske befolkning under nav-
net ,Den nye pagts Israelittero for uden indblanding fra de ovrige joder at
kunne opbygges i Det gamle og Det nye Testamentes Gudsord og pA denne
mide hengive sig i karlighed til Jesus afNazaret, som de betragter som de-
res og verdens frelser.

Videre ansoges der om tildeling afet stykke afden jodiske begravelsesplads,
si de her kan begrave deres dsde. Faltin oplyser ikke antallet pi ansog-
ningens medunderskrivere, men kun at der var sidanne. Bemerkes mi det,
at Rabinowitsch ansoger myndighederne om tilladelse til forsamiingsret
som jode.nt

I sit brev meddeler Faltin yderligere, at forsamlingslokalet allerede er be-
stemt. Det skal vare i den overste etage i det hus, som Rabinowitschs yngre
broder - Efraim Jakob - boede til lef e i, og som ikke ligger langt fra den lu-
therske kirke.

Faltin fik ret i sin formodning om, at ansogningen nok skulle bevilges.
Det ser endog ud til, at tilladelsen til at holde offentlige forsamlinger er ind-
lobet hurtigere end beregnet. I et brev fra november lBB4 til J. Wilkinson,
skriver Rabinowitsch, at han forst forventer at fe tilladelsen omkring pi-
sken 1885, siledes at han godt kan tage til London efter nytir(se s. B6). Han
udtrykker sin taknemmelighed over for de russiske myndigheder. Ifolge
lovene er det forbudt at prredike oflentligt og holde msder uden regerin-
gens tilladelse, )og disse love stir indtil nu i vejen for mig og forhindrer mig
i at udfsre mit arbeide i stsrre udstrekningo, skriver han. Videre fortaller
han, at han har sendt sin traktat Kol Koretilcensur i Odessa med ansogning
om tilladelse til at publicere den.aa

Fsrst den 12.124. iuli 1886 kunne den specielle begravelsesplads for Den
nye pagts Israeiitter indvies.a5 Hurtigere gik det med til ladelsen til at hol-
de forsamlinger. NAr der i udlandet blev skrevet om denne tilladelse, blev
det ikke altid giort lige klart, at den ikhe indebar, at Rabinowitsch kunne
virke som )prast(. En egentlig menighedsdannelse var der ikke givet til la-
delse til. Ifolge Faltin har Rabinowitsch ogsi sogt om det i efteriret
1884.16 Selv nrvner Rabinowitsch ikke dette i sit brev til Wilkinson.

Fsr den officielle tilladelse til at samles pi et specielt sted indlsb, har der
miske foreligget underhindsoplysninger om) at denne tilladelse var pi
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vei.47I det mindste kan den forste lovlige og ofTentlige forsamling holdes
samme aften, som tilladelsen indlsb skriftligt. Det skete iuleaftens dag.
Forberedelserne til dette fsrste mode var dog allerede gjort.

Juleaften 1884
Den24. december 1884 efter den russiske kalender ( = 5. ianuar lBB5)ind-
lob til ladelsen fra indenrigsministeren om, at Rabinowitsch kunne holde
oflentlige forsamlinger. Samme aften afholdtes den fsrste. To kilder, der
gensidigt bekrrefter og supplerer hinanden, giver god besked om altenens
forlsb. Faltin, som ellers efter eget udsagn plejer at lade sine brevskriverier
hvile pi forste iuledag, mi den 25. december (r) have fat i pennen og fortal-
le Delitzsch om denne mrrkedag.a8 Den russiske avis Odesski Listokbrin-
ger den 30. december/l1. januar et referat, der er skrevet i Kischinew den
28. december/9. januar.an

Begge kilder oplyser, at tulearrangementet fandt sted i Josef Rabino-
witschs broders hus kl. 21 og havde samlet en talrig skare. Faltin siger, at
der var et par hundrede i det tetpakkede lokale, som han niede frem til efter
at have tilendebragt sine iulegoremil. De besogende var bide joder og
kristne. Faltin oplyser ogsi, at nogle personer fra ovrigheden var til stede,
og at politibetiente stod ved doren for at satte en grrnse for tilstrsmningen.

Faltin undlader ikke at n&vne) at programmet for julefesten var lavet af
Rabinowitsch osammen med migu. Det gode forhold mellem disse to kom-
mer ogsi til udtryk ved, at Faltin har ladet den lutherske kirkes harmonium
udline til lejligheden. Det var opstillet i sidevarelset. Sarlig njodisko var
brugen aforgel ved en gudstjeneste ikke. I sine gudstjenestelokaler senere
hen brugte Rabinowitsch da heller ikke et orgel. Dog findes det pi en on-
skeliste, han sender til J. Wilkinson i januar lBB5.50 Ved juleaftenssam-
menkomsten bistod den lutherske kirkes )proselytter( samt nogle bsrn ved
sangen.

Om programmet for aftenens forlsb oplyses, at forst blev en julesalme af
sunget. Derefter oplaste Rabinowitsch ifolge Faltin forskellige messianske
profetier fra Det gamle Testamente om Messias' komme. Det foregik - na-
turligvis - pi hebraisk. Herefter blev ogsi juleevangeliet oplast pi hebra-
isk. Rabinowitsch holdt sA en tale - ifolge den russiske avis pi jiddisch og
af halvanden times varighed - hvor han applicerede de oplaste tekster pi
de jodiske tilhsrere. Han opfordrede dem til at modtage Jesus, ham, som
var kommet fra dem, og som hverken farisaerne eller saddukaerne havde
taget imod, men derimod hyrderne pi marken. Ifolge den russiske avis kom
han ogsi ind pi >et lykkeligt sammenfald af omstrndighedero: at han net-
op samme dag havde modtaget tilladelsen fra indenrigsministeriet til at
ibne en menighed for Den nye pagts Israelitter.
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Efter talen blev endnu en salme sunget, og Rabinowitsch oplaste et digt,
som han havde affattet. Afsluttende tager Faltin ordet og giver bl.a. udtryk
for sin store glade over) at han netop den 25. juleaften (eller var det dln
26.?\,han kunne fejre i Kischinew, var vidne til dette, hvilket han ser som
en opfyldelse af sine bonner. Til Delitzsch opiyser han videre, at han ved
afslutningen havde lejlighed til at uddele nogle skrifter.

Rabinowitschs juieprrdiken blev pA iiddisch udgivet i 1886. Det samme
blev en hebraisk oversettelse; desvarre er det ikke lykkedes at opspore et
eksemplar. Ifolge de oplysninger, som Delitzsch giver i 1887, har Rabino-
witsch i sin julepradiken spillet pi det sporgsmil, som i den jodiske traditi-
on ellers anvendes i piskehaggadaen.5r Sporgsmilet om, hvorved piske-
natten adskiller sig fra andre netter, var ved denne juleaftenspradiken ble-
vet til, hvordan julenatten adskiller sig fra andre natter.

De to kilder oplyser ikke noget om, hvilket digt Rabinowitsch opleste.
Men man gatter neppe helt ved siden af ved at henvise til det digt, som
blev publiceret sammen med hans pradiken. Da vi ikke har set indholdet
af det, mi vi her nojes med at gengive et digt fra samme tid, dateret til den
21. december (r) i884. Den oprindelige jiddisch-tekst er oflentliggiort pi
tysk i forbindelse med nekrologen over Rabinowitsch i 1899.5'z Her med-
deles det ogsi, at sangen findes som et oAnhang.. til et udkast til en morgen-
gudstjenesteordning for hverdage og sabbat. oSangen om Jeschua Maschi-
achs fodselo blev bl.a. gendigtet pi norsk og dansk og findes i de respektive
israelsmissioners blade lor henholdsvis iret 1900 og 1906 - dog kun med
11 af de oprindeligt i alt 14 vers.53

Den danske gendigtning gengives her uden anden kommentar, end at Ra-
binowitschs bedesal efter restaureringen blev indviet i maj 1885 og fik nav-
net >Betlehem<. Det var for avrigt ogsi navnet pd den kirke, Rabinowitsch
blev dsbt i - i marts 1885 - hvilket han af grunde, vi vender tilbage til, ikke
kunne have forudset.

Sangen om Jeshua Mashiachs fsdsel

Se paa Stjernen, som den kaster
Over Betlehem sit Skar,
I-ad os didhen Ojet vende
Hver, som Israel har ker.

Betlehem vi 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 Stedets aldste Minde
Fuldt af Rakels bitre Ve,
Nyfodt Barn ej bragte Glade,
Moderen maa Doden se.

Men der er et andet Minde,
Fryd for Hjerte og for Aand,
Betlehem - fra dig den storste,
Han, som loste Dodens Baand.

I hin Nat et Barn der fodtes,
Kaldt af Gud med Frelsers Navn,
Ham alene Gud beskikked
Til at lage Verdens Savn.

Fodt, at han skal evig leve,
Give gode, onde Dom,
For ham baver Himlens Hare,
Hans er Magten Verden om.

Lys han bragte fra det hoie,
Viste, Gud vor Fader er,
Kloge bliver mod ham Daarer
Gennem Doden Liv han bar.

Men hans Brsdre sov i Natten,
Havde ej for Stjernen Sans,
Derfor drev de Spot med Barnet,
Mens alt lyste Dagens Glans.

Stjernen bliver altid storre,
Solen blegner i dens Skar,
Klarere den stadig ses,
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, Mashiach er,
Dig mit Hjertes Tio er givet,
Ogsaa min Forloser er.
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VI
Den messianske bmagelse i

Kischineut i begyndelsen af 1SB5

Fra lBTl havde Rabinowitsch sammen med sin familie levet i Kischinew.
F'or han offentligt trddte frem, nadvokatapostelenn, som han i maf 1885 kal-
des i det franske blad Chrdtien 6t;angdlique,r kendte udenlandske israels-
missionsvenner til byens eksistens - ikke mindst gennem den lutherske
prast R. Faltins arbejde. Med den messianske bevagelses fremkomst blev
byen endnu mere omtalt. Fsrst i 1903 og 1905 blev byen kendt af alle, der
fulgte med i jodernes og antisemitismens historie, idet byens joder blev
genstand for to grufulde pogromer (se videre s. 213).

Inden vi kaster et blik pi bevagelsens navne og de forste gudstjenester i
Kischinew i I 88 5, kan det vrre pi sin plads at indfsre et par bemarkninger
om Rabinowitschs by.

Om byen Kischinew
I 18lB var Kischinew blevet hovedstaden i guvernementet Bessarabien.
Byen udviklede sig hurtigt og tiltrak mange ioder som det centrum for han-
del og industri, den var. Ner Kischinew var der gennem 17O0-tallet en jo-
disk begravelsesplads, ogi 177 4 blev der dannet en jodisk menighed i byen
med i alt 144 medlemmer. I 1847 var der over 100.000 f oder (omkringl2%o
afden samlede befolkning), i l867 var der over 18.000 joder (omkring22Vo
af den samlede befolkning). I 1897 var den jodiske befolkning vokset til
over 50.000 (omkring 46Vo af alle indbyggere).r I den periode, hvor Rabi-
nowitsch virkede som pradikant, er byen vel vokset fra omkring 30.000 til
50.000 joder.

De fleste joder i Kischinew var ved det 19. irhundredes slutning beskaf
tigede med handel, hindverk og industri. Egnen var kendt lor sin tobak,
frugt og vin, og en del joder var beskaftigede med at forarbeide disse pro-
dukter. Af de ialt 38 forskellige fabrikker var de 28 pi iodiske hander i
1898. I nogle store handelshuse og trykkerier, der var ejede afjoder, var
ogsi mange iodiske arbejdere ansat. Samtidig havde Kischinew et stort an-
tal fattige joder, som blev underststtet afforskellige filantropiske, iodiske
institutioner.

I l8I6 var grundstenen lagt til den store jodiske synagoge i byen. I 1838
var den fsrste sekulare jodiske skole blevet ibnet. Som allerede antydet
gennem Rabinowitschs nSelvbiografiu, fandtes der oplysningsioder i Ki-
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schinew, selv om den sikaldte Haskala-bevagelse ikke havde bidt sig virke-
lig fast i Kischinew.

Ifolge W. Kahle fandtes der i 1889 en synagoge og 29 bedehuse i Kischi-
new. Desuden var der l8 ortodokse kirker, to gammeltroende) en armensk,
en katolsk og endelig en luthersk kirke.r Fra lB59 havde R. Faltin giort
tjeneste her. Men byen havde flet sit lutherske pastorat allerede i 1837. For-
uden at betjene tilflyttede lutheranere var prasten ndivisionsprastn for de
evangeliske soldater i den russiske har.

I 1903 mistede 49 iader livet, og mere end 500 blev seret, og mange flere
mistede deres hjem under den forste alvorlige pogrom i Kischinew. I 1905
kom en ny, hvor l9 blev drabt og 56 blev siret. Til minde om ofrene i 1903
lavede E.M. Lilien et billede, hvor han fremstillede en fodisk martyr, der
dor pA et okors(: martyren er bundet til en prel med Thllit, sit bedesial, og
en engel former med sine vinger en okorsplankeo.a Ogsi kristne, der hav-
de vreret engageret i Rabinowitschs arbejde, erkendte ved disse lejligheder,
hvor vanskeligt det var at forkynde evangeliet om Jesu kors pi baggrund af
de kristnes okorsfastelssu af joder ved disse pogromer (se s. 214).

I forbindelse med Versailles-freden efter fsrste verdenskrig kom Kischi-
new i  l91B pi  rumanske hander (se s.222). I  iuni  1940 annekterede Rus-
land byen. Den 17. juli l94l blev Kischinew besat af tyske og rumanske
styrker. Mange joder blev deporteret eller drrebt. Det vurderes, at afde om-
kring 65.000 f oder, der levede i byen i I941, blev 53.000 drrbt.

Denne tragiske historie skal ikke narmere beskrives her. Selv om der l'ar
tumulter og opto)er i forbindelse med Rabinowitschs forste fremtraden,
var disse artsforskellige fia de >kristne< drab pi joder. Men helt stil le gik
det nu ikke for sig i Kischinew i 1885, da den messianske bevagelse be-
gyndte sin offentlige virksomhed. Selv om de sikaldte )Mai-loveo ogsA fort-
sat gjaldt for tilhangere af Rabinowitsch, biev Den nye pagts Israelitter af
deres med-joder anset for forrrdere (til Mai-lovene, se s.24).

Omskrivninger af bevegelsens navn
Byen Kischinew havde fEet en ny bevagelse med det officielle navn uDen
nye pagts Israelittero. Dette er en nogenlunde drkkende gengivelse af be-
vregelsens hebraiske navn. Det bruges allerede i efteriret l884 i forbindelse
med Rabinowitschs ansogning til de russiske myndigheder om tilladelse til
at holde offentlige forsamlinger.5 Gennem navnet robes en del om beva-
gelsens selvforstielse. Men naturligvis var der ogsi andre og mere uofliciel-
le navne i omlob, hvilke forst skal omtales. Ovenfor er det vist, at Rabino-
witsch bl.a. distancerede sig fra betegnelsen oNy Israeln (se s. 43).

I den vesteuropaiske verden kom F. Delitzsch ogsA til at satte sit prag pi
den nye bevagelses navn. De forste dokumenter publiceres med titlen:
nDokumenter fra den national-jodiske Kristus-troende bevagelse i Sydrus-

77



landu.6 (Ofte kalder han bevagelsen for nDen sydrussiske kristendomsbe-
vagelsen).7 Nir der tenkes pA en hedningekristen iaserkreds, er den forst-
navnte betegnelse nogenlunde dakkende for sagen. Det er hermed angi-
vet, at det drejer sig om en bevegelse afjoder, der vil bevare nogle nationale
kendetegn, samtidig med at de bekender sig som Kristus-troende. De-
litzsch kan da ogsi bruge et udtryk som fx ,den nye jodekristendomn.s I
forskellige sammenhange undlader han dog ikke at gore opmarksom pi,
at ,de selvn kalder sig npsn nye pagts Israelittern.e

Faltin bruger i begyndelsen oftest denne betegnelse.'0 Han bruger ogsi
mere uoflicielle omskrivninger som fx nden narvarende nye israelitiske
menighedn, uden kristelige bevegelse iblandt israelitterne/joderneo mv.rr

Ofte bruges en geografisA benevnelse til at karakterisere bevagelsen,
hvilket Delitzsch ogsi gor, fx uden sydrussiske kristendomsbevegelseu,
oden sydrussiske bessarabiske bevegelseo og lignende.'2 Ogsir bynavnet
Kischinew indgir i sidanne omskrivninger: oDen sikaldte Kischine-
wer-kristendomsbevagelsenr3 eller slet og ret oKischinewer-kristendoms-
bevegelsennra, eller som Delitzsch et sted skriver: oDe Kristus-troende af
Israel i Kischinewu.'5

Naturli gvis indgik o gs| p e r s o nn av net Rabinowitsch i benavnelse rne fo r
bevagelsen. Allerede i januar 1885 bruger B. Ben Zion, missionar for Det
britiske Selskab i Odessa, betegnelsen uRabinowitsch-bevrgelsenn. r6 Med
dannelsen af nl-ondon-Ridet for Rabinowitschn i 1887 blev Rabinowitschs
naan srrrkere markeret end det program, som li i bevagelsens hebraiske
navn. Som en naturlig konsekvens heraf blev en betegnelse som
,Rabinowitsch-bevagelsenn endnu mere fremtredende end tidligere.'7
Nir fx Faltin omtaler Rabinowitschs dsd i 1899 og kalder bevegelsen for
oden sikaldte Rabinowitsch'ske bevagelsen,rs har udtrykket derimod ne-
gative undertoner.

At bevagelsen langt pi vei blev identificeret med dens stifter, hvilket
smittede af pA mere eller mindre uofTicielle betegnelser, er et forhold, som
genfindes i sA mange andre bevagelser, der har haft en prominent leder.
Uanset hvor meget eller hvor lidt den pigaldende leder selv har syntes om
det.

Nogle har videre ukorrekt gjort galdende, at bevagelsen i Kischinew selz
kaldte sig den national-jodiske bevagelse.re Men hvor legitim denne be-
tegnelse end er, er og forbliver den en omskrivning, som er blevet til i vest-
europaiske kredse. Rabinowitsch brugte den ikke selv, og den var ikke det
ofEcielle navn.

Det oflicielle navn: Den nye pagts Israelitter
Pi hebraisk blev bevrgelsens officielle navn gengivetmed Bnei Israel, Bnei
Brit Chadasla. Direkte oversat: Ssnner/Born afIsrael. Ssnner/Bsrn afden
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nye Pagt. En mere mundret - og dakkende - gengivelse er Den nye pagts
Israelitter. Brit Chadashakan bide betyde Dny pagt( og,,nyt testamente(.
Pi hebraisk hedder bogenDet nye Testamente Brit ha-Chadasha. Rabino-
witsch kalder naturligvis ogsi bogen sidan. Pi vesteuropaiske sprog var der
i samtiden nogle, som foretrak at gengive bevagelsens navn med nDet nye
Testamentes Israelittern eller lignende udtryk.'0

Med navnet Den nye pagts Israelitter er angivet troen pi, at Israels Gtsd
gennem Jesus Messias har stiftet enny pagt med Israel. Videre er det under-
streget) at en Jesus-troende f ode forbliver en Ben Israel, en ssn af Israel. De
russiske love for joder gjaldt fortsat for Rabinowitsch og hans tilhangere i
retslig henseende.2r Hans gudstienester var u jodiskeo, hans forsamlingslo-
kale var at betragte som et fodisk bedehus, og i hans pas stod der indtil hans
dod oioden.2' OgsA Rabinowitsch fastholdt sin iodiske identitet, selv om
de jodiske omgivelser modsagde ham. Til sin dsd opfattede han sig som en
ssn af Israel. Pi titelbladet til en hebraisk pradikenantologi fra 1897 stir
der: oAf J. Rabinowitsch, pradikant for Israels menighed (Edat Israel),
Den nye pagts Sonner (Bnei Brit Chadasha)u. Dette kan sammenlignes
med den hebraiske undertitel pi de forste dokumenter, der blev publiceret
af Delitzsch i lB84: uMenigheden af Israels Sonner (Edat Bnei Israel), de
som tror pi Jesus Messias i Sydruslando. Pi hans gravsted skulle der efter
hans eget snske sti: nEn israelit, som troede pi Jehova og pi hans Salvede,
Jesus af Nazaret, iodernes konge. Josef, Davids son, Rabinowitschu.23

I forlangelse af navnesporgsmilet skal der knyttes et par bemarkninger
til Rabinowitschs hebraiske brug af ord for Kristus og kristen. Herved kan
det belyses, hvorfor vi i stedet for betegnelsen ,kristendomsbevagelseo
foretrakker oden messianske bevrgelseu.

Nir Rabinowitsch skriver om Krislus, benytter han - naturligvis - det
hebraiske Ma shiach, jf. vort Messras. Nir det skal oversrttes til europaiske
sprog, kan man give det en jodisk kolorit ved at gengive det med Messias i
modsatning til den grrske afledede form Kristtts; denne kolorit kom
langtfra altid til udtryk i Delitzschs oversattelser.

Det almindeligste ord pi hebraisk for kristen er Notzri (flertal Notzrim).
Afledt heraf hedder kristendom Natzrut.I det hebraiske tidsskrift.llla melitz
skrives der i 1884 om sekten oJehudim Mitnatzrimo,2n dvs. ,ioder om-
vendt/konverteret til kristendommenn. Vendingens negative klangfarve i
jodiske oren kommer ikke helt til udtryk i Delitzschs oversrcttelse ochrist-
gliiubige Judenu.2t I forbifarten kan det noteres, at kristne joder, som be-
nytter sigaf iztrit, nyhebraisk, som selvbetegnelse i dag oftest bruger Jehu-
dim Meshichiim dvs. messianske iader.26

Pi baggrund af en analyse af hebraiske tekster fra Rabinowitschs hind
kan der gores folgende opsummering: Rabinowitsch bruger ordet Notz-
ri/Notzrim bide om de fsrste hedningekristne og om sin samtids evangeli-
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ske kirker og deres tro.27 Fx findes udtrykket oNotzrim af de uomskir-
neo.28 Ordet Meshichi/Meshichiim bruges ogsri om de fsrste hedningekrist-
ne samt om kirker af hedningerod.2e Det kan siledes noteres) at udtrykke-
ne ode forste Notzrimo og ode forste Meshichiimn begge anvendes om hed-
ningekristne. I De 24 Tiosregler (se s. 107) hedder det bl.a. i artikel 6, at
Den nye pagts Israelitter feirer piske og pinse samtidig med ha-Meshichiim,
dvs. de folger de (hednigne)kristnes festkalender.

Ordet Meshichi/Meshichiim er siledes ikke forbeholdt som betegnelse for
kristne joder. Derimod findes ikke ordet Notzri/Itlotzrim anvendL som be-
tegnelse for Rabinowitschs tilhangere. Dette udtryk lugtede for meget af
hedningekristendom og var for belastet for jodiske oren. I stedet for en fik-
seret betegnelse for kristen bruger Rabinowitsch en rakke omskrivninger,
hvor ikke mindst ordet otroendeu indgir.

Selv om Meshichi/Meshichiim bide anvendes om nhedningekristnen og
n jodekristne(, er der alligevel basis for at kalde bevagelsen for oden messi-
anske bevagelsen. Herved understreges den jodiske kolorit. I 1885 oversat-
te Jakob Wechsler (se naste afsnit) et par prrdikener til hebraisk, hvilke Ra-
binowitsch havde holdt pi jiddisch. I sit forord bruger'Wechsler udtrykket

"ha-Tnua ha-Meshichilnr30 dvs. uden messianske bevagelseo. Delitzsch
oversetter dette med nKristendoms-bevegelsenu.r' Wechsler ser frem til
)en stor messiansk menighed i Israelo. Delitzsch gengiver dette med nen
stor Kristus-troende menighed i Israelo.

Til belysning af betegnelsen Meshichi kan endelig anfsres et digt af sam-
me rJ0echsler fra lBB5 med titlen nHa-Meshichi weha-Jehudin.12 Delitzsch
oversetter dette med oDen Kristus-troende og ioden(.rr Sagligt set er det
en korrekt gengivelse, selv om terminologien ikke giver en srrlig iodisk
duft. En bedre gengivelse er: uDen Messias-troende og joden<. Udtrykket
Jehudi Meshichi, som i dag bruges som selvbetegnelsen af de fleste ivrit-
talende kristne joder i Israel, er ikke noteret hos Rabinowitsch. Ikke mindst
pi dette punkt er det beklageligt, at store dele afhans breve pi hebraisk er
giet tabt. Men den anfsrte titel pi Wechslers digt er dog det nermeste) man
kan komme hertil. Nir Gabe anforer, at Rabinowitsch pi hebraisk kaldte
sin menighedfor Jehudim Meshichiim Bnei Brit ha-Chadasha, har jeg i det
analyserede materiale ikke fundet behg for denne pistand.ra

Under alle omstandigheder var det officielle navn ,Den nye pagts Israe-
litteru. En tilhanger var en ssn aflsrael og en son afden nye pagt, som Isra-
els Gud havde stiftet gennem Jesus. I troen pi ham mistede en iode efter
Rabinowitschs opfattelse ikke sin f odiske identitet. Han forblev en Ben Is-
rael eller rettere: han blev nt en sand ssn aflsrael.

Juleaften den 5. ianuar havde nDen nye pagts Israelittero holdt deres fsr-
ste forsamling. Nogle fi dage efter kunne de holde deres fsrste lovlige sab-
batsfejring - i Jesu navn.
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De forste gudstienester og optoier i Kischinew i 1885
Kredsen omkring Rabinowitsch kunne den 10. januar 1885 for forste gang
fejre sabbatten oi kristelig forstandn, som Faltin udtrykker det.35 Han an-
forer, at Rabinowitsch ikke tager nogen skridt uden fsrst at ridfsre sig med
ham. Dagen forinden havde Rabinowitsch siledes forelagt ham ,formula-
ren for sabbatsgudstienesten(. Den var blevet afprovet, og Faltin siger, at
lokalet kan bruges som et sted, hvor man kan udforske den hellige skrift,
),og der kan holdes belerende underholdning og foredragn. I et P.S. til sit
brev, hvori han skriver om dette, meddeler han, at han lige er kommet tilba-
ge fra sabbatsgudstjenesten kl. 12. >Der var fuldt pakket. Herren gav rig
velsignelseu. Han navner videre, at den lutherske kirkes harmonium var
udlint, og en lille skare sangere lra den lutherske kirke hjalp til ved gudstje-
nesten.

Faltin n&vner intet om tumulter i forbindelse hermed. Derimod skriver
Faber, som dog ikke ved selvsyn har oplevet det, idet han fsrst kom til Ki-
schinew i midten af januar mined 1885, at ved de to fsrste gudstjenester
,havde tusinder af joder indfundet sig, som trangte sig om det ganske fyld-
te huso.36 Et noget fortegnet billede af tingenes tilstand i Kischinew kom-
mer til udtryk i et referat fra en tale, som Faber holdt i Uppsala den 26. sep-
tember 1BB5: ,ifil den fsrste prediken, som den rrvardige Josef Rabino-
witsch holdt i Kischinew, samledes omkring 4000 mennesker, skont loka-
let ikke rummede mere end 600-700n.3? Den almindelige laser kunne her-
ved fi indtryk af,, at 4000 joder var positivt interesseret, hvilket er en enorm
overdrivelse, hvad enten denne skyldes Faber eller referenten.

At der har varet en livlig aktivitet og trangsel i og uden for lokalet ved
den anden sabbatsgudstjeneste den 17. januar, er der dog ingen grund til
at satte sporgsmilstegn ved. En kilde omtaler) at der ikke blot var trangsel
i salen, men at folk ogsi befandt sig i de tilstodende varelser og pi trap-
pen.38 Uden for lokalet havde en stor menneskemengde samlet sig. Faltin
giver tegn til Rabinowitsch om at afkorte sin tale. Ved det tilstedevarende
politis hjalp lykkedes det at opretholde orden. Men da Rabinowitsch forla-
der stedet, mAtte politiet komme ham til hf rlp, da han blev angrebet. Den
naste dag forsamledes en menneskemangde uden for hans bolig. Omsider
fik de ham udenfor. Han opfordrede dem til at tro pd Jesus som Messias, og
efterhinden spredtes mengden.

Da Rabinowitsch den 5. februar sammen med en datter ksrer ud i en
vogn, kommer det til en gadedemonstration imod ham. At man kan trlle
forskelligt, vidner folgende om: Faber, der pi det tidspunkt var i Kischi-
new, navner) at der var Domtrent 2000 joder imod hamn.'e En russisk avis
angiver - sikkert mere realistisk - antallet til 200-300.a0 Der kastes sne
imod ham og anden nmindre renlig Ammunition<, som Poulsen udtrykker
det.a'Rabinowitsch stiger ud af vognen og fortrller mangden, at selv om
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han lod vrre med at tale, ville dog andre predike de samme ting. Heller
ikke ved denne leilighed, som Faber ser ud til at have set gennem et forstor-
relsesglas, led Rabinowitsch overlast.

Med nogenlunde sindsro kunne han ogsi lase, at han var blevet myrdet.
Dette rygte spredtes i slutningen af januar 1885. Bl.a. The Jewish Chronicle
kan den 30. januar meddele, med Wien-korrespondenten for The Daily Tb-
legraph som kiide, at det fra Odessa forlyder, at Rabinowitsch er blevet myr-
det.a2 Rygtet blev flittigt dementeret i de europriske israelsmissioners bla-
de.ar Professor Strack kan ikke fastsld, siger han, om dette rygte skyldes
frygt, onsketr nkning elle r reporterfantasi.aa

Faber skriver, at mens han var i Kischinew, havde ophidselsen lagt sig,
nir man ser bort fra den navnte gadedemonstration.45 I et brev af 15. fe-
bruar (r) fortaller Rabinowitsch, at lokalet er alt for lille til at kune rumme
dem, som snsker at lytte til evangeliet. Han oplyser, at politiet mi sti ved
dsren lor at forhindre uorden og forstyrrelser ved gudstjenesterne.a6

Gennem presseomtale, hvad enten den var negativ eller positiv, spredtes
nyheden om oDen nye pagts Israelitteru i Kischinew. Faber skriver, at man-
ge nskf ulte kristendomskredseu i Rusland ohar vovet at lofte deres hoved og
komme frem i dagslysetn pi grund af Rabinowitschs aktiviteter. Han fort-
satter: oNasten dagligt indlsb der under mit ophold i Kischinew breve lra
sidanne kredse til Rabinowitschn.nT I sin korrespondance med J. Wilkin-
son i England omtaler Rabinowitsch i januar 1885, at han dagligt modtager
breve fra joder over hele Rusland.a8 Faltin bekrefter, at der bide til ham
selv og Rabinowitsch indlsb i massevis af breve.on

Da Rabinowitsch ikke kan svare i enkeltheder pi de mange breve, anmo-
der han redaktoren for avisen Odesski Listok om optagelse af et laserbrev,
som da ogsi optages i avisen den l. februar 1885.50 I dette giver han svar
pi tre forhold. For det forste har mange spurgt, hvad oriterneo er for Den
nye pagts Israelitter. Han henviser i sit svar til de dokumenter, som De-
litzsch havde udgivet. For det andet er der blevet spurgt, hvordan de russi-
ske love ville blive anvendt pi Den nye pagts Israelitter, og om sidanne har
en fordel i forhold til andre f oder. I sit svar nojes han med at henvise til Jo-
hannesevangeliet 8,31.32.36 med bl.a. ordene: nHvis altsA Ssnnen fir fri-
gjort jer, skal I vere virkelig frieu. Og for det tredie har man spurgt, om
medlemmer af Den nye pagts Israelitter kan piregne skonomisk stotte.
Hertil svares kategorisk, >at vores menigheds kapital ikke bestir af forgrn-
geligt guld eller solvu (se videre hertil s. 168).

i aprii 1885 kommer Rabinowitsch tilbage til Kischinew fra sin
Tysklands-rejse som nydobt (se neste kapitel). I slutningen af maj mined
kan der holdes de fsrste gudstjenester i det restaurerede lokale (se s. 146).
Men her skal nu fsrst omtales en positiv reaktion pi Rabinowitschs forkyn-
delse. Den er leveret afJakob Wechsler og giver et billede af, hvordan nogle
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joder, der lsrst modte Rabinowitsch med fiendskab, skiftede mening.

Hvem ville for have troet?
Joden BenJakob ha-Israeli aliasJakob Wechsler oversatte i 1885 et par pra-
dikener til hebraisk. Rabinowitsch havde holdt dem pi iiddisch 8. og29.
iuni (r) 1885. Vechsler ledsager disse med et forord, hvor han blandt andet
beskriver sin reaktion pi Rabinowitschs fremtr€den.5r

Fsrst omtaler han, hvordan man kan gribes af forundring over skabelsens
under, nAr man ser en vanddribe eller en vinge af en sommerfugl under et
mikroskop. Det usynlige bliver synligt. Pi tilsvarende mide kan det gud-
dommelige ord komme ens kortsynethed til hialp. Det, som for forekom en
at vare noget uvasentligt, ser man nu som noget stort, sA man i hellig un-
dren mi udbryde: ,Hvor store er dog dine gerninger, Herre!u og Wechsler
fortsretter:

Hvem ville for nogle rnineder siden have troet, at den messianske be-
vagelse, som udfoider sig iblandt os, ville have antaget storre og stor-
re dimensioner fra dag til dag? Som en arlig mand [Natanael] stil lede
det arlige sporgsmil for mere end 1800 ir siden: oKan noget godt
vare fra Nazaret?o, sAledes spurgte mange: oKan lyset udgA fra Ki-
schinew og Herrens ord lra Bessarabien?u Andre sagde: uDenne be-
vagelse har ingen levedygtighed, den vil snart pustes ud og slukkesn.
Men endnu har Herren, Messias' ord gyldighed: nHvis disse tier,
skal stenene rAbeo, i dette tilfalde stenene lra bedehuset Betlehem,
som hr. Rabinowitsch har oprettet - disse riber og forkynder for tid
og evighed. De giver vort hierte hib om snart at se en stor messiansk
menighed i Israei. Hvem ville fsr have troet, at on'rkring 100 israeliti-
ske mand hver sabbat ville forsamle sig i et hus, som er bygget til are
for Jesus Messias? Hvem ville for have troet, at en jode af sin jodiske
broders mund skuiie hore navnet Jesus Messias lovprist pi hans lr-
ber uden at vrrnge sin mund eller tilstoppe sine oren...?

Wechsler 96r videre med at fortelle om sin tidligere modstand mod Rabino-
witsch, men ogsA om hvordan han kom pA andre tanker. Som en af de fsrste
i Kischinew havde han polemiseret imod Rabinowitsch. Han kom underti-
den til gudstieneste for at samle yderligere materiale for bedre at kunne be-
kampe sagen. Men Rabinowitschs overbevisende ord stak ham i hiertet.
Han indrsmmer) at han havde nedvurderet Rabinowitsch uden rigtigt at
have kendt ham. Skont han fra sin barndom havde kendt de hellige skrifter,
gir det forst gennem Rabinowitschs forkyndelse op for ham, at noglen til
en ret forstielse af skrifterne findes i ordet, nMessias er lovens ophorn
(Rom.l0,4). Pe en opfindsom mide er det netop dette, Rabinowitsch un-
derstreger.
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rWechsler fortaller afsluttende, at han herefter hver sabbat kom til guds-
tjeneste, videbegarligt sugede til sig af pradikenerne, ja, noterede dem, si
han kunne vise dem for andre ioder, som skammede sig ved selv at komme
til gudstjeneste. Han udtrykker hib om, at sidanne kan komme til tro her-
igennem.

At Wechsler ser Paulus'ord, nMessias er lovens ophoro, som noglen til
forstielse af de hellige skrifter og havder, at Rabinowitsch understreger
dette, er en interessant detalje. Den nye bevegelse blev jo langs ad vejen an-
grebet for, at den ville bibeholde f odiske skikke. I anden sammenhang ven-
der vi ti lbage til dette nogleord (se s. 112). Nir Messias er lovens ophor, har
Rabinowitsch sluttet, at der ogsi er frihed til at forblive jode.

Da dette blev skrevet, var Rabinowitsch blevet dsbt. Men han mente
ikke, at hans jodiske identitet var blevet druknet dermed. Omstandighe-
derne omkrine hans dib skal nu beskrives.
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WI
Rejseplaner og ddbsrejsen til

Tyskland i 1885

Den 24. marts 1885 blev Rabinowitsch dobt under ekstraordinere om-
stendigheder i Berlin. Skont alle, der interesserede sig for Rabinowitsch,
var enige om, at han pi et tidspunkt mitte dobes, kom det alligevel bag pi
nogle, at det netop kom til at ske pi denne reise. Om han ved sin afreise fra
Kischinew havde planlagt det, er et sporgsmil, der med fuld ret kan stilles.

Forud for denne rejse til Tyskland i forAret 1885 var der lagt adskillige rei-
seplaner. Langtfra alle lod sig realisere. Men ved at anskue tingene ud fra
disse rejseplaner, kan et billede tegnes af Rabinowitschs interesse i at kom-
me i personlig kontakt med noglepersoner i de eksisterende missionsselska-
ber - og omvendt. Ikke mindst gives der herved et indtryk af missionssel-
skabernes indbyrdes angstelse for at blive rangeret ud pi et sidespor i den-
ne sag. Sksnt de implicerede parter alle ville Rabinowitsch det bedste, kan
der her spores en vis rivalisering mellem selskaberne og enkeltpersoner.
Dog kunne der ogsi anlagges forskellige vurderinger, som ikke nodvendig-
vis skyldtes egne smilige interesser.

Realiserede og ikke-realiserede reiseplaner
Allerede for konferencen i Kischinew havde Rabinowitsch planer om at rei-
se til Tyskland. Dagen for - den 25. marts 1884 - skriver Faber til De-
litzsch, at Rabinowitsch vil komme til kipzig et stykke tid odenne som-
mer<.1 Et par dage efter, den 31. marts, skriver Faber: uHan kommer, hi-
ber jeg, hen pi sensommeren til l-eipzigu.2 Den 13. iuni samme ir skriver
Rabinowitsch til Faber, at det er nodvendigt, at han i en kort periode forla-
der Kischinew og begiver sig af sted for at vakke interesse for bevagelsen.
uMiske bliver det muligt for migo, skriver han.r Hvis det var ment som et
praj om at sende ham rejsepenge fra [-r.ipzig, er han blevet skuffet. Ud pi
reise kom han ikke den sommer. Alligevel kan Delitzsch den 3. oktober
l8B4 skrive, at ndet er absolut nodvendigt, at vi larer hinanden personligt
at kendeo.a Idet han henviser til, at Faber har haft planer herom, siger
han, at de vil vente pi Guds fingerpeg om det rette tidspunkt.

Pi dette tidspunkt var den engelske Mildmay-mission ogsi kommet med
ind i billedet. Forbindelsen med det hurtigt voksende selskab, der var dan-
net i i876, efter at John Wilkinson havde forladt Det britiske Selskab, sin
tidligere arbejdsgiver, og dannet et nyt, kom i denne sammenhang til at
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prege udviklingen.5 Netop i den periode, Rabinowitsch virkede i, ekspan-
derede Mildmay-missionen kraftigt og truede andres positioner. Pi reise i
Sverige kan Faber i efterAret 1885 skrive til Delitzsch, at det vigtigste resul-
tat afhans reise er, at fra nu afvil svenskerne ikke hngere sende deres missi-
onarer til Wilkinson, men til I-ripzigfor at blive uddannet i missionens t je-
neste.6 At Delitzsch var realistisk nok til at skonne, at han ikke kunne
drive arbeidet i lripzig uden om Mildmay-missionens velvilje, rsber han
i et brev til Faber i juni 1888, hvor denne stod for at skulle rejse til England.
Til Mildmay-missionen skal han overbringe hilsen ,fra den gamle De-
litzschn, og befalende siger han til Faber: uUdvirk interesse i England for
denne internationale og interkonfessionelle anstalt!o Og om Danstaltens(,
dvs. Institutum Judaicums fortsatte eksistens siger han i brevet: ,Uden en-
gelsk underststtelse kan den ikke fortsrtte med at bestA. England er Bibel-
og Missionslandetu.T Ifolge Delitzsch har bide Institutum Judaicum og
Rabinowitsch-sagen brug for englandernes okonomiske stotte.

Uden om Mildmay-missionen kom man ikke, hvordan man ellers havde
det med denne opkomling blandt de etablerede missionsselskaber. Hvad
man end kunne mene om den slags trosmission, var den eflektiv.

I begyndelsen af september 1884 skriver John Wilkinson, Mildmay-
missionens stifter og leder, til Rabinowitsch. Interessant er det at legge
mrrke til, at tidspunktet for det fsrste bekendtskab med bevagelsen note-
res omhyggeligt: 2-3 mineder for artiklen i The Times er Wilkinson blevet
gjort opmrrksom pi bevagelsen. I midten af iuli har han i et foredrag refe-
reret til den.8 I sit fsrste brev beder Wilkinson bl.a. om en fuldstandig be-
retning om bevagelsens oprindelse og udvikling.' Rabinowitsch sender
ham et brev og de fsrste dokumenter pi tysk/hebraisk.r0 Materialet over-
settes og udkommer pi tryk. I det andet brev, som Wilkinson sender til Ra-
binowitsch, har han 6benbart snsket yderligere oplysninger. Rabinowitsch
skriver i hvert fald i sit brev af 8. oktober 1884, at han ikke for tiden magter
at skrive statistikker om antallet af tilhsrere eller at gi nermere ind pi en
beskrivelse af gudstjenesterne og deres liturgi.r' Men Wilkinson har i sit
brev ogsi luftet tanken om, hvorvidt Rabinowitsch er villig til at rejse til
I-ondon i en elier to mineder, med kost og logi betalt, og hvor der allerede
er truffet aftale om tolk og pradikested. Wilkinson oplyser, at han ogsi er
rede til at rejse til Bessarabien sammen med missionar James Adler og siL
bringe Rabinowitsch med tilbage til l-ondon.12

Rabinowitsch hopper med pi ideen med det samme. Wilkinson har bare
at sende ham 100 pund til dakning afrejseudgifter og familiens underhold
i tre mineder.13 I et brev fra forste halvdel af november star Rabinowitsch
stadig fast ved tilbuddet om at komme til London.'a Han kan komme i pe-
rioden efter jul til kort tid for piske. Han undlader ikke at gore opmarksom
pi, at han mi have besked herom en mined for, han rejser fra Kischinew
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- et klart signal om, at Wilkinson nu mi bestemme sig.
Og det gor Wilkinson sA. Da Rabinowitsch endnu ikke har fEet myndig-

hedernes tilladelse til at opfore et specielt gudstjenestelokale, finder Wil-
kinson det uhensigtsmassigt med et besog nu. Det mi vente, til arbejdet i
Kischinew er blevet konsolideret. Vintervejr og andre forhold gor ogsi, at
forslaget om hans og Adlers rejse til Rusland mi udsattes - til foriret
1885. r5

Det initiativ, Wilkinson havde taget, vakte rore i de mere etablerede sel-
skaber. Den 28. november 1884 forhandlede siledes tre personer fra
l-ondon-Selskabet med Wilkinson om denne sag. De udtrykte frygt for, at
et besog i L.ondon kunne skade Rabinowitschs arbejde. Derimod havde de
ingen indvendinger imod, at Wilkinson og Adler rejste til Kischinew Wil-
kinson vil dog ikke give noget lofte om, hvordan han vil handle. Han fast-
holder, at et personligt besog Zos Rabinowitsch vil v&re en opmuntring for
denne og give information til Mildmay-missionen om, hvordan man kan
yde ham hirlp. Og et besog af Rabinowitsch i I-ondon vil give ham kristne
venner, der vil hf alpe ham, og interessen for Israels frelse vil oges. Engelske
joders interesse for den kristne tro vil ogsA foroges ved et sidant besog, hav-
der Wilkinson.'6

I England var det imidlertid ikke kun l-ondon-Selskabet, som reagerede
negativt over for Wilkinsons planer om at bringe Rabinowitsch til l-ondon.
Ogsi fra Det britiske Selskabs side protesterer man. F.Y. Edwards, som hav-
de deltaget i konferencen i Kischinew tidligere pi iret, lagger ud i decem-
bernummeret I 884 af The Jewish Herald oganforer, at Wilkinsons plan om
en rejse til Rusland ikke vil kunne skaffe flere informationer frem om beva-
gelsen end dem, der allerede er til ridighed for engelske kristne. TVartimod
vil en sidan rejse nneutralisere det element af hemmelighedo, som er nsd-
vendig for bevagelsens fremgang i Rusland.rT

I samme nummer af selskabets blad kommer et tilsvarende synspunkt til
udtryk gennem E.O.C. Roeder, der havde oversat dokumenterne fra beva-
gelsen til engelsk. Han havder, at en indblanding fra oselv de mest eminen-
te mand i dette landn vil hindre mere, end det vil hjalpe Rabinowitsch i
hans forhold til de russiske myndigheder. Ifolge Roeder er det fuldt til-
strekkeligt, at Rabinowitsch kommunikerer med Delitzsch og ridsporger
ham om oalle sager, der angir bevagelseno.18 Og pointen imod Wilkinson
er klar nok, nir Roeder oplyser, at ved bevagelsens start var J. Dunlop, F.Y.
Edwards og Faltin til stede i Kischinew. Underforstiet: det havde Wilkin-
son ikke varet. Ogsi den kendte jodekristne teolog, Alfred Edersheim, bak-
kede i ianuarnummeret l885 op om de synspunkter, som Edwards og Roe-
der havde gjort sig til talsmand for. Han vender sig bide imod planen om
at bringe Rabinowitsch til London og Wilkinsons plan om at rejse til Ki-
schinew. Det arbeide, som Gud har begyndt, skal ikke bringes i fare ved
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publicity ellerved at bringe lremmede elementer ind i sagen, siger Eders-
heim.'e I marts 1885 skriver J.E. Neuman i bladet, at den, der vil hjalpe
bevegelsen, bsr fsrst konsultere sekretaren og kassereren for Det britiske
Selskab. ,Og i lorlangelse heraf; sekretaren bor ikke kommunikere med
Rabinowitsch direkte, men gennem den gode pastor Faltin i Kischi-
new,,.'o

Uden at forklejne anliggendet bag disse advarsier til Wilkinson vrkker
de citerede indlag mistanke om, at de mere eller mindre direkte var redakti-
onelle bestillingsarbeider. Det ironiske er nemlig, at i de samme numre af
bladet findes ikke blot dokumenterne fra bevagelsen oversat, men de nye-
ste oplysninger om bevagelsen settes ogse pi tryk. Fra selskabets side kom-
mer heller ikke en misbilligelse til udtryk, da man erfarer, at Delitzsch har
sendt Faber til Kischinew.

Wilkinson stod da ogsi starkt, da han allerede i december 1884 i sit blad
kommenterer den frygt, som andre har givet udtryk for, nemlig at det skulle
skade Rabinowitsch og kornpromittere ham, at han rejste til Rusland. Han
har let ved at afvise denne frygt, som )oprigtige venner( har givet udtryk
for. Rabinowitsch har jo allerede kompromitteret sig i Rusland ved offent-
ligt at have bekendt sin tro pi Jesus. Wilkinson giver heller ikke dem ret,
der mener, at man ved at bringe Rabinowitsch til England ville opuste ham
op( til at tro) at han er noget sarligt. Det afhrnger da af, hvordan de kristne
er, som Rabinowitsch knytter sig til, siger Wilkinson. Alligevel har han pi
baggrund af denne debat igen sendt Rabinowitsch et brev og bedt om en
udtalelse om, hvorvidt udveksling afbesog ville pivirke hans arbeide posi-
tivt eller negativt. Ved udgangen af 1884 afventes Rabinowitschs svar.2r

Det var n€ppe alene forberedelserne til den forste juleaftensgudstjene-
ste, som lagde si meget beslag pi Rabinowitsch, at Wilkinson ikke prompte
modtog et svar. Samtidig med den oflentlige diskussion i England - og mi-
ske ogsi under indtryk heraf - giver Delitzsch i Tyskland udtryk for sine
planer. Det er allerede anfort, at han i oktober skrev til Rabinowitsch og an-
forte vigtigheden af, at de modtes. Mens Delitzsch ventede pi Guds finger-
peg herom, lagde han pi den anden side et kolossalt pres pi Faber for at fi
ham til at reise til Kischinew igen. Det viser en bevaret breweksling herom
mellem disse to - en korrespondance, som ikke pi det tidspunkt blev offent-
liggjort. I forhold til situationen om foriret er rollerne nu byttet om her i
december 1884. Delitzsch vil, at Faber skal virke i Kischinew et halv irs
tid, begyndende fra nytarstide 1885. Pe den mide kunne Faltins anmod-
ning om hialp til sit arbejde imsdekommes. Samtidig kunne Faber give
Delitzsch forstehindsorientering om den messianske bevagelse.22

Men Faber er ikke indstillet pi at komme ud at reise - ikke engang selv
om hans forlovede bor i Kischinew, et forhold, der indgir i droftelserne
med Delitzsch. Selvfolgelig fir Delitzsch alligevel gennemtrumfet sin vil-
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je, selv om Fabers besog i Kischinew blev af kortere varighed, end De-
litzsch forst havde bedt om. Fra midten afjanuar 1885 og 4 uger frem er Fa-
ber igen i Kischinew, omkring 9 mdneder efter, at han sidst havde forladt
byen. Dette besog medforte, at andres rejseplaner blev skrinlagt.

I et brev af 10. januar 1885 skriver Faltin om Rabinowitsch, at han er rej-
seklar og tager afsted til I-ripzig den 15. januar.zr Fabers ankomst til Ki-
schinew forpurrede denne plan. I avrigt skriver Delitzsch kort tid herefter,
at Rabinowitsch har fulgt hans rid om ikke at rejse til England. De stir i
et nrrt forhold til hinandenl det er dog ikke si nart, at Rabinowitsch ikke
tager nogle skridt uden Delitzschs samtykke, skriver sidstnevnte.'a Faltin
skfuler i sit brev ikke sine motiver til, at han vil have Rabinowitsch ud at
rejse. Ganske vist kan han ikke overskue, hvordan han skal kunne klare ar-
bejdsbyrden i Kischinew uden Rabinowitschs hf rlp. Alligevel er det nod-
vendigt, at Rabinowitsch i et par uger kommer til kipzig for at vare sam-
men med )trofaste, fromme kristenmennesker,,, skriver Faltin. Han giver
udtryk for, at det er nodvendigt, at Rabinowitsch bliver belert i mange
dogmatiske spargsmil. Ganske vist har Faltin givet ham boger, men en re-
gelmassig undervisning er det ikke blevet til, selv om de to har haft mange
samtaler. Ifolge Faltin onsker Rabinowitsch da ogsi at ridfsre sig med De-
litzsch om den fremtidige kirkelige skikkelse af bevagelsen.

I sit brev giver Faltin udtryk for, at han regner med, at en del af den nye
menighed vil vare moden til deb et par mineder efter, at Rabinowitsch -
forventelig sammen med Faber - kommer tilbage fra sin ref se. Si vil man
indhente myndighedernes tilladelse hertil. I andre kilder skinner det igen-
nem, at Faltin har regnet med, at han skulle dobe Rabinowitsch (se videre
s. 95). Pi nogenlunde samme tidspunkt, begyndelsen af 1885, forhandler
Wilkinson med en representant for London-Selskabet samt A. Saphir, en
kendt jodekristen, som senere gennem >l-ondon-Ridet for Rabinowitschn
blev en ivrig talsmand for den messianske bevagelse. Ved denne forhand-
ling blev dibssporgsmilet diskuteret. Det blev besluttet, at Rabinowitsch
ikke skulle presses til en snarlig dib, men at sagen skulle overlades til hans
egen bedommelse og samvittighed. Athan skulle dsbes, var alle enige om;
tidspunktet mitte han selv tage ansvaret for.25

Interessant nok var der bestrrbelser i l-ondon-Selskabet pi at fi Rabino-.
witsch tilknyttet selskabet som ))agent(. Bestyrelsen forkastede ganske vist
forslaget med henvisning til, at Rabinowitsch ikke var dsbt. Tidsskriftet
orJford and \Jforku, som meddeler dette den 9. april, anforer, at denne hin-
dring ikke vil besti meget lengere. (Pi det tidspunkt, det publiceres, er Ra-
binowitsch dobt). Men tidsskriftet giver forslaget folgende ord med pi vej-
en: ulkke desto mindre er vi overbeviste om, at forsoget pi at putte den iodi-
ske reformator i seletoj, ikke vil blive gentageto. Rabinowitsch kan jo hial-
pes pi tusind andre mider uden at blive bundet, siges det.26
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Det var imidlertid ikke kun andre, der havde dibsplaner med Rabino-
witsch. Selv var han pA samme tidspunkt inde i nogle overvejelser. Under
Fabers besog i Kischinew i begyndelsen af 1885 blev dAbssporgsmilet
droftet. Faber omtaler, at Rabinowitsch har forelagt ham planen om at
blive dsbt i lripzig, hvilket Faber dog straks havde afvist. En anden plan
gik ud pi, at Rabinowitsch skulle dobes i den messianske menigheds lokale
af Faltin og med en hebraisk dibsformel, en tanke, som Faber kunne tilslut-
te sig. Ifolge Faber er sporgsmilet om diben et hovedsporgsmil for beve-
gelsens fremtid: han anforer, at blandt joder og kristne bliver nemlig Rabi-
nowitschs dAb anset for en provesten for bevegelsens levedygtighed.2?

En mined efter at Faber skrev dette, blev Rabinowitsch dsbt. Det skete
hverken i Kischinew eller i kipzig, men i Berlin. Denne rejse blev planlagt
og finansieret af Wilkinson.

Den 10. februar l885 sender Wilkinson et brev til Rabinowitsch, hvilket
sidstnrvnte kvitterer for i et brev af 15. februar - umiddelbart efter, at Fa-
ber har forladt Kischinew." Heri understreger Rabinowitsch - med Pau-
lus' ord - at Kristus ikke har sendt ham for at dobe, men for at pradike
evangeliet. Et par dage efter modtagelsen af dette brev, sender Wilkinson
den24. februar en check til Rabinowitsch samtidig med angivelse af tid og
sted for det planlagte msde i Tyskland.'?e Til orientering for laserne af
Mildmay-missionens blad oplyses det i martsnummeret, at Wilkinson har
foresliet Rabinowitsch at modes i l,eipzig eller Berlin omkring den 12.
marts.r0 Nogle fE dage for, den 7. marts, modtager Wilkinson svar fra Ra-
binowitsch. Han har modtaget checken, forbereder sig pi reisen, glader sig
til modet, og planlegger at rejse den 10. marts fra Kischinew til Tyskland
>til det hotel, De har udsetn. Videre navner Rabinowitsch, at nir forhand-
lingerne i Berlin er afsluttede, mi de sammen reise til kipzig for at besoge
Delitzsch, hvem han personligt vil informere om rejsen ved at skrive direk-
te til ham.rr

Denne rejse blev realiseret. Den blev finansieret af Mildmay-missionen
(se videre s. 164). Hverken Rabinowitsch eller Wilkinson giver udtryk for,
at reisens mil skulle vrere dib af Rabinowitsch. Det er ikke helt enkelt at
udrede alle tride i denne sag.

Forhandlinger i Berlin ogl*ipzig marts 1885
Fredag den 13. marts ankommer John Wilkinson sammen med Dr. Dixon
og James Adler til Leipzig - nogenlunde midtvejs mellem Kischinew og
l-ondon. Rabinowitsch har indskrevet sig pi hotellet fsr dem. Samme aften
konverserer man med og om Rabinowitsch, hans familie og hans arbejde,
efter at man har bedt og last Skriften sammen. Lardag den 14. marts mo-
des man igen, hser Skriften, beder og taler sammen. Gennem Wilkinsons
dagbogsoptegnelser gives der et ganske godt billede af hans indtryk af mo-
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det. Her holder vi os til forhandlingerne, idet andre relevante indtryk ind-
fores andre steder.32

Lardag aften indfinder F. Hausig, sekretaren for Berlin-Selskabet sig,
idet han fonenglandernes ankomst havde varet henne pi hotellet med et
brev, hvori han beder om et msde. Efter en kort samtale med Wilkinson,
forhandler Hausig med Rabinowitsch, ofor jeg s6, at han hovedsagelig on-
skede at msde Rabinowitschn, kommenterer Wilkinson meget realistisk.
Sondag den 15. og mandag den 16. marts forhandles bl.a. med Strack, ,en
meget intelligent kristen gentleman) og varmt interesseret i Israelu. Om
mandagen forhandler hanlt/z time med Wilkinson og - igen meget sigende
- 3 timer med Rabinowitsch. Til Wilkinson beklager Strack sig over, at en-
gelske missionsselskaber sender jodemissionarer til Tyskland. Wilkinson
giver ham ret i) at arbejdet burde gores afden tyske kristenhed, siledes at
der ikke blev plads for missionerer fra andre lande. Men - og det er ogsi
meget sigende for Wilkinson: ulmens mi nogle pradike Kristus for ia-
dernen.

Ifolge sagens natur kan \Wilkinson ikke referere noget fra forhandlingerne
mellem Rabinowitsch og Strack. Der foreligger siledes ikke sikre oplysnin-
ger om, hvorvidt sporgsmilet om Rabinowitschs dib er blevet drsftet i Ber-
lin. Anderledes informeret er vi om forhandlingerne i kipzig, hvor dibs-
sporgsmilet blev grundigt drsftet.

Den 17. marts indfinder de tre englandere sig sammen med Rabino-
witsch i kipzig. Samme aften moder Delitzsch frem sammen med sine to
unge medarbeidere, W. Faber og H. Lhotzky. Forhandlingerne fortsetter
den 18. marts, hvor Strack ogsi deltager. Ved det fsrste mode fremlegger
Delitzsch 9 teser vedrsrende Rabinowitsch og hans arbeide. Tidligt neste
morgen oversatte Dixon og Adler dem til engelsk, mens Wilkinson sogte
om Guds ledelse gennem bon, idet han skriver, at nogle af teserne kunne
de ikke skrive under pi, og den mide, de var formuleret pi, havde ibenbart
pint Rabinowitsch, skriver han i sin dagbog.

Gennem forhandlingerne blev man alligevel enige om 4 punkter ved ms-
det den 18. marts 1885. Wilkinson opsummerer disse principper.

For det forste skal Rabinowitsch have fuldstandig frihedtrl at lede beva-
gelsen. Hverken i sporgsmil angiende lare eller virksomhed mi der ske en
indblanding fra nogen side. For det andet mi Rabinowitschs fortsatte over-
holdelse af pdske, omskerelse og sabbat ikke vare irsag til, at man nrgter
ham sympati og hirlp, for si vidt som han ikke satter sin lid til disse ting,
men alene til Kristus vedrsrende frelsen. For det tredje kan Rabinowitsch
dsbes i den evangeliske kirke og pA den mide, han snsker. Han skal si be-
tragtes som medlem af Kristi kirke, og ikke som medlem af den kirkeafcle-
ling, som den person, der dsber ham, tilhorer. Og for det fierde enes man
om) at man ikke kan anerken de eksistensen af en iodekristen kirke i Kischinew
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fsr Rabinowitsch, hans broder og deres respektive familier modtager den
hellige dib og siledes bliver medlemmer af Kristi kirke.

Ved msdet den 18. marts blev Wilkinson foresliet som den, der skulle
dobe Rabinowitsch, hvilket han afslog. Han frygtede, at mange kristne vil-
le tabe deres interesse for Rabinowitsch, hvis den person, der dobte ham,
og den mAde, det skete pi, ikke svarede til deres synspunkter herom. En
yderligere grund til hans afslag var, at han mente) at tiden var forhastet til
dib netop da. Denne sidste oplysning er noget dunkel, ikke mindst nir den
ses i lyset af det flerde punkt, som man var blevet enige om den dag. Hvad
angir det flerde punkt, kan det noteres, at det mere havde prag af en pro-
gramerklaring samt en understregning af dibens vigtighed, end det kom
til at svare til tingenes tilstand i fremtiden. Pi den ene side oanerkendteu
man Rabinowitschs arbejde, ogsi for hele hans familie blev dobt; pi den
anden side kom denne fierde beslutning aldrig helt til udfoldelse af den
simple grund, at de russiske myndigheder prl et senere tidspunkt gjorde det
klart, at de ikke ville anerkende Rabinowitschs menighed som en egen kir-
ke med dibsret.

Samme dag, den 18. marts, rejser de tre englandere fra kipzig. Rabino-
witsch tager pi stationen afsked med dem. nEt afhans sidste ord til os varu,
skriver Wilkinson i sin dagbog: >Jeg har lert 6n ting, siden vi modtes - ieg
har lrrt at bede<. Forst elter englandernes afrejse blev den endelige beslut-
ning om Rabinowitschs dib taget. Det skete den folgende dag.

Ifolge Strack havde Rabinowitsch om formiddagen den 19. marts erkh-
ret, at det var hans snske at blive dsbt si hurtigt som muligt, og for han rej-
ste tilbage til Rusland.3s Om eftermiddagen udpegede Delitzsch Berlin
som det mest egnede dibssted.

Af protokollen fremgir, at ved modet, hvor denne beslutning blev taget,
deltog foruden Deiitzsch ogsi Strack, Faber og Lhotzky.ra Rabinowitsch
mitte til dette interne msde vare uden for doren. I protokollatet henvises
der indledningsvis til, at Kischinewer-kristendomsbevagelsen har fuld fri-
hed til at udvikle sig uafhangigt, og uden at nogen af de bestiende nparti-
kularkirkern soger at absorbere den. Desuden anfores, at Rabinowitsch selv
har udtrykt onske om at blive dobt fsr sin hjemrejse. Pd den baggrund er
det fundet mest passende, at han dobes pi et sted, hvor diben fremtrader
som hans egen beslutning og uden indflydelse og ansvar fra Israels venner
pi det pigaldende sted. I overensstemmelse med hans indre og ydre for-
hold til de evangeliske kristne i Tysklands og Englands kirker skal det ske
ved en engelsktalende prast. Strack har erklaret sig villig til at ordne de
nodvendige forhold til, at diben kan finde sted i Berlin. Det tilfof es afslut-
tende, at ddbshandlingen pA denne mide kan ske stille og uden at vakke
stor opsigt.

Som navnt deltog Rabinowitsch ikke i dette msde. Men da han foreleg-
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ges beslutningen, viser han - ifolge Strack - hvad han har skrevet i sin no-
tesbog, mens han ventede: uJeg er besluttet pir at gore, hvad min konge,
Messias, bestemmer for migu. Det resultat, som man var kommet frem til
pi modet, opfattede Rabinowitsch som et udtryk herfor.

Nogle fi minutter herefter sidder Rabinowitsch og Strack i toget pd vej
til Berlin.

Rabinowitschs deb i Berlin
Den24. marts 1885 bliver Rabinowitsch dobt i Berlin. At man havde gjort
alt for at forhindre, at nogen skulle komme pi den tanke, at han var blevet
dsbt ind i et bestemt kirkesamfund, viser folgende detalfer: Rabinowitsch
blev dobt i den bshmisk-lutherske kirke uBetlehemu i Berlin af den kon-
gregationalistiske (metodistiske) prrst og professor C.M. Mead fra Andover
i Massachusetts, Nordamerika og i overvrrelse afkirkens prast P. J. Knack
samt nogle fi andre indbudte, (ikke umange(, som et tysk blad havder),
deriblandt Hausig, Strack og Lhotzky, som deltog pi Delitzschs vegne. 35

Lhotzky skriver den22. marts begejstret om den forestiende dib til Wil-
kinson.36 Afden grund er det vanskeligt at acceptere) hvad han skriver om
samme sag i 1904: oDelitzsch kunne ikke som luthersk teolog vrere til stede
ved denne interkonfessionelle dib, men da han alligevel gerne ville vare
der, sendte han mign.rT Hermed skaber Lhotzky indtryk al, at Delitzsch
kun med et halvt hjerte bifaldt de ydre omstandigheder omkring diben.
Men protokollatet fra msdet den 19. marts og Stracks ledsagende bemark-
ninger hertil viser med al onskelig tydelighed, at Delitzsch ikke blot mod-
strabende er giet med til dette, men at han deler ansvaret herfor, hvis ikke
ligefrem hovedansvaret. I IBBB gor Delitzsch ingen undskyldning for, at
hans nare ven, professor Mead, dsbte Rabinowitsch.i8 Sagt anderledes:
Delitzsch har anerkendt Rabinowitschs onske om at blive medlem afKristi
kirke uden at blive medlem af et bestemt kirkesamfund for pi den mide at
kunne vedblive med at vare jode.

Videre kan det noteres, at efter at Rabinowitsch havde erklreret sig i fuld
overensstemmelse med den apostoliske trosbekendelse, blev han alligevel
dobt pi en trosbekendelse, han pi hebraisk havde aflattet til brug for Den
nye pagts Israelitter (se s. 104).3'q

Fra Berlin sender Rabinowitsch besked til de russiske myndigheder i Ki-
schinew om diben. Den l. april 1885 vender han tilbage til Kischinew;
den 2. april fortaller en bessarabisk avis om hans dib. Rygtet herom var
dog lobet i forvejen og var kendt afbl.a. Faltin og de jodekristne i byen for
Rabinowitschs tilbagekomst.{o

Men inden han kom tilbage til Kischinew, aflagde Rabinowitsch atter be-
sog i I-eipzig, hvor han opholder sig fra den26. til den 29. marts. Med De-
litzsch diskuteres bl.a. sporgsmilet om oprettelse af en menighedsskole.
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Sporgsmilet om sabbatten blev igen droftet, sandsynligvis bragt pi bane af
Delitzsch igen. Andre kilder gor det klart, at selv om Delitzsch ikke ville
gore dette til et testsporgsmil, havde han vanskeligheder med at tilslutte sig
det. Fra disse samtaler oplyser Strack - som vel ikke selv deltog i dem - at
sabbatten skulle feires som en mindedag for udfrielsen afrt gypten, idet der
henvises til 5. Mos. 5,15. Sondagen skulle fejres som Herrens dag, dvs. som
rnindedag om hans opstandelse og skulle helligholdes ved gudstieneste.
Omskarelsen og sabbatten skulle varet nationale kendemarker, som dog
ikke mitte nedtone, at Kristus er iovens ophor, og at retfardiggorelsen ale-
ne sker ved tro pi ham.ar

Der hersker ingen tvivl om, at Rabinowitsch fuldt ud kunne tilslutte sig
denne teologiske tolkning. Pi det tidspunkt var allerede Paulus' ord om, at
Kristus er lovens ophor, blevet et af hans nogleord (se videre s. B3). Hver-
ken denne samtale eller henvisninger til dette Paulus-ord i andre sammen-
hrnge forhindrede dog, at han ogsi siden hen blev kravet til regnskab her-
for. Af Stracks referat er det ikke helt klart, om Rabinowitsch har givet et
lofte ombide at holde gudstieneste pi sabbatten og sondagen. Det alminde-
lige var - og blev - gudstf eneste pi sabbatten. Dog skriver Rabinowitsch i
etbrev af 27 .marts/8. april l885 til Strack, at ved den forste sabbatsgudstie-
neste efter rejsen til Tyskland var bedesalen fyldt med andagtigt lyttende
mennesker. Men mange joder var ogsi i bedesalen den folgende dag, son-
dag. Men det forklares enklest ved, at den sondag netop var piskesondag.
For forste gang, skriver Rabinowitsch, hortes i et jodisk bedehus de magti-
ge ord: >Kristus er opstandenn.a2 Andre kilder viser, at han senere ogsi
holdt gudstienester pA de store kristne hojtidsdage, fx pi langfredag, piske-
lordag og pAskesondag. Undertiden holdt han sine sabbatsgudstienester
ikke blot lordag formiddag, men ogsi lordag aften. Det er nu nok en fbr
smart tolkning at havde, at han pi denne mide kunne holde gudstieneste
om sondagen efter jodisk opfattelse, hvor den nye dag io begynder efter sol-
nedgang. Sabbatten vedblev at vrre den primare gudstienestedag for Rabi-
nowitsch - ogsi efter samtalen med Delitzsch i hipzig i 1885. Enhver, der
fulgte med i begivenhederne vidste det, sikkert ogsi svenske israelsmissi-
onsvenner) selv om det har forvirret dem, nir redaktsren et par gange i bla-
det oversatte oSabbato med osrindago og ualtsabbathlichn med ,siindagli-
genn!a l

Selve ddbshandlingen foregik uden den store stAhei i Berlin. Men den gav
genlyd, da det blev kendt, at Rabinowitsch var blevet dsbt. Reaktionerne
herpi kraver et alsnit lor sig.

Nogle reaktioner pi Rabinowitschs deb i Berlin
Rabinowitsch havde ganske gode kort pi hinden ved sin tilbagekomst fra
Tyskland. Faber - Faltins kommende svigerson - der ellers et par mAneder
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tidligere pi det bestemteste havde afvist, at Rabinowitsch kunne blive dobt
i lripzig, havde varet med til at tage beslutningen om diben i Berlin.
Lhotzky havde gjort det sammel han ankom allerede den 3. april til Kischi-
new, udsendt af Delitzsch som hjrlper for Faltin. Disse to unge mand har
nappe haft det store ord at sige under forhandlingerne, men deltaget i dem
havde de dog. Men ikke mindst fordi Delitzsch aktivt havde medvirket til,
at Rabinowitsch kunne blive dsbt i Tyskland, stod han strrkt over for kriti-
kere af denne beslutning ved sin hjemkomst til Kischinew.

Faltins rapport fra april l885 og Lhotzkys redegorelse for situationen -
nedskrevet i pinseugen samme Ar i Kischinew - giver et billede af den for-
virring, som herskede blandt nogle pi grund afden nye situation.

I sin rapport forsoger Faltin at give en objektiv fremstilling og afstir fra
at redegore for egne synspunkter. Disse kender vi imidlertid fra hans brev
til Delitzsch af den 10. januar 1885. Her skinner det klart igennem, at Fal-
tin har regnet med, at han skulle dobe Den nye pagts Israelitter. Dette syng-
punkt blev stottet af Faber under hans ophold i Kischinew (se s. 90). I sin
rapport fra april 1885 fortaller Faltin, at Rabinowitsch er dobt, og at han
foruden sin dibsattest medbragte en underlig skrivelse fra professor Strack.
Ifolge Faltin gor Strack heri galdende, at nir nu Rabinowitsch selv er dobt,
har han ogsi ret til at dobe andre. Strack piberiber sig til stotte for dette
synspunkt den ret, som enhver kristen har i en nodsituation: at fungere som
prast for andre. Han sammenligner kredsen omkring Rabinowitsch med
mennesker, der er fordrevne til en sde o uden at have en prast i deres mid-
[e.4{

Faltin giver videre den interessante oplysning, at Stracks skrivelse og Ra-
binowitschs debsattest er sendt til ovrigheden med en ansogning om tilla-
delse for Rabinowitsch til at forvalte det kristeiige prrsteembede. I rappor-
ten for maj mined lader Faltin skinne igennem, at der mi regnes med mu-
ligheden af; at en sidan tilladelse gives - uden at rsbe sin egen mening om
den sag.a5

Om reaktionerne pi Rabinowitschs dib i ovrigt meddeler Faltin i sin
rapport fra april, at det har giort et forvirrende indtryk pi oisraelitterneo,
dvs. kredsen omkring Rabinowitsch samt pi mange kristne. Han anforer,
at nogle af ,israelitterne( havde regnet med, at de skulle dsbes sammen
med Rabinowitsch i den lutherske kirke, nsom det fsrst var tankeno. Vel sn-
sker disse en nationalkirke, siger Faltin, men med en afgjort evangelisk-
luthersk bekendelse, idet de var viilige til at indrsmme deres )svage brsdre
efter kodetn retten til at bibeholde ejendommeligheder som omskarelse og
sabbat, da disse forhold ikke har nogen betydning efter diben. >Kort sagt,
de snsker at vare nationale kristne af luthersk bekendelsen, siger Faltin.

Vi vender tilbage til, at det senere kom til iben konflikt mellem Faltin og
Rabinowitsch (se s. 138). Desto vigtigere er det at notere) hvad Faltin offent-
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ligt giver udtryk for umiddelbart efter Rabinowitschs dib. Selv om han er
skuffet over tingenes udvikling, er hans pane ord om Rabinowitsch ikke
nodvendigvis udtryk for et maskespil. I hvert fald afslutter han sin rapport
for april 1885 med at meddele, at Rabinowitsch efter sin tilbagekomst fort-
sat holder gudstjeneste i sin broders husl oog de er altid starkt besogteo.
Om Rabinowitsch siger han: oHan pradiker Kristus, den korsfestede og
opstandne, synderes Frelser og Herre...Den trofaste Herre vil i nide legge
sin velsignelse til ordet(. I sin rapport fra mai, hvor det omtales, at Rabino-
witsch har holdt sin forste gudstjeneste den lB./30. maj 1885 i de ombygge-
de lokaler, skriver Faltin: nMitte huset blive et velsignelsens sted, hvor
mange hjerter i Israel omvender sig til deres Herre og Messias. Vi anbefaler
denne menighed ligesom ogsi vort arbeide til vore venners forbsnn.

Disse og andre bemrrkninger fra Faltin viser, at selv om han ikke billige-
de omstandighederne omkring Rabinowitschs dib i Berlin, brugte han
ikke direkte dette som anledning til en iben konflikt. TVartimod har han
ikke opgivet hibet om, at man alligevel vil kunne finde en losning. I sin rap-
port fra maf 1885 skriver han: nMed hr. Rabinowitsch stir vi fremdeles som
for i venskabelig forbindelse<.a6

Lhotzkys redegorelse stemmer i alt vasentligt overens med Faltins.
Lhotzky, der ved sin ankomst til Kischinew den 3. april 1885, var dumpet
ned i den aktuelle sag, siger, at Rabinowitschs dib har skabt st opinligt ind-
trykn bide hos kristne og joder. Man havde ventet) skriver han, at Rabino-
witsch sammen med sin familie og tilhengere havde ladet sig dobe af Fal-
tin. >Men nu er det blevet anderledes, og der hersker en vis forvirringo.
Han anforer, at mange joder, dvs. folk, der ellers er tilhangere af Rabino-
witsch, nu ser Rabinowitschs kristendom som en blandingsreligion, og at
de hellere vil blive kristne pi den almindelige mide. Og mange kristne,
hvilket vel vil sige Faltin og den lutherske menighed med dens proselytter,
er blevet mismodige. Men denne mismodsstemning er dog for nedadgien-
de, bl.a. pi grund af de anstrengelser, han selv har udfoldet i denne sag,
skriver Lhotzky ved pinsetide 1885.a7

Fra kipzig folger Delitzsch begivenhedernes gang, si godt som han kan,
og svinger mellem bange anelser og hib for situationen i Kischinew.as I sit
irsmsdeforedrag den 2. juni I885 taler han alligevel i begejstrede vendin-
ger om den nye bevegelse i Rusland. Han understreger, at menigheden
omkring Rabinowitsch ikke er en luthersk menighed. Kort kommer han
ind pi Rabinowitschs dib: Rabinowitsch har ikke ment, at han skulle ds-
bes afFaltin, >hvad der ellers li nermest(, men blev dsbt i Berlin, ikke som
medlem afen bestemt kirkeretning, men ind i Kristi kirke. Delitzsch haster
videre efter disse korte bemarkninger om dette brrndbare emne og stiller
sporgsmilet: nHvor vil han modtage alterets sakramente for forste
gang?oae

96



Havde Rabinbwitsch opniet myndighedernes tilladelse til at gore tiene-
ste som prrcSt) ville dette sporgsmil ikke have udgjort noget problem. Den-
ne tilladelse fik han imidlertid aldrig. Inden afslaget herpi blev modtaget,
lortsatter han sin prrdikevirksomhed. Den lB./30. mai 1B85 kan der hol-
des den forste gudstjeneste i de restaurerede lokaler. Han har stadig vak be-
geistrede tilhrngere. Hen langs ad vejen mi han gore sin stil l ing op til dib,
nadver og kirketilhorsforhold. En egentlig kirke- eller menighedsdannelse
kom det aldrig til. Afslag herpi gav de russiske myndigheder. Visse nodlss-
ninger, som man miske havde kunnet leve med vedrsrende dibssporgsmi-
let for Rabinowitschs tilhrengere, lagde andre hindringer i veien for. I den
sag var Faltin hverken neutral eller pi Rabinowitschs side.

Et par korrektioner og et sporgsmil
Den behandling, Lhotzky i 1904 giver af omstandighederne omkring Ra-
binowitschs dib, er et godt bevis pi, at nogle oplysninger i hans erindrin-
ger mi tages med et gran salt. Det er ganske vist rigtigt, hvad A. Wiegand
siger om Lhotzkys artikel: nMan opdager der meget, som ikke stir i nogen
missionsberetning<.50 Af Wiegand er det ment positivt, idet han karakteri-
serer artiklen som )overordentlig lrsevardigo. Men gir man til de primare
kilder, modsiger disse Lhotzky pi nogle afgorende punkter, selv om han
havde veret med i begivenhedernes centrum. Et par eksempler:

Lhotzky havder, at Wilkinson udbad sig ,gn hemmelig samtalen med
Rabinowitsch et eller andet sted pi fastlandet.5r Men det kan konstateres,
at for madets afholdelse omtaler Wilkinson det i sit blad.52 Foruden at pi-
sti, at Wilkinson omklamrede og bevogtede Rabinowitsch, da de modes,
havder Lhotzky, at Wilkinson nhavde behovu for at fi Rabinowitsch dsbt
for at fi nogle gode missionsberetninger.5j Men dette modsiges af Wilkin-
sons holdning, idet han ikke fandt tiden moden for dib lige da, og han aF
slog at foretage diben.5n Lhotzky fastslir videre, at det var enghnderne,
der bestemte) at det var en englander, der skuiie dsbe Rabinowitsch, samt
at det ikke mitte ske i kipzig.55 De kilder, der ovenfor er refereret til, vi-
ser) at det var Delitzsch sammen med tre andre tyskere - deriblandt Lhotz-
ky - som udpegede dibsstedet og stod som ansvarlige herfor.

Pi det afgorende sporgsmil, om Rabinowitsch rejste til Tyskland med
det klare mil for oje at blive dobt, er det vanskeligt at give et entydigt svar.
Lhotzky anfsrer i 1904, at bindingen til missionen medforte, at Rabino-
witsch for sit eget vedkommende fik dibssporgsmilet ind pi livet, og at Ra-
binowitsch omiske aldrig for havde tenkt pi dibo.56 For at yde Lhotzky
retferdighed mi det navnes, at han ikke her taler direkte om rejsen til Tysk-
land. At Rabinowitsch har diskuteret dette sporgsmil med Faber i januar-
februar 1885 er sikkert. Forbindelsen med Faltin gor det videre naturligt
at antage) at dibssporgsmilet ogsi tidligere har presset sig p6. Men i givet
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fald er det ikke de engelske selskaber, som der si skal skydes pi.
Men rejste Rabinowitsch til Tyskland med dib for oje? Lhotzky anfsrer

i 1904, at under samtalen med Rabinowitsch i[-ripzig,var der 6n, som ikke
ville ham det godt, der stillede sporgsmilet, om han havde til hensigt at
lade sig dsbe.5' Men det er vanskeligt at finde en af de tilstedevarende,
som ikke ville Rabinowitsch det godt.

Under alle omstandigheder giver de primare kilder udtryk for, at Rabi-
nowitsch snskede dib, da han befandt sig i Tyskland. Nir Strack beskriver
hensigten med Rabinowitschs rejse, nrvnes tre forhold: han kom, dels for
at blive dobt, dels for at lare Wilkinson personligt at kende og dels for at
besoge Delitzsch i kipzig.58 Nuvel, alle tre ting indtraf. Alligevel kan
man ikke helt se bort fra, at Stracks ord kan vare praget netop afbegivenhe-
dernes gang, mere end de er udtryk for Rabinowitschs hensigt og plan, da
han indvilligede i at msde Wilkinson i Tyskland. I senere omtaler heraf pi-
stas det, at Rabinowitsch drog ttl Berlinfor ar blive dobt, hvilket er en efter-
rationalisering.'n At Rabinowitsch skulle vere dsbt i Kischinew af Faltin,
er udtryk for historisk uvidenhed, selv om det havdes afen jodekristen fra
Kischinew.60 At Rabinowitsch i Leipzig gik over til protestantismen, som
det havdes i Jtidisches I-exikon (1930), er en tolkning, som gir pi tvars af
Rabinowitschs intention.6r At Rabinowitsch pi sin dibsdag spiste flaske-
steg for at bevise sin evangeliske frihed, tja, det kan da godt vare, selv om
jeg ikke har fundet bevis for denne pistand i primare kilder.6'z

Sikkert er det, at Rabinowitschs dib kom bag pA Faltin. Faber kan heller
ikke tankes at have modtaget forslaget med begejstring pi baggrund af,, at
han kort tid forinden havde afvist muligheden af, at Rabinowitsch blev
dobt i kipzig. Der er i kilderne ikke observeret positive beviser for, at Ra-
binowitsch for sin afrejse fra Kischinew har meddelt Delitzsch eller Wil-
kinson, at det skulle vrre hans hensigt.

Men derfor kan det alligevel godt have ligget i hans baghoved, ikke
mindst fordi vi ved, at han kort tid for gik og syslede med planer om at blive
dobt i Leipzig. Muligheden af, at Rabinowitsch i sit stille sind,/zrhan rej-
ste til Tyskland, si rejsen som en anledning til at blive dobt, mi derfor hol-
des iben.

Under alle omstrndigheder havde Rabinowitsch fiet gennemtrumfet, at
han blev dobt i Tyskland. Han havde fEet en dibsattest uden at blive dsbt
ind i et bestemt kirkesamfund og uden at opgive sin status og identitet som
jode .Ikke helt uvasentligt var det endvidere, at Delitzsch bar hovedansva-
ret for, at Rabinowitschs onske om at blive dobt i Tyskland ogsA blev realise-
ret.
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WII
Tbo lo gi s ke hozs edsynspunkter

1884 - 1885

Inden vi gir videre med det historiske hendelsesforlob, kan det vare pi sin
plads at give et resumd af Rabinowitschs teologiske hovedsynspunkter, si-
dan som han fremlagde dem i skriftlig form i 1884-1885. Ved konferencen
i Kischinew i marts 1884 var han blevet kravet til regnskab herfor, og kon-
turerne af de emner, der blev diskuteret da, er allerede aftegnet (se s. 63).
Han tog flere tillob til at formulere et Credo eller Symbol for Den nye pagts
Israelitter og skrev ogsA24 trosregler. I disse samt i Credo'et findes det ved-
blivende udtryk for hans trosopfatteise. De 24 Tiosregler fik imidlertid ikke
samme publicity som tidligere udkast. De var skrevet pi hebraisk og synes
ikke at vare kendt af alle, der den gang ytrede sig om Rabinowitsch. Hertil
kan legges, at en del kritikere ikke altid formAede at skelne mellem vrrdien
af De 13 Tbser ogde senere udtryk for Rabinowitschs grundholdning, men
- feilagtigt - betragtede De 13 Tbser som principielt ligestillet med det sene-
re materiale. Som allerede vist (se s. 60)frk Rabinowitsch fast grund under
sin tro i 1884 og uddybede denne i trosformuleringer op til sin dib i marts
1 8 8 5 .

Der findes tilstrakkeligt materiale til at tage stil l ing til Rabinowitschs te-
ologi. Men man fsres uvagerligt pi afveje, hvis man tillagger De l3 Teser
samme betydning som de senere affattede trosformuleringer.

Rabinowitschs trosartikler
I fire omgange formulerede Rabinowitsch nogle trosartikler. De to fsrste
blev til i foriret lBB4, de to sidste velsagtens i foriret 1885.

Et udkast til trosartikler blev fremlagt ved konferencen i Kischinew den
26. marts 1884. De kaldes De 12 Trosartikler. Disse var ledsaget af En uddy-
bende Forhlaring. Kort tid efter konferencen formulerede Rabinowitsch et
dokument i l0 punkter, som vi her kalder De 10 Trosartikler. Det er disse,
Delitzsch publicerer i maj 1884, og ledsaget af En uddybende forklaring,
den samme, som oprindeligt fulgte De 12 Trosartikler. Forklaringen var
ifolge Delitzsch skrevet i stor hast pi en eftermiddag.)

Efter Rabinowitschs lovende forhandlinger med myndighederne i St.
Petersburg i december 18852 skriver Delitzsch til ham: nNu dreier det sig
altsi om at udarbejde en dibsi vielses- og begravelsesliturgiu.r Da myn-
dighedernes tilladelse til at udfsre disse handlinger udeblev, blev disse li-
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turgier aldrig udformet.
For sin dib i Berlin i marts 1885 formulerede Rabinowitsch et Credo eller

Symbol, som ogsi kan kaldes De 7 TrosartrAler. Nogenlunde samtidigt og i
hvert fald senest i sommeren 1885 har han ogsi formuleret De 24 Trosregler.
Disse samt Credo'et findes aftrykt i obsnnebogen() som blev genudgivet i
1892. Hermed er angivet, at det var disse to, der udtrykker det blivende
trosgrundlag for Rabinowitsch. Alligevel er de fsrsre to formuleringer ikke
uden betydning, nir der skal gives et samler indtryk af hans rrosopfarreise,
og hvordan den udviklede sig. Ikke mindst er det af interesse af efterspore)
hvllkeforleg han har stottet sig til. Tidligere fremstillinger har ikke interes-
seret sig synderligt for det sporgsmil.

De 12 Trosartiklerlagger sig i srltat op ad Maimonides' l3 trosartikler,
som blev formuleret i det 12. Arhundrede;a disse lases ofte af joder efter
den egentlige morgenbon. I lighed med Maimonides indleder Rabino-
witsch hver af de 12 artikler med ordene: ,rJeg tror fast og bestemtn. Herei
ter folger efter jodisk skik en lovprisning i \$1-9: nHoilovet vare hans
navnln I indholdkander ogsi spores klare bersringspunkter med Maimoni-
des. Siledes er $2 hos Rabinowitsch - at Gud er uden legeme - identisk
med $3 hos Maimonides. Tioen pi, at Gud belonner og strafler ($8), og at
der vil komme en opstandelse fra de dode ($ l2), genfindes hos Maimonides
(S$ I I + l3). Rabinowitsch overtager ogsi afslutningsordene: >Pi din frelse
hiber jeg, Herre! Jeg hiber, Herre! pi din frelse. Herre! pi din frelse hiber
i  egn.

Hos begge findes troen pi Guds enhedformuleret i $ L Men Rabinowitsch
gir videre og understreger) at Gud har skabt alt oved sit Ord og sin hellige
Ando. Dette indgik i Rabinowitschs overvejelser angAende treenigheds-
begrebet (se nedenfor).

Ogsi troen ph sandheden af profeternes ord er formuleret hos begge ($6).
Hos Maimonides lagges vagten pA, at Moses er den storste blandt profeter-
ne ($7), at den givne Tora er fra Moses (S8), og at denne aldrig skal omskii
tes, samt at der aldrig skal gives nogen anden Tora (\9). Rabinowitsch gir
en anden vej. Han n€vner farst Abraham. Det er Abraham, Gud har givet
loftet om Kanaans land til evigt eje samt givet ham pagtstegnet: omskarel-
sen ($3). Dette er et evigt pagtstegn. Forst herefter navnes, at sabbatten og
pisken er en evig lov, givet ved Moses. De l0 Bud er omtalt i ($ 5) hos Rabi-
nowitsch.

Den stsrste forskel mellem Maimonides og Rabinowitsch findes - ikke
overraskende - i artiklern e om Messias. Maimonides skriver i $ 12: "Jeg tror
fast og bestemt pi Messias'komme, og mAtte han end tove, sA vil ieg allige-
vel hver dag hibe pi, at han skal kommen. Hos Rabinowitsch er Messias op-
fyldelsen af Guds lsfte til David (S7), og Jesas omtales ved navn i SS9-12.
Bemarkes kan i denne forbindelse ds niodiske( og gammeltestamentlige
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vendinger. Messias er frelsens horz (jf. 1.Sam. 2,10; Luk. I169),denretfardi-
ge Zemak (Zemak = spire: Jer.23,5 og messiansk navn: Zak. 3r8; 6rl2), han
er frelseren, hv\s kongedomme der ikke skal vare nogen ende pd (S9). I \ 10
omtales Jesu lidelse, dod og opstandelse, idet det kan noteres, at jomfru-
fsdslen ikhe er navnt. I $ 1l navnes Israels forhrerdelse. Tioen pi de dsdes
opstandelse forbindes i $12 med Jesu opstandelse fra de dode.

Der kan siledes ikke vare nogen som helst tvivl om, at Rabinowitsch har
formuleret De 12 Trosartikler med et sideblik til Maimonides' 13 trosartik-
ler.

De 12 Trosartikler skal nu gengives si godt, som det lader sig gore, nAr den
hebraiske original ikke har vtsret til ridighed. Gengivelsen er baseret pi en
engelsk og norsk oversrttelse5 kombineret med slutninger, der er foretaget
pA basis af det hebraiske materiale, som forefindes til Credo'et og De 24
Tiosregler.

De 12 Trosartikler: et udkast

$ I Jeg tror last og bestemt, at Skaberen, hojlovet vrere hans navn! den le-
vende, sande og evige Gud, som har skabt himmel og jord, alt synligt
og usynligt, ved sit Ord og sin hellige And - at han er 6n1 alt er fra
ham, alt er ved ham, og alt er til ham

52 Jeg tror fast og bestemt, at Skaberen, hojlovet vare hans navn! er
uden legeme, at legemlige sanser ikke kan fatte ham, og at der intet
gives, som han kan lignes ved.

S3 Jeg tror fast og bestemt, at Skaberen, hojlovet vare hans navn! har
sluttet en pagt med vor fader Abraham for at vare hans og hans slagts
Gud og for at give ham og hans afkom landet Kanaan til evig arv) og
at pagtstegnet er omskarelse i kodet - et evigt pagtstegn.

54 Jeg tror fast og bestemt, at Skaberen, hojlovet vrre hans navn! i over-
ensstemmelse med sin forjattelse og med strrk arm har fort sit folk
Israel ud af.,Egypten ved Moses, sin udvalgte, og har befalet os at hel-
ligholde sabbatten og pAsken som en evig lov.

S 5 Jeg tror fast og bestemt, at Skaberen, ho jlovet vere hans navn! pi Ho-
rebs bjerg har givet os De 10 Bud, skrevet med hans egen finger pi
to stentavler, og pilagt os at overholde disse love og anordninger i det
land, som han har givet os som arv.

S6 Jeg tror fast og bestemt, at Skaberen, hof lovet vare hans navn! oprei-
ste profeter afvor midte blandt vore brodre, og at alle deres ord er san-
de, og ikke et eneste ord skal blive uopfyldt.

S7 Jeg tror fast og bestemt, at Skaberen, hojlovet vrre hans navn! har
lovet David, Isajs son fra Betlehem, at gare hans navn stort, og at
hans trone os konsedsmme skal vare til eviee tider.
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Jeg tror fast og bestemt, at Skaberen, hojlovet vare hans navn! belsn-
ner dem, der holder hans bud, og straffer dem, som overtrrder hans
bud.
Jeg tror fast og bestemt, at Skaberen, hojlovet vare hans navn! i sin
uendelige nide har oprejst i sin tjener Davids hus et frelsens horn,
den retfardige Zemak, Frelseren, Herren Jesus Messias fra Betle-
hem, og at han evigt regerer overJakobs hus, og at der ingen ende skal
vare pi hans kongedomme.
Jeg tror fast og bestemt, at vor Messias, Jesus, i overensstemmelse
med Skaberens vilie blev forfulgt og korsfrestet, at han hengav sit liv
i dsden for vor frelses skyld, at han er oprejst fra de dode, og at han
nu sidder ved Faderens hojre hind.
Jeg tror fast og bestemt, at vore fadre i overensstemmelse med Skabe-
rens ridsslutning forhardede deres hierter og forkastede deres Messi-
as, Jesus, og at dette skete for at vakke andre folk til skinsyge, sA hele
verden kan blive frelst, idet ogsi hedningerne skal bringes til at tro pi
vores Jesus gennem forkyndelsen fra hans frelses-budbringere, som
vi forkastede og udstodte af vor midte, si at hele verden mi fyldes af
Herrens herlighed og han blive hele verdens konge.
Jeg tror fast og bestemt, at opstandelsen fra de dsde vil ske, nir det be-
hager vor himmelske Fader, ligesom vor Herre Jesus opstod fra de
dode, og derved blev forstegroden afopstandelsen.

Pi din frelse hiber jeg, Herre! Jeg hiber, Herre! pi din frelse. Herre!
pi din frelse hdber jeg.

Nedenfor skal vi referere de synspunkter, Rabinowitsch ledsagede disse
trosartikler medi En uddybende Forklaring. Men forst et par ord om De 10
Trosartikler.

De 10 Trosartikler: en frelseshistorisk traktat
Krriger havder, at Faber ikke bragte De 12 Trosartikler medsig, da han kom
tilbage fra sit besog i Kischinew.6 Men han medbragte andre trosartikler
eller basisartikler for Den nye pagts Israelitter. Disse indeholder 10 punk-
ter og udgor en narmere udvikling af De 12 Tiosartikler. De 10 Trosartikler
blev udgivet af Delitzsch.'

I forhold til De 12 Tiosartikler har De 10 Tiosartikler i sril ikke samme
hojtidelige og bekendelsesagtige karakter. Delitzsch gav dem navnet Dtros-
artikler(, hvorfor dette fastholdes her. Det er nermest en frelseshistorisk
traktat i 10 punkter. Indholdsmassigt er det let at finde lighedspunkter
mellem disse og De 12 Tiosartikler.

$l Guds enhed, s3mt at han er uden legeme, er betonet her (if. $$1-2 i De
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l2 Tiosartikler). Han skaber alt ved sit Ord og sin hellige And.

$2 Guds evige pagt med Abraham indeholder lsftet om) ar Gud vil vare
Abrahams afkoms Gud og give ham Kanaan i evigt eje. pagtstegnet er om-
skarelsen.

$3 I rtgypten blev Jakob og hans ssnner mangfoldige. Herren sendte Mo-
ses og udfriede folket. I den forbindelse gav han det evige bud om ar over-
holde sabbatten og pisken.

$4 Pi Horebs bjerg gav Herren lovens tavler til Moses, senere de love og an-
ordni_nger, som er skrevet i 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 Israel ind i det forjattede land, hvor han rod
seere og profeter fremsti, hvis ord stir i profeternes boger. Deres ord skal
ikke vende tomt tilbage (Es. 55,11).

$6 Efter at Israels forste konge forsmiede Herren, gjorde Herren der sam-
me med Saul. Kongeriget overgik til David, Isajs son fra Betlehem. Gen-
nem profeten Natan gav Gud lsftet til David, at han ville grundfasre hans
hus og rige og trone evindeligt (if. 2. Sam. 7).

$7 Israel sendes i landflygtighed pi grund afdets synd. ogsi Juda sendes
i iandflygtighed i Babylon, fordi det ikke overholdi Gudsbud.

$8 Bnde mens Juda var i landflygtighed og efter dets tilbagekomst, for jatte-
de alle sande profeter samstemmende, ar l) pagten med David ardrig i evig-
hed skal brydes, men Davidssonnen skal blive et lys for hedningerne, som
skal strsmme til Zion, at 2) Davidssonnen skal tilvejebringe en evig retfrr-
dighed, at 3) de, der rager imod ham, skal kaldes et helligf folk, og fra dem
skal budskabet pradikes til hedningerne. 4) De, der ikke tager imod deres
prediken, skal blive til skamme. 5)Messias, Davids son, skal lide og give
sig hen i doden og bere manges synd.

$9 Herrens ord til Abraham, vor far, til Moses, vor profer, til David, vor
konge, og til sine rjenere, de sande profeter blev bragt til opfyldelse om-
kring 70 ir fsr det andet tempels odeleggelse. (Herefter beskrives Jesu ger-
ning i overensstemmelse med $$9-10 fra De l2 Tiosartikler).

$ l0Israels forhardelse er udtryk for Guds hemmelighedsfulde visdom (if.

103



$ I 1 i De I 2 Tiosartikler). Men nu er hedningernes tid opfyldt (Luk. 2l,24),
siledes at vi efterkommere af Abraham fuldtalligt kan komme med og vel-
signes ved troen pi Herren Jesus Messias. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud
har atter forbarmet sig siledes, at de afhuggede grene igen er indpodet pi
den hellige stamme, i Jesus. Pi den mide fEr hele Israel del i den evige frelse
og Jerusalem, vor hellige stad, og Davids trone skal atter genrejses og bestA
til evig tid (f f. Rom. 1l).

Som det kan skonnes afdette korte referat, er indholdet afdisse trosartikler
en narmere udvikling afde tanker, som var kommet til udtryk i De l2 Tros-
artikler, blot mere systematisk og mindre hoitideligt formuleret end disse.
Som udtryk for Rabinowitschs trosopfattelse i 1884 er de ogsi af betyd-
ning. Men ingen af disse to trosformuleringer som sidan kom til at indgi
i Den nye pagts Israelitters nbonnebogu. Det giorde imidlertid de to naste,
som nu skal behandles.

De 7 Trosartikler: et lille Credo
I forbindelse med sin dib i marts 1885 formulerede Rabinowitsch et Credo
eller Symbol pi hebraisk. I forhold til de to lige behandlede artikel-grup-
per, er dette Credo mere >kristeligtu, dvs. der er ingen henvisning til >me-
nighedenso specifikke kendetegn: overholdelse af sabbat, piske, omskrrel-
se mv. Desuden nevnes troen pi Jesu jomfrufodsel udtrykkeligt samt den
kristne hirke ogddben. Det har utvivlsomt varet Rabinowitschs mening, at
dette Credo skulle erstatte Den apostoliske Tiosbekendelse.

Credo'et lyder siledes:
S 1 Jeg tror fast og bestemt, at vor Fader, som er i Himmelen, er den le-

vende, sande og evige, som har skabt Himmelen og iorden og alle de
synlige og usynlige (ting) ved sit Ord og sin hellige And - han er 6n;
alt er fra ham, alt er ved ham, og alt er til ham (jf. $l i De l2 Tiosar-
tikler).

52 Jeg tror fast og bestemt, at vor Fader, som er i Himmelen, ifolge for-
jettelsen til vore fadre, til vore profeter og til vor konge David, Isais
son, har oprejst en forlsser for Israel,Je.ra.r, som er fodt af jomfru Ma-
ria i byen Betlehem i Juda, som har lidt, er korsfastet, dod og begra-
vet for vor frelses skyld. Han opstod fra de dsde og lever, og se, han
sidder ved den hoire hind hos vor Fader, som er i Himmelen, og der-
fra skal han i sandhed komme for at domme jorderiget, de levende og
de dode, og han er kongen over Jakobs hus evindelig, og pi hans kon-
gerige er der ingen ende.

53 Jeg tror fast og bestemt, at efter Guds straffedoms ridsslutning og
hans forudviden er vore fadre blevet sliet med hjertets hirdhed, si
de forsyndede sig og satte sig op imod vor Messias, Herren Jesus, for
at gsre resten afiordens folk ivrige og for at forsone alle ved deres tro
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pi Messias, som hans apostle forkyndte, for at jorden mi fyldes af
HERRENs kundskab, og HERREN vrere konge over hele jorden.

54 Jeg tror fast og bestemt, at alene ved troen pi Jesus Messias bliver
hvert menneske retfardiggiort uden lovens gerninger. For Gud er 6n,
og han retfardiggor ioderne, de omskirne, af troen og de uomskirne
ved troen, for der er ingen forskel mellem jode og graker, mellem tral
og fri, mellem mand og kvinde; alle er de 6n i Messias.

S5 Jeg tror fast og bestemt pi 6n hellig, almindelig og apostolsk kirke.
56 Jeg bekender 6n dib til syndernes forladelse.
S7 Jeg venter de dsdes opstandelse og levendegorelse og et liv i den kom-

mende verden. Amen.

Pi din frelse hiber ieg, Herre! Jeg hiber, Herre! pi din frelse. Herre!
pi din frelse hiber jeg.

Dette Credo indgik i slutningen i gudstjenesteliturgien og kom efter prc.di-
kenen og/zr afslutningen med den aronitiske velsignelse (se s. 156). Det blev
aftrykt i obsnnebogenn fra lBB5 og genoptrykt i 1892. Ogsi De 24 Tiosreg-
ler, som nu skal omtales, findes aftrykt her. Det viser, at de var tiltenkt en
plads og funktion i menighedens liv.

De 24 Trosregler:
et uddrag af Den anglikanske Kirkes 39 Artikler
Delitzsch oversatte menighedens rSymbolo til tysk i 1885, dvs. det lige om-
talte Credo. I en note rsber han sit kendskab ttl De 24 Tiosregler.s Andet-
steds siger han om disse, at Rabinowitsch som monster mere har haft Den
anglikanske Kirkes 39 Artikler end den Augsburgske Konfession.e Kriiger
oversatte disse til fransk i lBB5 og navner, at $l er en ordret gengivelse af
forste del af \l i Den anglikanske Kirkes bekendelse.r0 A.S. Poulsen siger
i sin omtale af De24 Tiosartikler, at Rabinowitsch nsynes at have haft Den
anglikanske Kirkes ni og tredive Artikler for Ojen." Og det har han i helt
bogstavelig forstand haft og endda mere, end Poulsen synes at ane.

Ja, Rabinowitsch mi have haft De 39 Artikler fra Book ofCommon Prayer
- pi hebraisk - i hdnden! | 1837 blev denne bog i sin helhed oversat til he-
braisk, efterfulgt afen udgave i 1841, hvilken var fuldt vokaliseret. En sidan
udgave har Rabinowitsch flet i hrnde, velsagtens gennem Faltin, som havde
gode forbindelser til l-ondon-Selskabet, der havde udgivet bonnebogen.'2
En sproglig analyse viser, at Rabinowitsch overtager en hel del udtryk fra
den hebraiske oversattelse af De 39 Artikler. Og ikke nok med det: han
overtager ordret dele afDe 39 Artikler. Bortset fra at han pi denne mAde har
sparet tid, nir han ikke skulle nyformulere sig, havde han samtidig stillet
sig i en position, hvor han vanskeligt kunne angribes. For nir Den angli-
kanske Kirke kunne bruge den hebraiske udgave i sin virksomhed, fx i Jeru-
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salem) kunne Rabinowitsch dirligt angribes for at bruge tilsvarende tros-
regler - i Kischinew!

Nir det med sikkerhed kan fastslAs, at Rabinowitsch har benyttet Book
of Common Prayer pd hebraisk (BCP), gives der en enestiende mulighed
for en narmere bestemmelse af hans teologiske grundholdning pi bag-
grund af de udeladelser og tilfojelser, han har foretaget iDe 24 Tiosregler,
her gengivet som R.

Konstateres kan det, at de fire forste artikle r i De 24 Tiosregler med en-
kelte, overvejende smi sproglige forandringer er identiske med de fire for-
ste artikler i De 7 Tiosartikler/Credo'et. Dog er det hojtidelige nJeg tror fast
og bestemtn udeladt. Placeringen og indholdet af disse fire forste artikler
angiver Rabinowitschs program, hvilket uddybes i nogle af de folgende ar-
tikler. Til de vrsentligste udeladelser og tilfojelser i forhold til BCP kan
folgende iagttagelser gores:

R$l Forste del er en ordret gengivelse af BCP$1, Om Guds enhed. MenRa-
binowitsch undlader at tale om) at der er tre personer af samme vasen i
guddommen. Derimo"d pipeger han, at Gud skaber og opretholder alt ved
sit Ord og sin hellige And.

R\2 Om Jesus, forloseren for Israel. Materialet er hentet fra BCP$2, Om Or-
det eller Guds Son, som bleu sandt menneske, og BCP$4, Om Kristi opstandel-
se. BCP$3, Om Kristi nedfart til Helaede udelades af Rabinowitsch. - Han
indleder $2 med at betone, at Gud har ladet/orloseren for Israelfremsti efter
forjeuelserne til frdrene. BCPS I taler om Faderens Ord, som er fodt i evig-
hed af Faderen. Vigtigt er det imidlertid, at Rabinowitsch i $9 udtrykker,
at Messias er )vor himmelske Faders Ord, som blev fsdt af Faderen i evig-
hedo. Nir Rabinowitsch i $2 videre beskriver Jesus (se $2 i Credo'et oven-
for), undlader han at benytte de kirkelige og ngreskeo bestemmelser som
)vsesen(, Dnatur( og lignende. De vasentligste led fra Den apostoliske Tios-
bekendelses anden artikel er med. En "jodisk koloritn hos Rabinowitsch
findes ikke blot i indledningen, men ogsi i afslutningen med betoningen af ,
at den opstandne Jesus er konge oaer Jakobs hus euindelig. Det samme kan
siges om betoningen af, at Jesus er fsdt i byen Betlehem i Juda.

R$3 Artiklen Om Israels synd og opror imod Messias har ingen pendant i
BCP, men denne artikels fremskudte placering er betinget af, at det her dre-
jer sig om trosregler for Den nye pagts Israelitter. Jesus kaldes Herren ogdet
signaleres klart, at hans gerning galder alle jordens folk.

R$4 Artiklen Om retferdiggorelsen fEr en fremskudt placering hos Rabino-
witsch i forhold til BCPS I l. Det siges klart, at det er ved troenalene oguden
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loaens gerningeL at et menneske bliver retfardiggiort. Ved at citere Gal.
3,28 fremgir det tydeligt, at der pi dette punkt ikke er forskel mellem joder
og hedninger, alle er de 6n i Jesus Messias. I forhold til $4 i Credo'et tilfojes
det afslutningsvis: oI troen pi Messias overholder vi loven (Toraen), og den
er en stor lindring for sjalen og fuld aftrostn. Den sidste satning henter Ra-
binowitsch fra BCP$11, men d€r anvendes den om kren om retferdiggo-
relse aftro.

Rabinowitsch udelader BCPS 5 Om Helligdnden, uden tvivl fordi den ta-
ler i ugraskeo vendinger om, at Helliginden udgdr fra og er afsamme vasen
som Faderen og Sonnen.

R$ 5 Oz De hellige Skrifters nodvendighed for frelse. Rabinowitsch overtager
artiklen fra BCP$ 5. De hellige Skrifter indeholder alt, hvad der er nsdven-
digt for frelsen, og hvad der ikke findes heri eller ikke kan bevises ud fra
Skrifterne, behover man ikke holde for en trosartikel. Rabinowitsch overta-
ger endog BCP's udtryk for Det gamleTestamente (Brir ha-Jeshana),bru-
ger det ogsi i $6, mens han i $ l6 anvender den almindelige jodiskebetegnel-
se Tanak (Iora = De fem Moseboger, Nevi'im = profeterne, Ketuvim =
Skrifterne). Han opremser ikke som BCP navnene pi de kanoniske boger
i GT og tager ikke stilling til de gammeltestamentlige apokryfe skrifter. GT
og NT er for Rabinowitsch de kanoniske boger, og nde er skrevet ved Hellig-
lndenn.

R$6 Dele af BCP$7 Om Det gamle Tbstamente er overtaget, men med vr-
sentlige forandringer. Mens BCP siger, at GT ikke er i modstrid med Nl
vender Rabinowitsch det om: NT er ikke i modstrid med GT, hvilket er en
forstAelig applicering, fordi det er dette sporgsmil, der volder problemer
for ioder. Begge steder betones det, at evigt liv gives ved Messias, som er
den eneste Midler mellem Gud og mennesket, idet Rabinowitsch her fol-
ger BCP uden dog at identificere Kristus som uGud og mennesken. Begge
steder siges det, at loven er givet afGud ved Moses. BCP taler herefter om,
at kristne ikke er forpligtede pi at overholde ceremonialloven og den civile
lov, men dog er forpligtet pi den moralske lov. Rabinowitsch gir en anden
vej. Forst anfores det, at loven - Toraen - er blevet )os en tugtemester til
Messias, for at vi alene skal retfrrdiggores ved troen pi hamo (if . Gal.3,24).
Dernest omtales forpligtelsen til at overhol de omskarelsen, ofordi vi er Abra-
hams afkomu, og fordi Gud har pibudt ham den. Overholdelse af sabbat-
ten saItes i forbindelse med udgangen af ,tsgypten. Desuden nrvnes over-
holdelse afdeusyredebrodsfest(pilsken)og ugefesten, dvs. pinsen,hviikeskal
foregA pi samme tid, som de kristne fejrer disse fester. De kristne fejrer dis-
se to fester alene til minde om Messias' opstandelse og Helligindens kom-
me, men de skal ogsi fejres til minde om udgangen af r$,gypten.
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Rabinowitsch udelader BCPSB Om de tre Bekendelser; dvs. de tre oldkir-
kelige symboler (Nicrnum, Athanasianum og Den apostoliske Tiosbeken-
delse) er ikke lorpligtende udtryk for troen for Den nye pagts Israelitter.

R$7 Oz Mishna, Thlmud og Shulchan Aruk. Denne artikel har - natur-
ligvis - ingen pendant i BCP. Der kan ikke grundfastes nogen laresatning
pA Mishna og Thlmud, der kun er et evigt minde om storheden af den ssv-
nens ind, som Gud lod falde over )os(. Shulchan Aruk betragtes som en
hindring og snare) som har forhindret )vore ojneo i at se den levende og san-
de tros veje.

R$8 Ozn araesynden er en forkortet version af BCP$9. Arvesynden bestem-
mes som en fordarvelse af hvert menneskes natur, det, som er fsdt med
Adams natur. Kodet er tilboieligt til det onde og ligger i strid med Anden.
Derfor er det vanskeligt at tage Guds lovs ig pi sig. - BCP's afvisning af
Pelagius udelades, hvilket der dog ikke kan udledes noget af, idet Rabino-
witsch konsekvent udelader BCP's referencer til kirkefedre og kattere.

R$9 Oz den frie ailje svarer i indhold til BCPS 10. Mennesket kan ikke ved
egen kraft og gode gerninger gore sin vei lige og tro og pikalde Herrens
navn. Kun ved Guds nide i Messias, han, som er Ordet, nfsdt af Faderen
i evighedo, skankes den gode vilje.

Rabinowitsch springer BCPS l1 Om retferdiggorelsen af mennesket over,
idet han har indfsrt artiklen i $4.

R$10 Oz gode gerninger er overtaget fra BCP$12 med smA forandringer.
Den levende og sande tro kendes pi gode gerninger, som traet kendes pi
sin frugt. I Messias er gode gerninger velbehagelige for Gud, men de kan
ikke borttage synderne eller retfardiggare os eller forhindre Guds dom.

RSll I denne artikel sammenkobler Rabinowitsch BCP$13 Om gerninger
for retfardiggorelsen med BCPS 14 Om oaerskydende gode gerninger. - Gode
gerninger, som er giort for retfardiggorelsen, er ikke velbehagelige for
Gud, i dem er syndens natur. Det forkastes, at der overhovedet kan blive
tale om overskydende gode gerninger.

R$12 Oz Messias, der som den eneste aar uden synd. Arrlklen svarer til
BCPSl5. Kun Messias var i sit kod og sin ind uden synd. nSelv om vi er
dobte og fodt pi ny i Messias, sA synder vi alligevel stadig i mange forholdu.

R$ l3 Oz synd efter ddben svarer til BCPS 16, idet Rabinowitsch dog forst
erklrrer, at al synd, der er gjort, kan tilgives ved en fuld hf ertets omvendel-
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se. Dog er der en synd mod Helliginden, som ikke kan tilgives. - Hvori den
bestir, defineres hverken i BCP eller af Rabinowitsch.

R\\4 Om forudbestemmelse og udoalgelse. Rabinowitsch folger her BCP $ I 7
i en langere udredning af disse sporgsmil. Guds hemmelighedsfulde for-
udbestemmelse i Messias er fastholdt. De forudbestemte er de kaldede, der
adlyder kaldet og retfardiggores frit og gores til Guds bsrn.

Rabinowitsch udelader BCPSI8 Om at opnd eaig frelse alene aed Kristi
naan. Udeladelsen er nappe teologisk betinget, men skyldes velsagtens, at
sagen allerede er fremstillet.

R$15 Oz kirken.I overensstemmelse med BCP$19 bestemmes Messias'
kirke (Kehilat ha-Mashiach) som de troendes forsamling, hvor Guds Ord
forkyndes rent og sakramenterne forvaltes i overensstemmelse med Messi-
as' og de hellige apostles ordning. BCP's tilfof else om, at kirken i Jerusa-
lem, Alexandria, Antiokia og Rom har feilet, bide hvad angir synet pi skik-
ke og i trossager, udelades af Rabinowitsch.

R$ l6 Oz kirkens autoritet svarer t\l BCPS20. Kirken har autoritet til at for-
ordne riter og skikke, men i trossager mi intet forordnes, der er i modstrid
med Guds ord i de hellige skrifter (if. videre R\5 ovenfor).

R$ I 7 Mens BCP S 2 I taler om Generalkonciliers autoritet, at de ikke mi sam-
les uden pi kongens bud og vilje, og at de skal ledes af Anden og Guds ord,
at de har fejlet ogsi i trossager, begynder Rabinowitsch med samme ord,
men bruger artiklen til tale om) at der ikke mi finde almindelige og speciel-
le forsamlinger sted uden pi regeringens bud og efter autoriteternes vilje.
Ovrigheden brrer ikke svrrdet forgaves (jf. Rom.13).

Rabinowitsch udelader BCPS22 Om skcersilden, aflad mzt.

R$ 18 Oru at tjene i menigheden er en forkortet udgave af BCP$ 23. Det siges
kort og godt, at det er forbudt ethvert menneske at forvalte sakramenterne,
hvis det ikke er retteligt kaldet og i overensstemmelse med regeringens love.
Bemarkes kan det, at Rabinowitsch ikke udtaler, at det er forbudt at prrdi-
ke offentligt, sidan som det forst siges i BCR hvis man ikke er kaldet og ud-
sendt.

R$ l9 Oz at tale i menigheden pd et sprog, som folk forsrrir. Artiklen applice-
rer intentionen med BCP$24 pi de russiske joders forhold: De fleste af Is-
raels bsrn i Rusland forstir hebraisk, ,det hellige sprog( og iiddisch. Der-
for skal gudstjenesterne foregi pi disse sprog.
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R$20 Oz sakramenterne. BCP$25 siger forst, at sakramenterne ikke kun er
bekendelsestegn, men de er endnu mere sikre vidner og virkende nidetegn.
Rabinowitsch vender dette om. Sakramenterne, som er indstiftet afMessi-
as) Der sikre vidner om Guds nide og hans vilje med os. Gennem dem vir-
ker han i vor midte pi en skjult og underfuld mide for at opvakke og be-
krafte vores tro pi ham, og de er ogsi bekendelsestegnu. Han fastslir, at der
er to sakramenter: dib og nadver. Sakramenterne virker kun, nir man mod-
tager dem pi en vardig mide. Rabinowitsch undlader at nrvne de fem an-
dre forhold, som den katolske kirke betragter som sakramenter, og som
BCP afviser som sidanne.

R$21 Praslers uaardighed hindrer ihke sakramenternes ztirkekraft. Som
BCPS26 pipeger Rabinowitsch, at prasten ikke forvalter sakramenterne i
sit eget navn, men i Messias' navn, hvorfor sakramenternes virkekraft ikke
er afhangig af prrstens vardighed. Kirken er forpligtet pi at undersoge,
om en prast lever vrrdigt; gor han det ikke, skal menigheden bortvise ham,
efter at der er frldet en retfardig dom.

R\22 Om ddben svarer i indhold til BCPS27. Diben er genfodelsens tegn.
Ved dibens vand indplantes og nedsankes et menneske i Messias' menig-
hed. Diben er tvatning og renselse fra alt ondt. De, der modtager diben,
bekender 6bent for alle, at de er forvissede om deres synders forladelse, og
at de er Guds born. Afsluttende bekraftes rigtigheden i at dsbe bsrn.

R\23 Om nadaeren henter sit materiale fra BCP$28. oHerrens nadver er et
tegn, hvor vi ihukommmer vor Herre, Messias' dod, indtil han kommer an-
den gang i sin herlighedu. Rabinowitsch kalder brsdet for uhimmelbro-
detu. Ved at spise brsdet og drikke vinen bliver man delagtig i Messias' le-
geme og blod. Rabinowitsch udelader BCP's afvisning af transsubstantiati
onslaren (at Kristi legeme og blod forvandles)og andre levn fra den katol-
ske teologi, velsagtens fordi dette ikke var aktuelle problemer for hans nme-
nighedo. Afsluttende anforer han, at den gudlose ikke fir del i Messias, nir
han modtager sakramenterne. Indholdet er hentet fra BCP$29 Om den gud-
lose, der ikke spiser Kriyi legeme, ndr han modtager Herrens nadaer.

De efterfolgende fire artikler fra BCP udelades af Rabinowitsch, dvs.
BCPS30 Begge elementer i nadaeren skal uddeles til legt'olker, BCP$31 Oz
Kristi offer, der 6n gang for alle er fuldbragt pd korset, hvor den katolske kirkes
tanke om et messeoffer afvises, og B CP $ 3 2 Om pra ster s ag te skab med afvis-
ning af colibatet for kirkens tjenere samt BCPS34 Om ekskommunicerede
personer.

R$24 Om kirkens tradition henter sit materiale fra BCP$34. Den, der bry-
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der de af kirkens skikke, som ikke er i modstrid med Guds ord, skal irette-
sattes) fordi han bryder kirkens ordning og er ulydig imod ovrighedens au-
toritet. Afsluttende gores det galdende, at enhver menighed har ret til at
forordne og forandre skikke, der skyldes menighedens smag. Dog skal alt
ske for at opni en storre erkendelse af Messias.

De resterende fem artikler i BCP udelades af Rabinowitsch.
Opsummerendekandet havdes, at Rabinowitsch gennem De 24 Trosregler

har givet et klart svar pi traditioneile laresporgsmil, at han langt pi vej -
sprogligt som indholdsmessigt - folger den kristne tradition, nir den taler
bibelsk, men han soger at undgi formuleringer, der er hentet fra den grrske
begrebsverden. Srrstandpunkterne for Den nye pagts Israelitter er ud-
trykt, men der fores ikke i De 24 Tiosregler en n&rmere argumentation for
berettigelsen af en jodekristen menighed. Men en sidan er forudsat. Be-
markes kan ogsi, at han bruger ordet okirkeu, ikke nsynagogen eller lignen-
de om sin menighed.

I en samlet vurdering af Rabinowitschs teologiske grundsyn kan disse
trosregler dirligt overbetones. Han vedkendte sig dem livet ud. Men inden
vi beskriver, hvordan toneangivende teologer reagerede pi Rabinowitschs
grundholdning, skal der gives et rids af, hvordan han fremlagde sine syns-
punkter, nir han ikke brugte et obekendelses-sprogo.

En uddybende Forklaring
Som allerede refereret ovenfor (se s. 64) blev Rabinowitsch afkrcvet sit syn
pi overholdelse afomskerelse og sabbat ved konferencen i marts 1884 i Ki-
schinew. I En uddybende Forklaring skriver han, at omskarelsen er et hel-
ligt tegn, som angiver, at en person er af Abrahams slagt. Det kranker in-
gen, da det ikke udfsres offentligt, og nogle lager mener, at det endog er fy-
sisk gavnligt. Videre pilrgges det ikke de europaiske folk at omskrre. Han
mener) at omskerelsen mi overholdes af joder for at bevare deres nationali-
tet eller folkelige tilhsrsforhold. Bide Tora og Ny Testamente pilagger
dem at overholde omskrrelsen af den grund. Omskerelsen osammenbin-
der os med vore jodiske brodre, men den kan ikke retfrrdiggore os for
Gud., hvorefter han citerer Rom. 4,2: oHvis Abraham blev retfrrdiggjort
af gerninger, har han io noget at rose sig af; dog ikke over for Gudo. Nir
Paulus siger til galaterne: nlader I ier omskare, vil Kristus ikke gavne ier
noget( (Ga|.5,2), henvender han sig alene til hedninger, som fejlagtigt men-
te, at de kunne retfardiggores ved lovens gerninger og Kristi nide. Men
ifolge Rabinowitsch er lovens 69 aldrig givet til dem.

Hvad angir sabbatten henvises til2.Mos. 20,8: ,Kom sabbatsdagen i hu,
si du holder den hellig!n Mens det pihviler Den nye pagts Israelitter at hol-
de dette bud, er de absolut frit stillede vedrsrende de love, som er betinget
afbesiddelsen af landet Israel, af tempeltjenesten, af indsattelsen af avrig-
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heden, af det varme klima og af at holde en afgudsdyrkelse nede, som for
lang tid siden er blevet forkastet.

Hvad angir ordninger fra den ry)e pagt, understreger Rabinowitsch, at
man er forpligtet ph ddb og nadver, som vel at marke skal forstis i overens-
stemmelse med den rene f odiske ind, som kommer til udtryk i de gammel-
testamentlige skrifter, og efter det forbillede, som findes i de evangeliske be-
kendelser i England og Tyskland.

Videre ytrer han sig om treenigheden. Igen kontrasterer han iodernes og
hedningernes forskelllige baggrund. Hedningerne, der var vant til polyte-
isme, mitte have det understreget, at de tre personer i de hellige skrifter er
6n. Men det falder ioderne overordentlig vanskeligt at bruge treraller,
sksnt de godt ved fra skrifterne, at den ene Gud er tre personer. Og han fort-
satter: oDe troende afhedningerne kalder de tre personer Fader, Son og
den hellige And; vi kalder dem en Gud og hans Oid og hans hellige And-.
Hvorfor skulle de kristne kirker bebyrde israelitterne med ting, som deres
frdre har lrrt dem, for at afholde dem fra at nare falske forestillinger om
Gud. . ?n Han understreger, at de jodiske apostle ikke har pilagt joderne den-
ne byrde. ,Og vi finder intetsteds i de hellige skrifter, at troen pi de tre 'per-

soner' skal vrre en nsdvendig bestanddel afbekendelsenn.
Afsluttende havder han, at det er vanskeligt at forklare jomfrufodslen for

ioder uden at gore Helliginden antropomorf. Rabinowitsch mener, at man
gor Gud are ved ikke at gi i detaljer, men blot holde sig til formuleringen:
fsdt af Helliginden (if. Matt.l,20).

At Rabinowitsch har taget ved lare af den kristne tradition, skulle gen-
nem denne skitse vrre godtgjort. Dog folger han ikke den kirkelige dogme-
dannelse, nAr der i denne tales mere grask end bibelsk. Faber navner pi et
postkort til Delitzsch den25. marts 1884, at Rabinowitschs modstand mod
barnedib nu er andret gennem de lange debatter, de har haft herom.'r
Diben betragtede han ikke blot som en bekendelseshandling) men som
ngenfodelsens tegn(. Han langer senere kraftigt ud mod en iode som Isak
Lichtenstein, som bekendte troen pi Jesus som Messias, men ikke lod sig
dobe (se s. 176). Fra begyndelsen afsin offentlige forkyndelse er Paulus'ord
i Romerbrvet 10,4 blevet et af hans nogleord: ,Messias er lovens ophorn.
'Wechsler 

bevidner bl.a. dette (se s. 83). I pradikenmaterialet er det ogsi be-
vidnet.ra Og ikke mindst: disse ord stod skrevet pi den torarulle, som li i
bedesalen (se s. 149). Endelig mi bemrrkes Rabinowitschs skarpe kritik af
tlmud. Den var den egentlige grund til det jodiske folks ulykke, idet Rabi-
nowitsch understreger kontrasten mellem den guddommelige ibenbaring
og den rabbinske udlagning heraf. Interessant nok kritiserer Delitzsch Ra-
binowitsch for dette, idet han mener, at der i Thlmud og anden jodisk tradi-
tionslitteratur ogsi findes tanker, der er indsbeslegtede med den kristne
tro. Delitzsch kunne onske sig, at Rabinowitsch pi dette punkt udtrykte sig
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mere afbalanceretlr5 Noteres kan det imidlertid, at Rabinowitsch ikke
desto mindre gor brug af den jodiske tradition, dersom den kan tjene den
pointe, han onsker at fremkomme med i sine pradikener. Undertiden frem-
drager han forhold, der er inspireret af den jodiske Kabbala (se s. 178).

Piskehaggadaen: en nadverliturgi
Inden Faber rejste tilbage til Tyskland i foriret 1884, niede han at holde pi-
ske i Kischinew efter denpdskehaggada, som Rabinowitsch netop da havde
fardiggjort (se s. 65). Den var tankt som en nadaerliturgi, som Den nye
pagts Israelitter skulle bruge pi piskeaftenen.

Formen er oiodiskn, idet liturgien er orienteret om de fire brgre, som ind-
gir i det jodiske piskemiltid, indholdet er ukristentu. Skiftevis leser prr-
sten og menigheden udvalgte skriftafsnit. Noteres kan det, at det er en
prast eller ,hyrdeo, der leder handlingen.

Efter Fadervor stilles pi bordet et fad med tre usyrede brod, en kande vin
samt bagre til nadvergasterne. Prasten fylder det forste beger med vin. (P
= prast,M = menighed).

Forste beger: Abrahams beger, fedrenes forstemand ("hoztedu).
P: Denne nat skal overholdes af alle Israels born, slagt efter slegt. M:
2.Mos. 13,3. P: Es. 63,9. M: Es. 63,16. P: Matt .  26,L7-19. M: Luk.
22,15-18. - Hver tager sit bager og fremsiger en takkebsn for Abraham og
pagten, der blev givet til ham. Bageret tommes.

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 tager sit bager og fremsiger en takkebon for Moses, gennem hvem
Gud har lart Israel at elske ham. Bageret tommes.

Tredje beger: 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 tager sit bager og fremsiger en takkebsn for David, Isais
son, hvem Gud har ibenbaret de kommende ting og givet forjatteise om,
at der ikke skal vare nogen ende pA hans kongerige. Bageret tommes.

Fjerde bager: Frelsens bager, Jesu Messias'beger.
P:4.Mos. 9,9- l l .  Matt .27,34. M: 5.Mos. 8,3. P: F,s.33,13-14. M: Es.
53,5-6. - PrESten lrgger brsdet til rette, hver tager sit brger og fremsiger
en takkebsn for Jesus, verdens frelser, Guds salvede, som har udgydt sit
blod for at bare manges synd og skanket en evig retfardighed. Presten ta-
ger fadet med brodet og fremsiger indstiftelsesordene. Herefter uddeles
brodet, og presten siger: oVor Herre Jesu Messias' legeme, hengivet for
dig...o Vinen gives med ordene: <Vor Herre Jesu Messias' blod, udgydt for
dig...n Afsluttende beder han Fadervor.

Denne nadverliturgi blev afprovet under private former i 1884.'6 Det
ser ikke ud til, at den senere er blevet benyttet ved de oflentlige gudstjene-
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ster. Forklaringen herpi er den enkle, at Rabinowitsch ikke fik myndighe-
dernes tilladelse til sakramentforvaltning.

Skriftet 'Sinai og Horeb..
Et andet skrift fra samme Ar, 1884, skal ogsi omtales, selv om det ikke blev
trykt, og selv om det er vanskeligt at afgare, om Rabinowitsch senere fast-
holdt de tanker, som kommer til udtryk heri. Skriftet nSinaj og Horeb eller
Prast og Kongen omtaler han i sit brev til Delitzsch af 4.116. september
1884.'? Skriftet, som i omfang var pi omkring 12 ark, behandler proble-
met, at det i 5. Mosebog, hos profeterne samt i Salmerne siges, at Israel fik
den guddommelige ibenbaring ph Horebs bjerg, mens det i slutningenaf 2.
samt i 3. og 4. Mosebog havdes, at det skete ph Sinaj bjerg. Efter Ezras tilba-
gekomst fra Babylon bruges navnet Sinai, jf. Neh. 9,13. Og i den fodiske
tradition lyder det: oMoses fik Toraen fra Sinajn. - Rabinowitsch skriver,
at han har fundet losningen, men omtaler den ikke. Men den vil kaste lys
over vanskeligt forstielige steder i Bibelen, fx 5.Mos.18,15-16; Mal. 4,4;
Ap.G. 3,22; Gal. 4,25 samt over de tre jodiske partier fariseerne, sadduka-
erne og ess&erne pi det andet tempels tid. Men Rabinowitsch har besluttet
ikke at oflentliggore det uden at sporge Delitzsch til rids. Miske er tiden
endnu ikke inde til det.

I sit brev af 3. oktober 1884 kommenterer Delitzsch sagen, selv om han
ikke har set skriftet, men han beder Rabinowitsch om at medbringe det, nAr
han kommer til l-eipzig. Men pi forhind vil Delitzsch 6n gang for alle sige,
at i det videnskabelige forum galder kun den grammatisk-historiske meto-
de. Reformationen har brudt med allegoresen og enhver haggadisk udlag-
ningsmetode. Han informerer Rabinowitsch om, at den nyere Pentateuk-
forskning har vist, at den o jahvistiske deuteronomistiske betragtningsmide
er den profetiske, den elohistiske er den prrsteligeu.'8

Ifolge Lhotzky bragte Rabinowitsch skriftet til Delitzsch pi sin ndibsrej-
seo i marts 1885. Lhotzky anforer, at Rabinowitsch ikke har haft kendskab
til den videnskabelige kildekritik. Men i Skriften finder Rabinowitsch en
ejendommelig modsetning mellem en prestelig og en profetisk opfattelse.
Jesus indplaceres pi Horeb-linien, saddukaerne og fariseerne pi Sinaj-
linien.'e Delitzsch omtaler bogen i 1887. Horeb er for Rabinowitsch ud-
tryk for det oprindelige, Sinaj udtryk for den prastelige, uprofetiske oog si
at sige farisriske, udvidede lovgivningu. Fjendskabet mod Jesus udgik fra
denne prastelige linie. Derfor er det meget folgerigtigt, at Rabinowitsch
betragter Talmud som den egentlige kilde til det jodiske lolks ulykke, tilfo-
jer Delitzsch (se ovenfor).'o

Ifolge Lhotzky rasede kampen mod bibelkritikken pA det heftigste, da
Rabinowitsch kom med sit skrift til Delitzsch. uDe overgir jo dem alle! De
gir langt videre end Wellhausen!n skal Delitzsch have sagt til ham. (Well-
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hausen var den forende talsmand for kildesondringshypotesen). Og Lhot-
zky fortsatter: ,Selve skriftet har Rabinowitsch senere holdt skiult hos sig
se lvo .2r

Med den starke tillid til Bibelens inspiration, som han senere udtrykker
(se fx s. I 78), ser det ud til, at han lod sig belare, og i hvert fald holdt sin for-
klaring pi dette problem for sig selv. I debatten om Rabinowitsch indgik
disse tanker ikke. Men der var nok af andre punkter, som hedningekristne
teologer kunne stode sig pi.

I et brev til C. A. Schonberger, giver Rabinowitsch den 25. juli/6. august
1888 svar pi nogle sporgsmil, som G. A. Dalman havde stillet, ikke mindst
pi andres vegne.22

For det forste har Dalman sogt klarhed over, om Rabinowitsch har forsti-
et Paulus vedrorende omskrrelse og sabbat. Rabinowitsch henviser til Gal.
6,15 og mener ikke, at han roser sig af at vare omskiren. Men Dalman skal
ikke glemme, at han som uomskiren heller ikke har noget fortrin. Rabino-
witsch vil ikke skrive noget om sabbatten, da Paulus ikke taler om dette. -
Dalman henviser i en note til Kol. 2116, Rom. 14,5 og Gal. 4,10, men pi-
peger, at Rabinowitsch ofte nok har udtrykt, at sabbatsfeiringen ikke be-
tragtes som en lovgerning.

For det andet har Dalman spurgt, om Rabinowitsch mener, at Kristus
forst og fremmest er Israels Messias eller verdens frelser. Rabinowitsch ci-
terer Joh. 3114-16. Gud har elsket hele verden, og der er kun 6n mellem-
mand mellem Gud og mennesker, nemlig mennesket Jesus Kristus, idet
l.Tim.2,5 citeres.

Endelig har Dalman spurgt) om Rabinowitsch betragter den kristne kir-
kes historie som varende dyrebar og af verdi. Dalman glader sig over, at
hedningerne er kommet Gud ner pi grund af Kristi blod, men han selv har
en smerte over, at Israel ikke har opniet det, som det sogte (Rom. ll,7).
Hans oje og hjerte er rettet imod den kristne kirkes historie, og den har lart
ham, at ved den korsfastede Kristus nhar vi, begge parter i 6n And, adgang
til Faderenn (Ef. 2rl8), men i det ny Jerusalem skal der nu ogsi vare et DJ6-
destrtden, idet han citerer LMos.2319 og supplerer med Ab. 21,27.

I sit svar kan Rabinowitsch ikke skjule sin overraskelse, der granser til ir-
ritation over) at man stiller nogle sporgsmil og prover ham pi punkter, som
han allerede har givet svar pi i andre sammenhange.

Her kan det nu vrre pi sin plads at give et kort rids afdebatten om Rabi-
nowitschs grundholdninger. Der gives nogle eksempler lra den tidligste
fase, suppleret med nogle holdninger fra 1890'erne. I denne sidste periode
hentes argumenterne imod Rabinowitsch overveiende fra de fsrste doku-
menter og uden storre hensyntagen til fx De 24 Tiosregler.

l l 5



Udpluk fra den teologiske debat om Rabinowitsch
Franz Delitzsch var ikke blot sympatisk indstillet over for Rabinowitsch og
den messianske bevagelse, men gledede sig over den, ja, blev ligefrem
oelektrificereto af de gode nyheder fra Kischinew og forsvarede Rabino-
witsch, nir han blev angrebet.2r

Delitzsch bod Rabinowitschs bestrabelse for at bygge en selvstandig
jodekristen menighed velkommen, hvor de troende selv kunne prage deres
bekendelse og i deres gudsdyrkelse knytte til ved synagogen.2a Han betrag-
tede ikke Rabinowitschs overholdelse af omskrrelse og sabbat for vrrende
i modstrid med Paulus, selv om disse forhold efter hans mening nvanskeligt
lader sig forene med kristendommens karakter af verdensreligion.n25 Han
morklagger ikke denne uenighed, men er den forste til at understrege, at
disse forhold skal overholdes som nationale tegn, og at Rabinowitsch un-
derstreger retfardiggorelsen aftro. I ovrigt har Rabinowitsch til det ekstre-
me det samme standpunkt vedrsrende ceremoniallovene som Paulus og Lu-
ther, den tyske Paulus.'o Rabinowitsch anerkender sondagen som hellig-
dag for menneskeheden. Han vil dog selv holde sabbatten som en minde-
dag for udgangen af'S-gypten, siledes at skabelsen af det israelitiske folk mA
vare en jodekristen menigheds gudstjenestedag. Han bekamper den fari-
saiske mide at overholde sabbatten pA efter ceremoniallovene. Omskrrel-
sen er tilsvarende fastholdt af Rabinowitsch som et nationalt tegn. De-
litzsch giver udtryk for hibet om, at Rabinowitsch med sin paulinske ind-
stilling i sidste ende vil drage en paulinsk konsekvens og forlade dette
standpunkt. nlsraels nationale saregenhed skal blive opretholdt og vil ogsi
uden omskarelse og med sondag i stedet for sabbat blive opretholdt,n siger
Delitzsch.2'Til Rabinowitsch skriver han den 30. december 1885, at det
er forstieligt, at man med henblik pi synagogen vil bibeholde sabbat, om-
skarelse og det hebraiske sprog. Han udtrykker blandede fslelser over for
dette motiv, omen vi hiber, at der inden for disse former vil fremvokse en
menighed af et kristeligt vasen.(28

Disse kritiske ansatser forhindrede dog ikke Delitzsch i at betragte Rabino-
witsch som )et kirkehistorisk faenomen.o2q Han er overbevist om, at Israel
skal frelses som folk. Nir bare 10 personer af dette folk slutter sig sammen
og danner en national kristen menighed, mi Delitzsch byde dette velkom-
men som et forspil til hele Israels frelse. Og det vil han glade sig over og
ikke lade ,smilig kritikn sli skir i denne glade. I indledningen til de forste
dokumenter slutter Delitzsch med at opfordre kirken og synagogen til at eF
terleve profetordet: ul-eg den ej ode, thi der er velsignelse derin (Es.
65,9).ro

Om Rabinowitschs Credo siger Delitzsch allerede i lBB5, at det ster det
katolske, dvs. det alment kristelige Credo meget n&rmere end (tidligere ti-
ders) ebjonitiske eller det moderne unitariske. Rabinowitsch forsoger at
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formulere sig anderledes, men Delitzsch fastslir, at Rabinowitsch bekender
sig til den treenige Gud, til oGuds-mennesketo og nGuds-lammet() som
barer verdens synd.3r - I konflikten mellem Faltin og Rabinowitsch lod
Delitzsch ogsi sin rost hore) hvilket entydigt var til Rabinowitschs fordel
(se s.  140).

Blandt andre toneangivende tyske teologer stottede ogsi H. L. Strack
dannelsen af selvstandige jodekristne menigheder.r2 G. H. Dalman stille-
de sig ogsi pi Rabinowitschs side, da denne blev angrebet af Faltin (se
s. 141). Men kritiske roster lod sig ogsi hore.

P. Greve var en af de forste, der i 1884 reagerede kritisk imod Rabino-
witsch.rr Pi den ene side kan han glede sig over bevagelsens fremkomst,
men pi den anden side forskrrkkes han, idet han i Rabinowitschs udred-
ninger ser et udtryk for et jodisk race-hovmod. Pi en overfladisk mide ser
Rabinowitsch bort fra kirkens hednineekristne udviklins. Rom. 10.6 (vel
10,4)bliver fordrejet, og treenighedsliren betragtes af Rlbinowitr.-t *rn
en ikke nodvendig bestanddel af bekendelsen. Nir Rabinowitsch i stedet
for Fader, Son og Helligind taler om den ene Gud, hans Ord og hans Hel-
ligind, har han overset, at udtrykkene Fader, Son og Helligind stammer fra
de jodekristne apostle, ikke fra hedningekristne, som han pistir. Heller
ikke nadverliturgien er tilfredsstillende. Greve udtrykker hibet om, at Ra-
binowitschs venner kan overbevise ham om, at man mi vrre ydmyg for at
kunne gi ind i Guds rige. I Kristus Jesus er der hverken jode eller greker.
Af den grund er der ikke plads til et ,kodeligt hovmodn.

Ogsi de le Roi, forfatteren til det store verk om den evangeliske kristen-
hed og joderne, blev en afRabinowitschs kritikere. I det navnte vark er kri-
tikken endnu kun svag, og Rabinowitsch roses for at have fort Jesus fra peri-
ferien og ind til centrum af det jodiske liv.ra Men i 1896 udtaler han sig
kritisk imod Rabinowitschs syn pi loven,ss idet han reagerer imod den op-
fattelse, som A. Wiegand havde gjort geldende ved en missionskonference
i l895.io Wiegand ststtede Rabinowitsch. I sit loredrag havde han n&vnt)
at der ifolge Ny Testamente er fuld frihed for jodekristne til ar overholde si-
vel som ikke overholde den jodiske lov.Enfriztillig overholdelse afden iodi-
ske lov var ifolge Wiegand anbefalelsesvardig. Pladsen tillader ikke at gi
n&rmere ind pi denne interessante debat mellem disse.37 I 1897 udtrykker
de le Roi klart sin modvilje imod Rabinowitschs foretagende. Han trues af
fordarvelse Dgennem en falsk nationalismes surdejn, skriver de le Roi, og
han er pi afveje, nir han hrvder, at joder, der trader over i den kristne kir-
ke, ikke d€r fir den fornsdne pleje.rs

O. Hardeland forsoger i sin bog om den lutherske mission (1895) at dele
sol og vind lige.re Han havder, at det er en kendsgerning, at en megtig
jodekristen bevegelse er udgiet fra Sydrusland. Alligevel er hans kritik af
Rabinowitsch ikke til at tage fejl af. Hovedsporgsmilet mi vare: Hvad siger
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Rabinowitsch om Kristus? Hardeland refererer til De l0 Trosartikler og En
uddybende Forklaring fra 1884. Han finder ikke, at der er plads til tanken
om treenigheden i Rabinowitschs helhedsopfattelse.

Han kan ikke dybt nok beklage den spaltning i kirken, som en bibehol-
delse af sabbat og omsktrelse vil forirsage. Og Hardeland mener ogsi, at
den kirkehistoriske og dogmehistoriske udvikling har noget at lare Rabino-
witsch, og ikke bare kan siges at galde hedningerne. Bevagelsens betyd-
ning er ikke afhangig af, om der dannes en kristen menighed, der er jodisk
praget. Den storste betydning afbevrgelsen finder Hardeland i, at bevre-
gelsen har understreget, at Kristus og kristendommen ikke er noget frem-
med for joderne og deres nation.

A. Wiegand tager i en artikel i I896 kraftigt afstand fra Hardelands frem-
stilling samt en artikel, skrevet af en prast i Mecklenburg i 1895, der stotte-
de sig til Hardeland.a0 Den jodekristne bevagelse er ifolge Wiegand hver-
ken en fare for kirken eller for de f odekristne. Vel er kristendommen inter-
national, men den er ikke antinational, havder han. Rabinowitsch benytter
lkke formuleringer fra den hedningekristne dogmedannelse som fx oper-
sonu, oguddommelig natur(. Men det gjorde Paulus eller Johannes heller
ikke. Men sagen som sidan, at den ene Gud er tre personer, har Rabino-
witsch klart bekraftet. Wiegand mener, at jodemissionen burde lare af Ra-
binowitsch og sige til ioderne: oBehold gerne omskarelse, sabbat og spise-
regler! Det er ikke det, det drejer sig om i kristendommen, men ene og alene
om Kristus og om sjelens salighed og om et nyt hierte(.

Med disse eksempler er hovedpunkterne i kritikken mod Rabinowitsch
angivet. Noteres kan det, at selv de, der stillede sig kritisk til hans teologi
og dannelsen af selvstandige f odekristne menigheder, anerkender hans
indsats som pradikant - og roser ham herfor. Det gjaldt bl.a. F. Heman i
Basel.a' Hans kritik imodegis af G. A. Kriiger i Frankrig, som allerede i
sin bog fra 1885 havde argumenteret for berettigelsen afsAdanne menighe-
der." Selv R. Faltin anerkendte betydningen af Rabinowitschs predike-
ner, ogsi da han satte ind med en kritik afhans liv og lare (se s. 137). Betyd-
ningen af Delitzschs vurdering af Rabinowitschs rettroenhed kan dirligt
overvurderes. Hans vurdering blev i Danmark bl.a. formidlet gennem A.
S. Poulsen, fra 1890 formand for Den danske Israelsmission. P. Wolff, jo-
dekristen og missionar for Den svenske Israelsmission) oversatte Poulsens
skrift til svensk i 1891. Pi opfordring fra samme mission udgav en anden
iodekristen, Ph. Gordon, i lB95 et skrift om Rabinowitsch. Og ogsi Th.
Lindhagen udgav et - positivt - foredrag om Rabinowitsch i 1896. I de
svenske og norske israelsmissionsblade findes hyppige efterretninger om
bevegelsen. Da J. G. Blom, redaktsren for det norske blad, besogte Kischi-
newi 1892, fik han et positivt indtryk af Rabinowitsch (se s.152). I den en-
gelsktalende verden fandt Rabinowitsch opbakning i Mildmay-missionen.
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Ogsi Det britiske Selskab stillede sig positivt til ham. Med dannelsen af
hndon-Ridet for Rabinowitsch (se s. 165) fik Rabinowitsch herigennem en
varig moralsk og okonomisk stotte, uden at dette rid blandede sig i hans teo-
logiske synspunkter. Bevagelsen The Hebrew Christian Testimony to Isra-
el, stiftet afD. Baron og C. A. Schrinberger i 1893, havde som et af sine ho-
vedformil at stotte Rabinowitsch - og Isak Lichtenstein.43 l-ondon-Selska-
bet viste interesse i begyndelsen, men tog senere afstand fra Rabinowitschs
srrstandpunkter, hvilket klart siges i nekrologen over ham i 1899 (se s. 206).
I Skotiand fandt Rabinowitsch ststte i kredse, der var tilsluttet Den skotske
Frikirke. Men ogsi Den skotske Kirke viste ham interesse og indbod ham
til at tale ved generalforsamlingen i 1896 (se s. 179). I USA fandt han bl.a.
stotte hos A. C. Gaebelin.

Efter denne skitse af Rabinowitschs grundholdninger - og reaktioner
herpA - skal der knyttes et par bemerkninger til Rabinowitschs brug afbe-
tegnelsen obroderu for Jesus. Det skal vises, at den ikke stod si isoleret, som
nogle fremstillinger giver indtryk af. Hermed kastes der yderligere lys over
Rabinowitschs forstielse af Jesu person.
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u
Vor broder Jesus og noglen til

Det hellige Land

Efter at der i forrige kapitel er givet en skitse over hovedpunkterne i Rabi-
nowitschs teologiske grundopfattelse, er det nu pi sin plads at tage stilling
til Rabinowitschs brug afbetegnelsenbroder omJesus, en betegnelse vestli-
ge iagttagere lagde mrrke til fra fsrste begyndelse (se s. 13).

I mai lBB4 skrev Delitzsch i forordet til de forste dokumenter om Rabi-
nowitsch: oFra Palestina vendte han tilbage mbd losenet: 'Noglen til Det hel-
lige Land ligger i handerne pi vor broder Jesus'o. Og Delitzsch fortsatter
med at hrvde, at i nde to ord Jeshua Achinu" (Jeshuaflesus vor broder) lig-
ger tyngdepunktet i Rabinowitschs trosbekendelse oB ,vel ogsin bevagel-
sens tiltrakningskraft.'

Afgrunde, som vil skinne igennem i det folgende, er det hensigtsmassigt
forst at behandle broder-betegnelsen uden storre hensyntagen til hele nnog-
leo-satningen.

Vor broder Jeshua{esus
Rabinowitsch bruger altid det hebraiske navn Jeshua om Jesus, nir han
skriver pi hebraisk, aldrigJeshu, som i store dele afden fodiske tradition er
forstAet som et negativt ladet navn, der hun blev brugt om Jesus afNazaret.
I Jeshu-formen fandt mange joder ogsi en forbandelse: nMA hans navn og
hans minde udsletteso.2Jeshua-formen, som i ovrigt me betragtes som det
historisk korrekte navn for Jesus, er pi forskellig mide fremhavet af Rabi-
nowitsch, i de fsrste dokumenter sivel som i nogle prrdikener. Undertiden
fremhaves navnet ved, at det skrives med stsrre bogstaver, undertiden ved
at der er mere oluftn mellem de enkelte bogstaver. PA ualterpartietn i hans
bedesal (se s. 150 og fotoet s.7) erJeshua-navnet fremhevet med )store(
bogstaver. I sine pradikener danner han undertiden et ordspil mellem nav-
net Jeshua og ordet frelser (Moshia) eller andre substantiver og verber af
samme stamme.r Utvivlsomt er han her inspireret af Matt.l,2l med det
underliggende ordspil:Je shua Joshia, dvs. Jesus skal frelse. I sin nKischine-
wersang( piL f iddisch gor han i en verslinie klart: )Jesus er den samme som
Jeshuau. n

MedJeshua-navnet signalerer Rabinowitsch ikke blot, at han for sin egen
del har flet et nyt forhold til ham, de kristne kalder nJesusu, og joder i al-
mindelighed kalder nJeshu<, men ogsi, at denne Jes hua er en jode, der skal
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frelse sit folk. Jeshua er nemlig om nogen Israels og jodernes broder.
Der hersker ingen som helst tvivl om, a[ Rabinowitsch lancerede udtryk-

ket )vor broder Jesuso. Det gav genlyd, og blev hyppigt citeret i den vestlige
verden. Men sporgsmilet mA stilles, om der hermed blev givet et dakkende
billede af Rabinowitschs aedaarende syn pi Jesu person. Ganske vist forsva-
rede han, som vi skal se, brugen i funi 1885. Alligevel er detlforkert at be-
tragte broder-betegnelsen isoleret og uden hensyntagen til andre betegnel-
ser for Jesus . Hztis det blev anvendt som et motto \ begyndelsen, fik det som
s6dan kun en kort levetid. Er dette rigtigt, er der hermed skabt et helt andet
billede end det, tidligere fremstillinger har fremlagt.

Forekomsten afudtrykket findes primart i det tidligere materiale fra Ra-
binowitschs hind, bl.a. i De 13 ?ser($$12 og l3) fra 1883, i et hebraisk digt
(strofe 17)fra 1884,5 i opribet Kol Kore fra efteriret 1884b samt I uJosefs
ulykkeo (se s. 240) fra 1884-1885, gengivet af K. J. Gottlieb. Her siger Rabi-
nowitsch, at han vendte tilbage fra Det hellige Land med det glade bud-
skab: oJesus er vor brodern. I korrespondancematerialet findes det kun sjel-
dent, fx i brev til Faber af 16.128. oktober 1885.? I referatet fra hans om-
vendelsesberetning(I-eipzigl887)lyderdet:,JeshuaAcltinz(Jesusvorbro-
der) var fra nu af hans losen, hvormed han vendte tilbage til Ruslandn (se
s. 28). Videre forekommer udtrykket i nogle af de forste predikener, der
blev publiceret (if. nedenfor).

Iagttages kan det ogsi, at udtrykket rAAe findes i de forskellige trosartik-
ler, som Rabinowitsch udformede i 1884-1885. Dog anvendes det i En ud-
dybende Forklaring til De l0 Tiosartikler (1884). Hvis det i det hele taget
forekommer i pradikener og skrifter, der er blevet til efter 1886, er det
yderst sieldent. Det findes ganske vist i pradikenantologien fra 1897, men
kun i de tidligste pradikener, der i mere eller mindre omarbejdet skikkelse
genoptrykkes her. Bemarkes mi det ogse, at Rabinowitschs sidste skrift i
l898 blev oversat til engelsk med titlen uJesus ofNazareth. The King ofthe
Jewsu, jodernes konge, ihke jadernes broder. I skriftet findes broderbeteg-
nelsen ikke anvendt om Jesus. I Rabinowitschs korrespondance er det ogsi
yderst sjeldent, at betegnelsen bruges.

Pi denne baggrund mi det hevdes, at broder-betegnelsen anvendt om Je-
sus star svagt i hvert fald i Rabinowitschs senere skrifter. I disse betegnes
joderne undertiden som ,Jesu brodren eller nJesu brodre efter ksdet<.8 Det
primrre materiale modsiger siledes det indtryk, som si at sige alle senere
fremstillinger skaber, nemlig at broder-betegnelsen anvendt om Jesus var et
motto, som fulgte Rabinowitsch igennem helehans virksomhed. Dette er
ikkettlfaldet. Det er derimod rigtigt, at det var et vigtigt begreb i begyndel-
sen, selv om dette ogsi kraver en n&rmere precisering.

Delitzsch gladede sig over og betragtede udtrykket oJesus vor brodern
som nogle ord, Herren havde skanket Rabinowitsch.e N. I. Mossa kvitte-
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rede efter laesningen afde forste dokumenter med et digt til nbrsdrene i Bess-
arabieno med titlen Jeshua Achinu - men ellers skrevet pi tysk.r0 Andre
var betankelige, deriblandt P. Greve, som i Saat auf Hoffnung refererede
fra Centralforeningens irsfest den 3. funi 1884. I en note gor han galdende,
at udtrykket har nen bismag, som den Hojlovede neppe vil anerkenden.rl

Ogsi en amerikansk )stamme- og trosfallen kritiserede Rabinowitsch for
dette udtryk. I et brev til denne unavngivne person fra juni lB85 forklarer
og forsvarer Rabinowitsch sin brug af broder-betegnelsen om Jesus.rz Det
fremgir heraf, at han er blevet beskyldt for at forringe Herrens storhed ved
at kalde Jesus nvor brodern, samt at betegnelsen er i modstrid med Paulus'
ord i 2. Kor. 5,16: ,Selv om vi ogsi har kendt Kristus efter kodet, gor vi det
dog ikke mere nu(.

Forst gor Rabinowitsch opmarksom pi, at den pigaldende person ikke
har den fulde indsigt i Rabinowitschs opfattelse af Messias' vresen og for-
milet med hans komme pi grund af afstanden mellem Rusland og Ameri-
ka. Han har heller ikke forstiet Paulus'ord fra 2. Kor. 5,16. Han har endvi-
dere ikke tilstrekkeligt indblik i tid, sted og de personer, iblandt hvilke den
messianske bevagelse finder sted. Herefter henviser Rabinowitsch til De-
litzsch, som har udtalt, at udtrykket er drivkraften i bevagelsen. Men i
avrigt kan han forsikre den pigaldende person om, at han kan sige ja og
amen til Herrens selwidnesbyrd: oJeg og Faderen, vi er 6to (Joh. 10,30),
samt: ,iThi ligesom Faderen har liv i sig selv, siledes har han ogsi givet Son-
nen at have liv i sig selvn (Joh. 5,26).

Videre siger Rabinowitsch: nMessias er den, som var og er og i evighed
evigt vil blive den samme i sin fornedrelse og i sin storhed, i sit kod og i sin
indn. Han og hans Fader virker bestandigt i vor midte, dels pi Menneske-
sonnens vis som den, der er hengivet for vore overtrrdelsers skyld, dels pi
Guds Ssns vis som den, der er opstiet for vor retfardiggorelses skyld. Med
henvisning til Hebreerbrevet - Rabinowitsch mente, det var skrevet af
nden hellige Paulusn - finder han stotte for benyttelsen af broder-
betegnelsen (Hebr. 2r1l-12.17). Samtidigt understreges, at Jesus var uden
synd (Hebr. 4,15), og Rom. 8,16-17 citeres.

Hvad angir tolkningen af 2.Kor. 5116, er Rabinowitsch uenig med den
pigeldende kritiker. Han hevder, at hvis vi ikke kan kalde Jesus for ubroder
og Menneskeson() kan vi heller ikke kalde en troende kristen for omenne-
skeo, for begyndelsen afverset lyder jo: oSiledes bedsmmer vi fra nu afikke
nogen efter ksdetu. Og si gor han kort proces: Paulus vil i virkeligheden
kun sige, at alt er blevet nyt) og at Gud iblandt os har oprejst ordet om forso-
ningen.

Og han fortsatter: nV6d De ikke, min dyrebare broder, at Deres brodre ef
ter kodet, de blinde Thlmud-joder, fortsat besudler Herrens person...?u For
at de ikke i lighed med deres fadre fortsat skal skare tander og tilstoppe de-
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res oren for ikke at hore navnet Jesus (ApG. 4,IB;7,57), er det nodvendigt
at bruge samme fremgangsmide som de fsrste troende, nemlig at minde
dem om nogle ,hjemligeu ord. Peter og Stefanus gjorde netop dette (ApG.
3,22-23;7,37)ved at citere 5. Mos. 18,15 med udtrykket ,en af ieres brsd-
re(.

Det er siledes for jodernes ufrelses skyldn, at et "hjemligtn ord som broder
kan bruges om Jesus. Men broder-betegnelsen har ogsi en pointe, som kan
vendes imod antisemitterne, som soger at udslette alt, som minder om Isra-
el, idet de mener, at det er til ladt at oudgyde Sems blod<. Om disse antise-
mitter skriver Rabinowitsch afsiuttende i sit brev:

De har fuldstandig glemt, at deres guddommelige frelser efter kodet
var Israels broder, og at losesummen for deres sjale har bestiet i det
blod, som er rundet i Sems irer. Og dette blod riber fra korset og ned-
beder for os joder syndernes forladelse. Derfor er det nsdvendigt i
disse msrke tider at minde dem om, at denne Jesus er vor broder efter
kodet. De skal se blodet og gi forbi Israels borns, semitternes huse og
ikke trange ind i dem for at odelagge Israels arv.

Efter dette/orsvar for brugen af vendingen )>vor broder Jesus<< kunne
man forvente, at Rabinowitsch fortsatte med at bruge det. Men dette
er, som allerede antydet, kun i ringe grad tilfreldet. Sagen som sidan
kommer til udtryk, og han fortsrtter med at kalde sine tilhorere ,brodren,
men udtryhket >vor broder Jesuso er pi vei ud af Rabinowitschs sprog pi
det tidspunkt, det for alvor gir ind i udenlandske beretninger om ham! Selv
om han i 1885 teologisk forsvarede det, horer det primart den allerfsrste
tid til.

Ved tilbagekomsten fra Palestina brugte Rabinowitsch broder-betegnel-
sen om Jesus og signalerede dermed, at Jesus tilhorte Israels historie og var
svaret pi oiodesporgsmileto. Mens De 13 Tbser og deres budskab hurtigt
blev erstattel af forskellige trosartikler, blev broder-betegnelsen suppleret
med andre betegnelser for Jesus. Som vi tidligere har vist, kan De 13 Tbser
ikke tages som et dakkende udtryk for Rabinowitschs trosopfattelse, da han
tridte oflentligt frem som pradikant for Den nye pagts Israelitter (se s. 58).
Pi tilsvarende mide gives der ikke et drkkende udtryk for Rabinowitschs
syn pi Jesus, hvis man alene koncentrerer opmarksomheden om betegnel-
sen )vor broderJesusn. Det var et slagord, han lancerede, blev kendt for og
ogsi forsvarede, nir han blev angrebet. Men det forandrer ikke den kends-
gerning, at han endog i sine fsrste pradikener brugte det forholdsvis sjal-
dent og supplerede det med andre betegnelser for Jesus. Den store omtale,
som udtrykket fik i udlandet, svarer pi ingen mAde til dets faktiske brug i
Rabinowitschs pradikener!
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En afcheckning af sporgsmilet i de fire forste pradikener, der blev udgi-
vet pi hebraisk i l885 (se oversigt IlIr2), viser, at broder-betegnelsen kun
bruges om Jesus hre gange. Og ingen af gangene stAr den isoleret, men er
sammenholdt med andre betegnelser:
... ,Herren, vor broder Jesu Messias' navn...,,, B. iuni (r).
... )vor broder, Herren Jesu Messias' navn....,, 29. iuni (r).
... oGuds lam, Jesus Messias, vor broder efter ksdet...n, 5. okt. (r).
... > jeres broder efter kodet, Jesus Messias....,, 5. okt. (r).

Uden her at gi nrrmere i detaljer, kan det nrvnes, at der i disse pradike-
ner bl.a. findes udtryk som ,Messi2sn, nJesus, Josefs son, fra Nazaretn,
nMessias, Guds Sonn, ,Guds Son, Jesus fra Nazaretn, ,Vor Herre Jesus
Messiasn, nProfetn, ,Davids sono, ,Isajs sono, ,Konge<r, >Herren(() )vor
Herre Jesus Messias, den velsignedeu, oFrelser() Dvor Messias Jesus fra Na-
zaret, VEldig-Gud og Fredsfyrsteu, ,Mennesket Guds Son, Jesus Messiaso,
,Ltrrerenn, ,den sande Messias, Menneskessn og Guds Sonu, nJesus Naza-
rtreren, som blev korsfastet for vore synders skyld; for denne Jesus er ikke
en Gud, der ikke kan frelse, for han er megtig til at frelsen, osv.

En hurtig gennemgang af Rabinowitschs skriftlige produktion synes at
vise, at der ikke findes nogen nytestamentlig betegnelse for Jesus, som han
ikke kunne benytte sig af. I en pradiken om den gode hyrde (5. juli (r) 1886)
siger han: ,Ja, Kristus er Alt. Han er Israel, Israels forste- og eneste-fodte!
Han er Toraen! Han er Gud!<Ir Pi denne baggrund mi det betegnes som
uretfardigt, nir hans kritikere gik til angreb pi en betegnelse som >vor bro-
der Jesusn og ikke afvejede den med andre vigtige navne for Jesus, og det
si meget mere, som Rabinowitsch havde alclampet brugen afbroder-beteg-
nelsen, da han i sin tro fik mere fast grund under fodderne i forhold til tiden
umiddelbart efter sin tilbagekomst fra Palrstina.

Hverken i Credo'et (De 7 Trosartikler) eller i De 24 Trosregler findes ud-
trykket ovor broder Jesus<. Det er forst og fremmest dlsse artikler, der viser
Rabinowitschs bliz;ende trosgrundlag og aedaarende syn pi Jesus, ikke ven-
dingen nvor broder Jesusn. Den havde sin tid og funktion som slagord, og
selv om Rabinowitsch igennem hele sin virksomhed understregede sagen,
som vendingen pegede pA, viser dog den laktiske anvendelse, at han var klar
over) at der ikke kunne bygges en menighed op alene pi et sidant udtryk.
Til Venetianer fortalte han i 1887: )...og pe Oliebjerget fandt ieg Jesus, vor
Adon ha-Gadol" (vor store Herre).1r'

Hermed er der ikke blot tegnet et anderledes billede af dette forhold i
sammenligning med tidligere fremstillinger, men der er ogsi skabt grund-
lag for at se pi hele rnagleo-setningen med nye ojne.

Noglen til Det hellige Land
Rabinowitsch gik ikke og stroede om sig med vendingen )vor broder Je-
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sus(. Og han gjorde det endnu mindre med Dnogle(-setningen: ,Noglen til
Det hellige Land ligger i henderne pi vor broder Jesuso. Det er ikke sarlig
klargorende, nir det i 100-irsskriftet for Den norske Israelsmission siges
om Rabinowitsch, at han fra Palastina kom tilbage til Rusland, uhvor han
fra Kischinew rejste en ejendommelig jodekristen bevagelse under mot-
toet: 'Noglen til Det hellige Land ligger i vor broder, Jesus af Nazarets
h i n d l n i a

Da udtrykket blev offentliggiort af Delitzsch i 1884, meddeler han ikke,
hvornAr og i hvilken sammenhaeng Rabinowitsch har formuleret satnin-
gen.)5.,Brgerligt! Desuden er det rrgerligt, at vi ikke har set den nojagtige
ordlyd pi hebraisk. Delitzsch siger i anden sammenhang, at Rabinowitsch
nhar sagtu disse ord.16 Sksnt setningen si at sige citeres i ethvert bidrag
om Rabinowitsch, har de farreste giort sig ulejligheden at forklare indhol-
det af den. Men satningetx som sidan synes at have haft en overordentlig
kort levetid pA Rabinowitschs laber. I udlandet, derimod, blev man aldrig
trat af at citere satningen.

nNogleo-srtningen mi betragtes som autentiske ord, forst brugt af Rabi-
nowitsch i forbindelse med tilbagekomsten fra Palastina. I Konstantinopel
havde han i maf 1BB2 skrevet om den tyrkiske regering, at den ri sin hind
holder noglen til Palastinas tomme porte( (se s. 26 ). Selv om Rabinowitsch
blev skuffet i sine zionistiske forventninger og i De 13 Tbser (\4) ikke kan an-
befale en udvandring til Pahstina, ser det alligevel ud til, at han ikke har
opgivet tanken om en genoprettelse af en iodisk nation i Det hellige Land.
Det land, som den tyrkiske regering nu har noglen til at ibne, skal engang
ibnes af Jesus i forbindelse med det jodiske folks modtagelse af Jesus som
Messias.

Denne forstielse af onsglen-srtningen kommer klart ti l udtryk i en notits
i Mildmay-missionens blad i 1903. Her siges det: oNsglen til Palestina lig-
ger i henderne pi Jesus Kristus. Sidan sagde afclode Josef Rabinowitsch,
og vi v6d, at genoprettelsen af landet og alle hertil knyttede velsignelser
noje er forbunden med genkomsten af vor velsignede Herren.l'I et fore-
drag den 5. november 1884 synes Delitzsch at bekrafte denne tolkning.
Han siger: o'Nsglen til Det hellige Land', har Rabinowitsch sagt, ' l igger i
hinden pi vor broder Jesus'. Med samme ret siger vi, at noglen til jode-
sporgsmilet ligger i hans hindo.'8 Her til lagges Rabinowitsch en bogsta-
velig forstielse af Det hellige Land, mens Delitzsch vender det til et mere ge-
nerelt sporgsm6l, nemlig jodesporgsmdlet. Om det sidste undertiden kan
vare tankt med hos Rabinowitsch, kan vel ikke fuldstrndigt udelukkes.

Kun 6t sted har jeg fundet srtningen pi Rabinowitschs leber, og det i et
interview, som krner havde med ham i 1893. Her citeres Rabinowitsch for
folgende: nJeg vender tilbage til Rusland med folgende ord: Noglen til Det
hellige Land ligger i vor Herre Jesu Kristi hindo.re l forbifarten kan det
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noteres) at )broder( er udskiftet med det mere kirkeligt klingende, men dog
nytestamentlige udtryk ,vor Herre Jesus Kristusn. Det kunne vere krners
omskrivning, men pi baggrund afde iagttagelser, vi ovenfor har gfort ved-
rorende brugen afbroder-betegnelsen anvendt om Jesus, er det meget sand-
synligt, at Rabinowitsch i 1893 har udtrykt sig netop pi den mide, han er
citeret. Rabinowitsch havder i interviewet) at Dnogle(-satningen var et
nvrekkelsesordu, han brugte, uidet ieg fremstillede en almen jodisk omven-
delse til Kristus som det eneste middel, jodesporgsmilet kunne loses pAn.
Han fortsrtter med at indrsmme, at han forst efterhinden begyndte at for-
sta) )at jodernes omvendelse krever en forberedelse trin for trin, og at iode-
sporgsmilet ikke bliver lost, dersom joderne ikke bliver fodt pi ny og selv
i deres indre bliver kendt med den kristne lrres sande indholdn. Hvis de
bare i det ydre forandrede navne og fik rettigheder, de ikke tidligere havde
haft, ville det ikke gavne, men tvertimod ofsre til storre fiendskab og uvilie
i fremtidenu.

Her vedkender Rabinowitsch sig sin udvikling lra den forste erkendelse,
som fandt et nedslag i De 13 Teser, ogtil en senere overbevisning. Men sar-
lig klargorende for forstielsen afnnogle(-srtningen er dette interview ikke,
da han generelt taler om7'adesporgsmdlers losning, ikke om en tilbagevenden
for joderne til Det hellige Land. At han har giort sig tanker herom, er der
dog klare beviser for. Det kan her vare hensigtsmassigt at referere, hvad
han siger herom i 1896.

I 1896 - pi tilbagerejsen fra sin sidste rejse til England og Skotland (se
s. 179) - besoger han Berlin-udstillingen. I sit brev herom fortaller han S.
Wilkinson, at han oikke kunne lade vrre med< at besoge Palastina-stan-
den, nir han nu var pi gennemrejse, >fordi jeg langtes efter virkeligt at se
produkterne fra det land, som er mig si kart, landet, som Jehovas ojne altid
hviler overu. Idet han omtaler sin tro pi, at Israel som nation skal frelses,
lader han sine tanker gi tilbage til sit fsrste besog i England (1886-1887),
hvor ujeg si et koldt og ligegyldigt udtryk i nogles ansigter, da jeg sagde, at
ieg fuldt og fast troede pi og ventede vor Herres komme i herlighed, i hvil-
ket er inkluderet genoprettelsen af et nationalt Israel i Det hellige l,and Pa-
lastinao. Herefter taler han om nZion-elskere( og deres virksomhed - uden
kritik, idet han ghder sig over den storre forstielse for denne sag, som han
nu har oplevet under sit besog.20

Fra sit forste besog i England, siger Rabinowitsch, har han troet, at en til-
bagevenden for joderne til Israels land ville finde sted i forbindelse med
Jesu genkomst. Denne tro kan han vel have haft umiddelbart efter sin tilba-
gekomst fra rejsen til Pahstina - miske justeret hen langs ad vejen. Konsta-
teres kan det, at troen pi Israels nationale genoprejsning allerede er udtrykt
r De 10 Trosartikler, der publiceres i maj lB84 (se s. 104). Her er hibet ud-
trykt, at Israel som nation) den afbrudte gren) atter skal indpodes pd stam-
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men, i Jesus, siledes at hele Israel skal blive delagtig i den evige frelse, og
Jerusalem, ovor hellige stad( atter skal blive opbygget og Davids trone blive
genrejst til evig tid.

Konkluderende kan det siges, at )nogle(-satningen som setning er pi vef
ud af Rabinowitschs sprogbrug, fsr den messianske bevagelse som sddan
gor sin entr6. Men sagen, justeret afen dybere erkendelse, som han allerede
nir frem til i foriret 1884, fastholdes livet ud. Miske rammer Ph. Gordon
meget godt, nir han i sin opbyggelige stil spiller pA ,nogleo-satningen og
siger, at Rabinowitsch ni den korsfastede og forklarede jodekongen fandt
fred ooB noglen til det himmelske Jerusalem, til det Allerhelligste og ni-
dens trone(. Men, fortsatter Gordon, Davids stad tilhorer Davidssonnen,
Jesus Kristus, og den, der har ham til frelser og konge, ejer borgerret d6r
sammen med ham. Med Jesus skal Israels folk blive magtigt. Nir det tager
imod Jesus Immanuel, skal det atter indtage Immanuels land.2r

I forhngelse afdette falder det naturligt at referere indholdet afen artikel
om antisemitisme og zionisme. Den blev publiceret pi engelsk i februar
1899, kort tid fsr Rabinowitschs dsd.

En artikel om antisemitisme og zionisme
I et foredrag i Stockholm havder Th. Lindhagen, at den zionistiske beva-
gelse som en af sine forlsbere har haft Rabinowitsch.22 Denne pistand er
imidlertid vildt overdrevet. TVrcrtimod mi det hevdes, at Rabinowitsch -
som si mange andre i datiden - efter sin rejse til Palastina stillede sig kri-
tisk til zionismen og langtes efter Zion. I lB9B citerer de le Roi ham for at
sige om zionisterne, at de ikke vender tilbage til landet som fortabte sonner.
De flygter fra en bjorn og stoder pi en slange. I stedet for at fly til Jehova,
vender de sig til sultanen.23

Man sparrer uvilkArligt ojnene op, nir Rabinowitsch i sin artikel fra
1899 indledningsvis setter antisemitisme og zionisme op som to storrelser,
der kan sammenlignes med hinanden, ia, de er oplagern, som der er skrevet
om i 5. Mos. 28,61. nAntisemitismen er en ydre plage, som odelegger lege-
met, og zionismen er en indre sygdom, som tilintetgsr det indelige hel-
bredo.2a Stedet er ikke her til at vise, at andre joder pi samme tidspunkt
var af en tilsvarende opfattelse. Dog fortsatter Rabinowitsch med at hav-
de, at begge ting kan medvirke til, at nogle joder vil modtage Guds ord.

Efter at have omtalt antisemitismen) og isrr Dreyfus-sagen, gir Rabino-
witsch i den citerede artikel nermere ind pi zionismen. Inden for zionis-
men er der en intern debat, siger han, idet han tilfojer, at zionismen obare
fir det til at lsbe rundt for de jodiske hjerner og gar dem dummeu. De, der
bare kender zionismen fra aviserne, kan glade sig over den; men de, som
virkelig kender joderne, mi betragte zionismen anderledes. uZionisme er
en kombination afmoderne jodisk ugudelig litteratur og gamle talmudiske

127



hypoteser iblandet en del mammon-interesseo. De ortodokse joder, skriver
Rabinowitsch, er imod Herzls planer. Bevagelsen bares oppe af unge
mennesker, som ikke bryder sig om alt det, ose6 er helligt og kert for natio-
nens hjerteo. De skribenter, som i aviserne fortrller om den umidelige
vakst for zionismen, er ligeglade med sandheden. Netop nu, fortsatter Ra-
binowitsch, kan man fornemme en stemning af skuffelse, dels pi grund af,
at sultanen ikke tillader joder at indvandre til Pahstina, dels pi grund af
den tyske kejsers, Wilhelm II's rejse til Palastina (1898). Begge disse parter
>tilsidesetter Jehovas tanker om Jerusalem, s6dan som de er udtrykt af
hans sande profeteru, siger Rabinowitsch.

Mens reprasentanter for zionismen sidder i Basel og diskuterer, hvordan
den jodiske nation kan sli sig ned og fr fred i Jerusalem, fsler Rabinowitsch
det som sin pligt at udbrede Jesu Kristi banner og indbyde enhver jode til
oat sli sig ned i skyggen af deres sande Messias, den korsfestede og opstand-
ne Jesusn. Denne indbydelse lader han gi ud til alle dem, der fsler sig kran-
ket afantisemitismen og zionismen. Han mener ikke, at hans rsst er forga-
ves, idet der stadig vak er iodiske hjerter, som tager imod ,Faderens kerlig-
hed i den elskede Son, Jesus Kristuso.

Og si fortsetter Rabinowitsch med at fastslA, at netop disse nfh dyrebare
sjale aflsrael vidner om, at Jehova aldrig svigter sit gamle folk, og de peger
pi, at skont denne nation [Israel som sidan] nu er visnet som gr&sr vil han
alligevel oprejse og vise sig barmhjertig mod Zion pi det tidspunkt) som er
fastsat til det. Alle disse begivenheder i denne vidunderlige tid opmuntrer
mig endnu mere til at pradike KristusJesus, Messias, og omhyggeligt ven-
te pi det tidspunkt, da alle nationer, ogsi Israel, skal frygte Jehovas navn,
og alle konger skal herliggore hans salvede pA Zions hellige bjergn.

PA denne baggrund kan det virke overraskende, at Rabinowitsch i midten
af 1890'erne gik med tanker om at overflytte sin virksomhed til - Jerusa-
lem! (se s.  198).

Efter at nogle hovedpunkter i Rabinowitschs trosopfattelse er skitseret,
vender vi os igen til det historiske hrndelsesforlsb.
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Konflikten mellem Faltin
og Rabinowitsch

I marts 1885 var Rabinowitsch blevet dobt i Berlin. Det kom bag pi Faltin.
Han havde regnet med, at han skulle dobe Rabinowitsch. Abent erkender
Faltin, at der er opstiet en spanding. Alligevel skriver han i maj 1885, at
han nu som fsr stir i venskabelig forbindelse med Rabinowitsch (se s. 96).
Med det samme kom det siledes ikke til et brud. Det kom forst nogle ir se-
nere. I foriret 1888 er det kendt, efter at Faltin offentligt har angrebet Rabi-
nowitsch. Konflikten bryder ud, efter at den relormerte prest A. Venetia-
ner har dobt nogle af Rabinowitschs tilhangere. De udenlandske missio-
ners ledere tvinges igennem denne konflikt ind i en stillingtagen til Faltins
angreb. Generelt kan det siges, at Rabinowitsch ikke mistede nogen sympa-
ti i udlandet. Dertil var Faltins angreb for dirligt underbygget. I det store
og hele fik Faltins angreb imidlertid heller ikke nogen negative folger for
ham selv. I udlandet stod Rabinowitsch som den principielle ovindern. A1-
ligevel kan han betegnes som konfliktens ,taber<. For den messianske be-
vagelses fortsatte udvikling fik denne konflikt nemlig afgorende negativ
betydning. Efter konflikten stod det klart, at Rabinowitsch ikke ville fi til-
ladelse til at forvalte dib.

Faltin om Rabinowitsch 1885-1886
Skal man tage Faltin pi ordet, sidan som han ofFentligt kommenterer sagen
omkring Rabinowitsch efter dennes dib, kan der hos ham spores skuffelse,
men der findes ingen fundamental kritik af Rabinowitschs trosopfattelse.

I sin irsrapport 1. nov. 1884 - l. nov. l885 skjuler Faltin ikke, at Rabino-
witschs dib i Berlin kom pA tvars af hans planer.r Han mener, at dannel-
sen af en selvstrndig jodekristen menighed for of eblikket er umuliggiort
pA grund af den specielle dib. Han betegner det dog som en vildfarelse, at
det skulle vrre som en slags opposition til Rabinowitsch, at han havde taget
nogle, der tidligere var kommet til Rabinowitschs gudstjenester, til dibs-
undervisning og dobt dem. Han gor videre galdende, at det i irtier har va-
ret hans inderligste snske at se dannelsen afen jodekristen menighed pi et
apostolsk-evangelisk grundlag. Faltin skjuler heller ikke i denne irsrap-
port) at han anerkender Rabinowitschs indsats. Men han anerkender ikke
professor Stracks tolkning afdiben (se s. 95).

I den folgende irsrapport (1. nov. 1885 - l. nov. l886) nevner Faltin, at
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den kristne bevagelse blandt joderne gir sin stille gang.'?Med henvisning
til de omisforholdn, der er navnt i irsrapporten 1884-1885, skriver han, at
det desverre ikke er kommet til en egentlig menighedsdannelse. Ikke
mindst er det bemrrkelsesverdigt, at han - med tak til Gud - omtaler to
forhold, som er resultatet af denne bevagelse: Dels det israelitiske bedehus,
hvor Rabinowitsch holder gudstjeneste, og dels landasylet i Oneschti.

I-andasylet var blevet oprettet i 1886. Dets forste leder var H. Lhotzky.
Her arbejdede bide joder, der var blevet dobt, og joder, der snskede dib.
De russiske myndigheder satte dog hurtigt en stopper for, at ikke-d abte ia-
der mitte leve her. Oneschti li tat ved gr&nsen og var derfor forbudt omri-
de for joder. I sin irsrapport 1886-1887 forteller Faltin herom.r Han mi
efter narmere eftertanke medgive, at han er glad for, at det nu kun er dobte
joder, der arbejder her, idet han anforer, at der har varet problemer i at
have dobte og ikke-dobte til at arbejde si tat sammen.

I-andsasylet blev nedlagt i 1889, og Lhotzky forlod Kischinew Da Lhot-
zky ankom til Kischinew, havde han gjort sig til talsmand for oprettelse af
en sidan landbrugskoloni for joder.a Fsr sin oomvendelseu havde Rabino-
witsch syslet med lignende tanker. Behovet for noget sidant voksede i for-
bindelse med det rore) som bevegelsen omkring Rabinowitsch vakte. At
Rabinowitsch har deltaget aktivt i oprettelsen af landasylet) synes Faltins
ord at rsbe. Dog er der intet, der tyder pi, at Rabinowitsch ellers har varet
involveret i asylets arbejde. Ansvaret 1A hos Faltin og Lhotzky.

I irsrapporten 1885-86 omtaler Faltin videre - og pe en rosende mide -

Rabinowitschs vekkende foredrag og betydelige talegaver, sidan som disse
udfolder sig i oden eneste bedesal i hele Rusland, hvor Kristus, som Guds
Son, synderes frelser, hver lordag bliver forkyndt pi et for joderne forstie-
ligt sprogu.5 Samtidig anfores et par forhold af mere kritisk art: Rabino-
witsch har ikke indtil nu vist sig som en personlighed, hvorom der samler
sig en fast og bestemt kreds, hvilket ifolge Faltin mi vare nodvendigt for en
fast menighedsdannelse. Videre anfores, at Rabinowitschs betoning afnog-
le ,iudaistiske elementeru - dvs. bibeholdelse af sabbat og omskarelse -

som han vil holde fast ved i sin vordende menighed, ikke har giort det ind-
tryk pi hans folk, som han havde hibet. Endelig anforer Faltin, at de russi-
ske myndigheder endnu ikke har efterkommet Rabinowitschs ansogning
om tilladelse til en egentlig menighedsdannelse.

Til denne manglende tilladelse knytter Faltin en kommentar: Vigtigere
end en sidan tilladelse synes det ham, om der ogsi andre steder end i Ki-
schinew kunne oprettes lignende bedesale, hvor jodekristne >under tilsyn
af en kristen prast i kristelig frihed kunne forkynde Guds ord for deres
landsmendn.

I en af sine lsbende rapporter fra iret 1886 havder Faltin, at Rabino-
witsch har forhandlet med myndighederne i Moskva og St. Petersburg.u
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Sagen ser gunstig ud for Rabinowitsch, siger Faltin. Han regner med, at
Rabinowitsch vil fE tilladelse til at forkynde Ordet forskellige steder, at
grundlagge menigheder og at fungere som prast.

De kritiske ansatser fra Faltins side mod Rabinowitsch er siledes i 1886
stadig vrk relativt milde. Tidligere havde Delitzsch advaret imod faren for
njudaistiske elementer<. Kritikken mod Rabinowitschs person rsber mi-
ske mere om Faltin end om Rabinowitsch. Samtidig kan bemarkes, at Fal-
tin i 1866 omtaler den Evangelieharmoni, som Rabinowitsch har udferdi-
get, og som nu er i trykken.' Faltin udtrykker hibet om, at den mi finde
stor udbredelse blandt joderne og beder i denne forbindelse sine lasere om
at betrnke Rabinowitsch med en nkarlighedsgaveo.

Disse offentlige tilkendegivelser fra Faltins side mi imidlertid afbalance-
res med andre informationer, som peger i retning af] at han i andre sam-
menhenge har udtrykt sig mere kritisk om Rabinowitsch.

For det fsrste findes nogle interessante oplysninger i et brev fra Faber til
Delitzsch, dateret september 1886, men forst offentliggiort i 1911.8 Faber
befinder sig i Kischinew. Hovedformilet med hans rejse var at blive gift
med Faltins datter, hvilket skete den 6. oktober 1886. Alligevel er det ikke
det, der har fhet hans hjerte til at juble, hvis hans egne ord stir til troende!
I hvert fald skriver han i sit brev:

...Nu det allervigtigste, som har fiet mit hjerte til at juble og fryde
sig. Du v6d, at ieg, hvad angir Rabinowitsch, tog hertil med et ang-
stet hierte, jeg frygtede, at det stod slemt til med ham. Men hvor er
jeg blevet overrasket! Tidligt lordag aften gik ieg hen til hans bedesal.
Der var nar ved 100 tilhorere - efter deres udseende delvis ogsi rige-
re joder - som lyttede med spandt opmrrksomhed pi hans virkelig
hiertelige prrdiken. Bedesalen er indrettet pi det skonneste. Mundt-
ligt skal jeg nok beskrive det alt nojagtigt. Rabinowitsch hilste mig
hjerteligt velkommen. Hver stund, jeg kan gore mig fri, er jeg hos
ham. Bevagelsen har gjort uanede og magtige fremskridt...

Af Faltins rapporter bekreftes det, at hans kommende svigerson besogte
Rabinowitsch.e Derimod mi man gatte sig til, hvorfor Faber gik med et
tsngstet hierte til Rabinowitsch. Miske rammer man ikke helt ved siden af,,
hvis man gatter, at han har varet praget af oplysninger, han har fhet fra sin
kommende svigerfar - Faltin.

Selv om Faltin siledes ikke ibent har kritiseret Rabinowitsch i 1886, har
noget ligget og geret, som senere fik frit lsb. I denne forbindelse kan der
ogsi henvises til et brev fra Delitzsch til Den norske Israelsmission, dateret
den29. januar 1887. Det viser, at Delitzsch har siddet inde med oplysnin-
ger om) at forholdet mellem Faltin og Rabinowitsch var spandt. I brevet
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kommenterer Delitzsch myndighedernes afslag pi Rabinowitschs ansog-
ning om at fungere som prrst pi folgende mide:

Hans ansogning til regeringen om tilladelse til at dobe og vie er ble-
vet afsliet; ieg beklager det ikke, da bevagelsens organiske forbindel-
se med pastor Faltin pi denne mide atter kan blive genoprettet, og
Rabinowitsch, som hver sabbat samler en stor tilhorerskare omkring
sig, mi nu sige som Paulus i l.Kor. l,l7: nKristus har ikke sendt mig
for at dobe, men for at forkynde evangelieto.r0

Rabinowitsch fik aldrig den snskede tilladelse og mitte )noies( med at
pradike. Men Delitzschs hib om, at afslaget ville fore Rabinowitsch og
Faltin sammen igen, gik ikke i opfyldelse. TVartimod indtraf der i lB87
nogle begivenheder, som skulle fE det, der indtil da kun havde grret i Fal-
tins indre, til at bryde 6bent frem.

Schiinberger og Venetianer pi besog i Kischinew 1887
Efter den messianske bevrgelses fremkomst tiltrak Kischinew besogende,
der var involveret i israelsmission andre steder. Sidanne besog havde natur-
ligvis ogsi fundet sted tidligere pi grund af Faltins arbeide, som var p6-
sksnnet og fik en forholdsvis god dakning i de forskellige israelsmissioners
blade. Men sksnt det nu forst og fremmest var Rabinowitschs arbejde) som
mange besogende primrrt snskede at stifte narmere bekendtskab med, ai
lagdes ogsi visit hos Faltin. I den fsrste tid efter bevegelsens frembrud var
det meget naturligt, da de to hovedpersoner stod i nar kontakt med hinan-
den. Selv om Faltin synes at have meget godt styr pi besogene, kan han
nappe have ladet varet med at reflektere over, hvem grcsterne primrrt var
kommet for at besoge.

Faltin undlader da heller ikke i sine rapporter at gore opmrrksom pi, nir
de besogende - efter hans mening - ikke har fiet et tilstrakkelig klart ind-
blik i tingenes tilstand. Fx nevner han om C.A. Schonberger, missionar i
Wien for Det britiske Selskab, at hans ophold i slutningen af lBB5 var alt
for kort, siledes at han okun har fiet et utilstrakkeligt og derfor nrppe
rigtigt indblik i tingeneo. Han trsster sig dog med, at der af sidanne besog
kan udledes, at ,de kare kristelige venner( har en varm interesse for arbei-
det, der gores blandt Israel.rl

Allerede i sensommeren lBB5 havde Schdnberger fra Wien meddelt, at
de derboende joder var dybt bersrt afvakkelsen i Sydrusland.'2 I 1BB7 er
Schonberger igen i Kischinew Med sig pi denne rejse har han taget den
ungarske jodekristne A. Venetianer, der pi det tidspunkt var reformert
prast i Rohrbach ner ved Odessa.I3 Eftervirkningerne af dette besog fik
Faltin til at gi ud i et offentligt angreb pd Rabinowitsch. Allerede under be-
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soget havde Faltin givet gasterne et vist indtryk afl at hans forhold til Rabi-
nowitsch var anstrengt.

Inlormationerne om dette besog bygger hovedsageligt pi et lille hafte,
som Venetianer udgav i 1887, og som i 1888 blev foroget med en anden del,
hvor han tog stilling til Faltins angreb.ra

I hrftet fra 1887 gengives indtryk af modet med Rabinowitsch, dels i
hans bedesal, dels privat. Venetianer er overordentligt grebet afdet nlivo,
han har set udfoldet her. Ved bessget i I 887 aflagde Schonberger og Veneti-
aner ogsi en visit hos Faltin. Han betegnes som ofader for missionen blandt
Israel i det russiske rigeo. Hos denne oerfarnen ojode- og proselytkendero
onskede de ogsi at orientere sig.r5

Hvad der var planlagt til at skulle vrre et kvarters passiar, blev til en to
timer lang samtale med Faltin. Han havdede i samtalen, at det var nodven-
digt at sige det ibent om Rabinowitsch, at ,sksnt vi er brodreo, gor han sto-
re fejltrin, og han mi blive lille og ydmyg. Der er ingen grund for Rabino-
witsch til at vare hovmodig, da alle io giver ham det vidnesbyrd, at han er
sanddru, siger Faltin. Mod dette gor Sch<inberger geldende, at ndr en ting
ikke lige passer ind i ens skema, kalder man det miske for hovmod. - oHov-
modig! Gik ikke ogsi Paulus - den anden apostel - for det? Nir vi larer det
nrrmere at kende, finder vi mAske en helt anden betegnelse end hovmod
- miske drejer det sig om et hoit mod, hvilket vi gerne boier os forn, er
Schdnbergers indvending, idet han spiller pi ordene.'6

Et par mineder efter dette besog skulle Faltin skrive sin irsrapport for
perioden 31. okt. 1886 - 31. okt. lBB7. Den blev publiceret i St. Petersbur-
gisches Evangelisches Sonntagsblatt i februar 1888. Det, der havde ligget
og grret et stykke tid, settes nu pi tryk. Den udlosende faktor var nogle
dib, som Venetianer forrettede, lor irsrapporten blev skrevet.

Hvad blev der da aftalt mellem Venetianer og Rabinowitsch under beso-
get i 1887, og hvad skete der i dibssporgsmilet i tiden umiddelbart efter
Schdnbergers og Venetianers besog?

Dibsaftalen mellem Rabinowitsch og Venetianer
Samtalen mellem Schdnberger og Venetianer pi den ene side og Rabino-
witsch pi den ande side i sommeren 1887 drejede sig ikke mindst om dibs-
sporgsmilet. Rabinowitsch havde {het afslag pi sin ansogning til myndig-
hederne om tilladelse til at forrette dib. Ifolge Venetianers referat har Rabi
nowitsch klaget sin nod til dem: oBrodre, jeg takker Gud, at I er kommet
netop nu i min store nsd - det er vist: Gud har sendt jer. Giv mig nu rid,
hvad skal ieg gore? Hundreder tror pi vores Mashiach og er forbundet med
mig og beder med mig, at Herren vor Gud vil se til os og hjalpe os, si de
kan blive dsbtn.tt

Samtidig klargor Rabinowitsch dilemmaet med diben: Bliver kredsen
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omkring ham dsbt afFaltin, galder defor luthersAe over for regeringen, >og
er det lssningen pd jodesporgsmilet, at joderne skal blive lutherske? - Ds-
ber de ortodokse prpster os, si ophorer vi ogsA med at va,re joder! Mine
brodre, jeg forteller ingen, hvor han skal blive dsbt - jeg pradiker og lader
enhver gi derhen, hvor han vilu.ts I samme forbindelse nrvner Rabino-
witsch, at der allerede er mange, som han har talt til, der er blevet dsbt af
Faltin eller af andre praster.

Ifolge Rabinowitsch kan enhver fra kredsen omkring ham blive dobt,
hvor han vil, n...han kan blive luthersk - russisk eller romersk - men mit
folk, min menighed, som regeringen har tilladt mig at grundlagge, kan
ikke og mi ikke blive tysk, russisk eller romersk! - De har ikke grund til
farst at bliae noget, de er dog jodiske, mtt folk er dog Israel. Hvem skal dsbe
os?o. re

Uden resultater blev samtalen ikke. Venetianer, der var prast for den af
regeringen anerkendte reformerte menighed i Rohrbach ved Odessa, stille-
de sig til ridighed for at dsbe Rabinowitschs tilhengere.2o oDen gode ny-
hedu tilgir straks Delitzsch gennem Faber, som i august 1887 var i Kischi-
new. Delitzsch fEr ogsA breve fra Rabinowitsch herom. Med tilslutning be-
retter Delitzsch om den nye situation for den bevagelse, osom Gud har i sin
h indo.2 t

Kort tid efter besoget og efter at dette var skrevet, blev de forste dsbt. Det
kom ikke til at gi stille for sig. Det blev heller ikke indledningen til en varig
losning pd det dilemma, Rabinowitsch stod i. Dertil var oppositionen for
kraftig. Men som folge afdisse begivenheder gik Faltin ud i en offentlig po-
lemik imod Rabinowitsch.

De fsrste dsbes af Venetianer i Rohrbach
Kort tid efter Schijnbergers og Venetianers besog i Kischinew, sommeren
1887, begiver de forste seks personer fra kredsen omkring Rabinowitsch
sig til Rohrbach for at fi dibsundervisning af Venetianer. Blandt disse var
Rabinowitschs tre dotre, Sara, Rebekka og Rakel samt Saras mand, Josef
Axelrud.22 Af de to ovrige mand blev den ene - en uhr. R.,, - hentet tilba-
ge til Kischinew af sin kone! Den anden, Abraham G., blev syg og indlagt
pi hospitalet i Odessa.23 Han blev dog dobt den 20. september/2. oktober
1887.24 Venetianer mi indrsmme, at pi grund af sarlige omstandigheder
blev han dabr, for den ventede tilladelse fra ministeriet var indlobet.25
Axelrud snskede ikke at blive dsbt sammen med sin kone og sine to sviger-
inder.26 De tre dstre af Rabinowitsch blev dsbt den 4./16. oktober.2T

Fsr disse ddbshandlinger giver Rabinowitsch i et brev til Schdnberger
udtryk for sine store forhibninger. Nir den forventede tilladelse fra St. Pe-
tersburg indlsber og de pAgaldende personer er blevet dobt, ,vil store ska-
rer rejse til Rohrbach i samme ojemedo. Det vil betyde, at en virkelig jode-
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kristen menighed si vil vare dannet, skriver Rabinowitsch.2s
Venetianer fortaller, at Abraham G. i diben fik navnet Peter. Rabino-

witschs tre dotre snskede ogsi nye navne: Fidelia, Spermanza og Amantia,
men pi Venetianers rid afstod de herfra. Han oplyser, at dotrene var godt
inde i Guds ord. Et sarligt indtryk gjorde Sara, da de skulle signere ansog-
ningen om dib til ministeriet. Hvad han betragtede som en formssag, gior-
de hun til en hoftidelig sag: hun tog pennen, lagde den igen, reiste sig og
bad en kort bsn om, at diben mitte ske til Guds are og ,Ba-Shem Adonenu

Jeshua ha-Mashiacho (I vor Herre, Jesu, Messias' navn).2e
Venetianer anforer videre, at mens det var bekendt, at de tre mend og Ra-

binowitschs tre dotre var rejst til Rohrbach for at fi d6bsundervisning af
ham, foregik der noget, der ikke var almindelig bekendt i Kischinew: de pi-
galdende mends hustruer fik hver dag besog af Faltins hindlangere, der
siede spiid i deres hjerter: oRabinowitsch fir flere tusinde rubler fra Lon-
don for enhver, som han lader dobe, men I fEr ikke noget af demo.r0 Vene-
tianer oplyser ogsi, at ved diben den 20. september/2. oktober 1887 var en
af Faltins proselytter til stede i Rohrbach. Han reiste den folgende dag til-
bage til Kischinew. Og et par dage efter kunne det njodefjendsken blad i
Odessa, Noworossiisski Telegraph, indgiende behandle og kritisere sagen
i en artikel dateret nRohrbach 20. septemberu (r), netop den dag, den forste
dib fandt sted.

Et avisindlag
Artiklen, dateret den 20. september (r) 1887, indeholder et skarpt angreb,
der dels er rettet mod selve dibshandlingen og dermed mod Venetianer,
dels mod Rabinowitsch og hans bevagelse.rr Disse forhold anskues i lyset
af Faltins rettigheder og dibspraksis.

Det anfsres korrekt, at Faltin som den eneste af alle praster i Sydrusland
har indenrigsministeriets tilladelse til at dsbe joder efter den lutherske kir-
kes ritual. Om hans dibspraksis nevnes, at kun I I ud afomkring200 iader,
der i iret 1886-1887 snskede dib, blev dobt afham. Faltins motiv til at afsli
de mange snsker om dib anfsres. Hvis de pigaldende ioder ikke kan vise,
hvorved de vil ernere sig, og hvis han skonner, at det ikke er afagte overbe-
visning, men kun af materielle grunde, de onsker dAb, afvises de.

Artiklen behandler herefter dibssagen i Rohrbach. Om Rabinowitsch
fortalles det, at han er blevet dabt i udlandet i nen helt ubekendt kirkeo, og
at regeringen har negtet denne uuforstandige og helt igennem udannede
jode at grundlegge en ny sektu, hvor man bide vil holde fast ved omskarel-
sen og sabbatten. Ligeledes pAstis det, at Rabinowitsch ikke anerkender
Kristi opstandelse. Han er nu blevet enig med Venetianer om at sende fem
personer til dab i Rohrbach, hvortil denne reformerte pr&st, der ogsi er af
jodisk afstamning, for kort tid siden er kommet. Desuden er en jode af ru-
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mansk herkomst ogsi sendt til Rohrbach af Rabinowitsch (sidstnavnte er
identisk med Abraham G., der er omtalt i sidste afsnit). Men, fortsrtter
avisartiklen, Venetianer regner ibenbart med, at Rohrbach er si langt fra
regeringen, at han mener, at han som prest og russisk undersit ikke er for-
pligtet pi de russiske love. I pisyn afen flertusindtallig skare foregik diben
den 20. september (r) 1887, og artiklen gor galdende, at mange var util-
fredse med dette, nda de ikke i deres midte vil have nogle mennesker, der
spotter kristendommenu. Pi denne baggrund henvises der til loven af 3.
maj 1882 (se s. 24), og onsket udtrykkes, at myndighederne mi fE fjernet
,denne vagabonderende joden, som Venetianer kaldes. Afsluttende udtryk-
kes hibet om) at denne russiske artikel mi blive offentliggf ort i et tysk blad,
siledes at den tysktalende koloni kan blive underrettet om, at der slet ikke
eksisterer nogen sekt af Ny-israelitter (til sidstnavnte udtryk se s.42).

Tonen er ikke til at tage fejl af. Hvis forfatteren til artiklen har haft det
mindste kendskab til Rabinowitsch, er det groft insinuerende at hevde, at
han ikke anerkender Kristi opstandelse. Derimod stod Venetianer svagt,
nir han vitterligt havde dobt Abraham G., for myndighedernes tilladelse
hertil foreli. Om artiklens anonyme forfatter siger Venetianer i IBBB, at
Faltin over for ham har indrommet) at formanden for det lutherske kirkerid
i Kischinew, hr. Allendor(, kunne vare den nmuligen forfatter. ,Nok om
detn, konkluderer Venetianer. nSikkert er det, at den er blevet skrevet i Ki-
schinewn.32 Senere gor Faltin andetsteds galdende, at han ikke har sagt) at
Allendorf har skrevet pigrldende artikel, samtidig med at han fastholder,
at Rabinowitschs Credo er heterodokst.33 (Under alle omstendigheder yt-
rede Allendorf sig kritisk om Rabinowitsch i en artikel i et tysk blad i
lggg).r3"

Uanset om Faltin bifaldt, at den pigaldende blev skrevet eller ej, gir han
selv kort tid efter disse ddb i Rohrbach ud i et offentligt angreb piL Rabino-
witsch. Det sker i hans irsrapport 31. oktober 1886 - 31. oktober 1887. Selv
om der har vrret tillob for, er det forste gang, Faltin ffintligt setter ind
med et si strrkt angreb pi Rabinowitsch. Begivenhederne i Rohrbach har
utvivlsomt vrret udslagsgivende.

Faltins angreb pi Rabinowitsch
I sin langere udredning gor Faltin det fra begyndelsen klart, at nden sikald-
te Rabinowitsch'ske bevrgelseu nu er fuldstandigt adskilt fra hans arbej-
de.3a Den tidligere nare forbindelse er brudt. Det skyldes, havder han,
den eksklusive stillirig og den helt igennem uklare og skeve retning) som
stifteren i ,lare og livn er kommet ind pi. Kristne og joder betragter Rabi-
nowitsch som en reformator, hvilket denne ogsi selv gor. Men joderne har
hverken brug for en reformator eller reformation, men derimod for Kristus
og det nye liv i Gud, siger Faltin. Han kritiserer beretningerne i udenland-
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ske blade for ikke at vrre nogterne nok. Da han selv og andre personer i hele
denne sag har taget feil, ser han sig nodsaget til nu at give en klargoring af
sagen omkring Rabinowitsch.

Fsrst nrvnes tre opfattelser, som mange deler, men som af Faltin beteg-
nes som feilagtige.

For det fsrste er det forkert at mene, at Rabinowitsch har samlet en stor
tilhangerskare, som holder sig til hans religiose anskuelse og er enig med
ham i alt. Sidanne folk findes ikke.

For det andet er det forkert at mene, at de publicerede dokumenter i Saat
auf Hoffnung (han mener: Schriften des Institutum Judaicum) skulle vare
trosudtryk for en israelitisk-kristelig menighed under ledelse af Rabino-
witsch. En menighed er slet ikke for hinden, og dokumenterne er han alene
ansvarlig for.

For det tredje er det forkert at mene, at der eksisterer en israelitisk kris-
tenmenighed med navnet oDen nye pagts Israelitter(. Sammen med ni an-
dre mrend har han grundlagt et jodisk fallesskab og med egen begravelses-
plads. Noget sidant kan ifolge loven andre israelitter bestiende af l0 mend
ogsi gore.

Herefter beskriver Faltin sine fsrste forhibninger til bevagelsen, men
ogsi sin egen udvikling. Han havde selv set frem til en national-israelitisk
kristenmenighed inden for den evangeliske kirke i Rusland. En sidan kun-
ne sammenlignes med de menigheder i Rusland, som var dannet affolk fra
forskellige nationaliteter. Hver menighed var med hensyn til nationalitet
forskellig, men i trosgrundlaget var de felles og bekendte 6n Herre, 6n tro
og 6n dib. Men at fastholde sabbat og omskarelse og danne en jodekristen
menighed uden for den almindelige kirke, sidan som Rabinowitsch vil det,
mi Faltin gi imod. Erfaringen de sidste par 6r har lrrt ham, at joder ikke
vil have en sidan 'mellemting(, som Rabinowitsch tilbyder. De skal ikke
udviske deres nationalitet. De kan dyrke det hebraiske sprog og andre skik-
ke, som nu anskues i evangeliets lys. Faltin indrommer, at han tidligere har
ment, at ioder, der kom til tro pi Jesus Kristus, kunne fastholde sabbat og
omskerelse ud fra et nationalitetsprincip.35 Fsr eller siden ville man alli-
gevel ophore med noget sidant. Men, hrvder Faltin, sidanne jodekristne
er slet ikke for hinden! Det er derfor helt nkunstigt() at Rabinowitsch vil
opbygge en sidan menighed. I sin opfattelse af kristendommen er han teo-
retisk og spekulativ. Han har heller ikke den nodvendige teologiske uddan-
nelse til at administrere et embede. Dels mangler han overblik over, hvilke
love der galder for en menighed, og dels mangler han objektet for sin virk-
somhed, nemlig menigheden!

Til trods for alt dette gor Faltin grldende, at Rabinowitsch har tilladelse
til at virke som evangelist. Gennem sin pradikenvirksomhed kan han vare
til megen velsignelse, siger Faltin.
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I sin kommentar til diben af Rabinowitschs tre dotre og Den vis Gn ud-
trykker Faltin sin glede over, at de er optaget i den treenige Guds felles-
skab. Til undskyldning for Venetianers handlemAde navner Faltin, at den-
ne gerne ville hjrlpe til med at samle en menighed. Men, hevder Faltin,
Venetianer har nu flet et klarere indblik, og erklrcrer sig indforstiet med
ham i, at man frem for alt mi have nfriske, faste, troende israelitiske krist-
nsn, for en menighedsforsamling kan komme pi tale. Venetianer har ogsi
indset, at der ikke er to personer til stede, som er fuldstrndig enige med Ra-
binowitsch, havder Faltin.

Begivenhedernes gang de efterfolgende mineder viste dog, at Venetianer
ikke havde skiftet side. Han var stadig villig til at dobe Rabinowitschs til-
hangere.

Med Faltins rapport var bruddet med Rabinowitsch oflentligt kendt.
Faltin var kommet til klarhed for sin del og havde intet behov for at rakke
en hind ud til Rabinowitsch. Handsken var kastet, og Rabinowitsch og an-
dre tog kampen op. Havde Faltin indskranket sig til at beskrive sin egen ud-
vikling og klaring af problemerne, havde han stiet starkere) end tilfeldet
var nu. Men han angreb Rabinowitsch for i tro og liv/livsfsrelse at vere ude
pi et skrAplan. Eksempler pd det sidste havde han imidlertid ikke givet.
Derfor virkede dette starkt sirende og unfair, som et slag under balteste-
det.

Rabinowitsch nojedes da heller ikke med bare at citere Hebraerbrevet
12,11: oAl tugtelse synes vel i oieblikket ikke at vere til glade, men til sorg;
men siden giver den dem, der er opovet ved den, en fredens frugt: retfar-
dighedo. Det gjorde han i et brev til G. Dalman den 4./16. marts 1888.36
Men andre fslelser fik ogsi luft.

Rabinowitschs reaktion pi angrebet
I et brev til Schonberger af 2. april (r?) 1888 giver Rabinowitsch ikke blot
udtryk for sin skuffelse, men svarer skarpt igen. Til forstielse afdette mod-
angreb skal et par begivenheder omtales, som fandt sted efter de to dib i
Rohrbach i oktober 1887.

Venetianer besogte i december mined Kischinew Den 10. december (r)
pradikede han i Rabinowitschs bedesal. oJeg holdt nadver med Rabino-
witsch og de af hans folk, som jeg for nylig havde dsbt. Det var en meget
hojtidelig gudstjenesten, skriver han.3? Mange joder var til stede og - hvil-
ket er det mest bemerkelsesverdige - om sondagen prrdikede han hos Fal-
tin!r8 Om dette skal forstis som et sidste forsog fra Faltins side pi at undgi
en konflikt og et oflentligt angreb, eller om det snarere er udtryk for et
merkverdigt dobbeltspil, mi sti hen i det uvisse. I hvert fald udtrykker Ve-
netianer, at han efter dette besog venter, at nogle folk fra kredsen omkring
Rabinowitsch kommer til dibsundervisning i Rohrbach.
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10 dage efter Venetianers afrejse fra Kischinew rejste fire mand fra Rabi-
nowitschs omenighedo til Rohrbach for at blive dsbt.3e Dette blev dog
ikke til noget. Ifolge Rabinowitsch fik Venetianer besked fra myndigheder-
ne i St. Petersburg om, at han ikke mitte dsbe disse, ofordi hans kirke ligger
i en landsby, og i Rusland kan joder kun blive dsbt i de stsrre byers kir-
kero.ao

Begrundelsen var ikke i sig selv overraskende. Men hvis Rabinowitsch i
august/september 1887 fra myndighederne har fiet et praj om, at de fore-
stiende dAb ville blive betragtet som dib ind i hans menighed, er hans reak-
tion forst6elig.a' I givet fald havde man varet tat pi en losning, men den
offentlige polemik havde sdelagt denne mulighed.

Til Schtinberger skriver Rabinowitsch forst, at han har modtaget et brev
fra Delitzsch rfyldt med trostende ord, hvor han samtidig forsikrer mig om
hans forset at kampe for mig og min sag imod disse vanhellige forketrin-
ger fra F[altin]n. Rabinowitsch fortsatter med at henvise til de starke ord
fra Es. 7,4: ,,Tag dig i vare og hold dig i ro! Frygt ikke og lad ikke dit hf e rte
Engste sig for disse to rygende brandstumper, for Rezins og Syriens og Re-
maljas sons fnysende vrede!na2

Efter denne i sig selv kraftige skrifthenvisning fortsatter han sit brev til
Schonberger med skarpe udfald mod Faltin. Hans ord i rapporten er som
pip og rumlen fra kendte inder og troldmand, som hverken kan gore godt
eller ondt. Faltins karlighed til Israel er rent teologisk, ikke udsprunget fra
dybet af et menneskes hjerte, skriver Rabinowitsch.

Selv om det var et privat brev, blev det ikke desto mindre oflentliggjort
i julinummeret afTheJewish Herald, organet for Det britiske Selskab, som
Schirnberger var missionar for i Wien. I samme nummer gengives et brev
fra Venetianer til Sch<jnberger, dateret 10. maj 1888. Venetianer skriver, at
det bliver Schiinbergers obusinessu at oplyse Rabinowitschs engelske ven-
ner om Faltins obagvaskelser( og fortsatte med at forsikre dem om vigtig-
heden af Rabinowitschs arbejde.al

At Rabinowitsch ikke er sliet ud, viser et andet brev til Schdnberger, da-
teret 14. maj (r?) 1888, som ogsi blev gengivet i samme nummer af The
Jewish Herald. Her skriver han, at det er pi hoie tid at fe gang i byggeriet
af et nyt bedehus pi den grund, som lenge har ligget klar.aa Der gik dog
smA to fu, far dette arbejde kunne pibegyndes (se s. 147).

I et brev af 8J20. august l8BB til Delitzsch kommer Rabinowitsch ogsi
ind pA denne sag.a5 De forsmadelser, Allendorf har bragt frem, betragter
han ikke som et angreb pi ham selv, men pi Gud, som aldrig forlader sit
folk. Han ser ikke sig selv som larer eller som reformator, men som en bro-
der for sine brodre i Sydrusland.

Konflikten mellem Rabinowitsch og Faltin tvang ogsi ledelsen for den
tyske Centralforening ud i en stillingtagen. Sagen blev ikke lettere at at
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man i en irrakke ogsi havde stottet Faltins arbeide i Kischinew. Alligevel
faldt sagen ud til Rabinowitschs fordel, hvilket nu kort skal vises.

Fabers og Delitzschs vurdering af konflikten
At Delitzsch ikke blot sendte et privat trostebrev til Rabinowitsch, men
ogsA offentligt gik ind i konflikten sammen med Faber, er der bevaret klare
vidnesbyrd om. I piskenummeret af nEfterretninger fra Institutum Judai-
cum i l-eipzign fra 1888 kommenterer Faber sagen.a6 Forste del af Faltins
irsrapport er aftrykt, men rAAe den del, hvor Rabinowitsch angribes. Faber
fastslir med henvisning hertil, at Faltin ikke stir i nogen direkte forbindel-
se med den af Rabinowitsch startede national-jodiske kristendomsbevegel-
se. Til dem, der selv har lest Faltins rapport, siger Faber, at ohvad der ddr
er sagt om Rabinowitsch, er udtrykt pi en misforstielig miden. Ganske vist
er det korrekt, hvad umin svigerfaderu har udtrykt, at der ikke i Kischinew
er blevet organiseret en egentlig storre menighed omkring Rabinowitsch.
Men skylden herfor skal ikke tillegges Rabinowitsch, men den omstandig-
hed, at de russiske myndigheder ikke har givet ham dibstilladelse. Sin me-
ning om Rabinowitsch, ',ss1p, hvilket jeg nappe behover at bemarke, er i
fuld overensstemmelse med professor Delitzschs() sammenfatter Faber i
fire punkter.

1. Evangeliet forkyndes hver sabbat for en talrig tilhsrerskare, hvilket mi-
ske er en uhort begivenhed siden apostlenes dage. Rabinowitschs trykte
pradikener har i fodiske kredse pi kortere tid spredt et kendskab til evange-
liet, end det er tilfaldet gennem mange missionsselskabers anstrengelser
gennem mange Ar. I afsidesliggende egne af Karpaterne har Faber erfaret
en dybtgiende indflydelse fra Rabinowitschs skrifter.

2. Den tanke, at Israel gennem kristendommen ikke behsver at opgive sin
nationalitet, har gennem Rabinowitsch vundet genklang blandt det jodiske
folk. Det er en erfaring) som Faber har set bekrrftet pi sine rejser i Galizi-
en. Sksnt Rabinowitsch pi grund af de russiske forhold ikke har kunnet
grundkgge en storre menighed, er grunden herfor dog lagt i det afham le-
dede samfund. Det bestir af l0 mrnd, som af regeringen har fEet tilladelse
til at danne et samfund med egen begravelsesplads. Rabinowitsch har vist,
at det bygger pi et kristent grundlag.

3. Spredningen af det hebraiske Ny Testamente har gennem Rabinowitsch
fEet en aldeles ny fart. Fra de fjerneste egne af Osteuropa har Faber fiet ind-
trangende bsnner om at sende Ny Testamenter. Kendskabet til Ny Testa-
mente har man helt klart fiet sennem Rabinowitsch.
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4. Som en lolge herafkan man uomtvisteligt pisti, at den gennem Rabino-
witsch vakte bevagelse er af kirkehistorisk betydning. Pi en magtig mide
vil den fremskynde den tid, hvor hele Israel stir beredt til at modtage sin
Messias.

Foruden dette votum gav Delitzsch sin mening til kende i samme tids-
skrift, hvori Faltin havde ladet sin irsrapport aftrykke.aT Det er lange si-
den, Delitzsch har fiet en si nsmertelig overraskelseu, skriver han. I for-
talerne til de dokumenter) han har ladet publicere, har han osom luthersk
teologo begrundet, at oprettelsen af selvstrndige jodekristne menigheder
er en ansats til opfyldelsen af Rom. 11,25-26. Nir Faltin har giort galden-
de, at en national kristen menighed mi bygges inden for oden evangeliske
kirke i Ruslando, stil ler Delitzsch sporgsmilet: nDen lutherske eller den re-
formerte?n Og han fortsatter med en argumentation, der viser, at han tager
Rabinowitsch og hans ligesindede alvorligt: nNAr de vil bibeholde sabbat
og omskarelse, hvordan kunne si et luthersk eller reformert kirkeregimen-
te officielt legalisere denne bibeholdelse!n Faltin tager ogsA fejl, nir han
havder, at Rabinowitsch vil stille sig uden for kirken, og det passer heller
ikke, at der ikke er jodekristne for hinden, som onsker at bibeholde sabbat
og omskarelse, som Faltin har pistiet. Faltins modstand skyldes, at Rabi-
nowitsch blev dsbt i Berlin af professor Mead, som Delitzsch betegner som
en nar ven. Derfor kan Delitzsch ikke fi det til at rime, at Faltin nu udtryk-
ker sin glede over, at Rabinowitschs dotre er blevet dsbt af Venetianer.
Begge dib blev io foretaget i den hensigt at hjalpe til med at stifte og samle
en menighed for Den nye pagts Israelitter. Delitzsch afslutter med at henvi-
se til de fire dokumenter af Rabinowitsch, som han har ladet publicere.
,Den, der hser disse skrifter uden at vare forudindtaget, han mi fE det ind-
tryk, at der her foreligger en iodisk bekendelse og bestrabelse, som ikke har
haft sin mage siden den apostoliske tidn.

Ogsi i tyske missionsblade ser det ud til, at Delitzsch har ladet sin rsst
hsre til fordel for Rabinowitsch.a8 Hermed holdt han de lofter, som han i
sit private brev havde givet Rabinowitsch (se s. 139). Men ogsi G. Dalman,
der nu var hovedredaktsr for Centralforeningens organ) Saat auf Hoffnung,
behandlede sagen.

Dalmans behandling af konflikten
Uden at ville gi ind i alle enkeltheder giver Dalman alligevel en fyldig om-
tale og vurdering af konflikten i det forste nummer af Saat auf Hoffnung i
1889.4' Dalmans mere principielle betragtninger kan i denne sammen-
heng forbigis (se s. 170). Skont Dalman ikke undlader at kritisere Rabino-
witsch for at modtage pengemidler fra sine engelske venner og ligeledes
omtaler Delitzschs betenkeligheder ved Rabinowitschs fastholden af om-
skerelse og sabbat, er sympatien klart pi Rabinowitschs side. Det er ikke
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Rabinowitsch, men derimod Faltin, som har andret holdning, samme Fal-
tin, som hilste de dokumenter velkommen, som Delitzsch havde udgivet
om og af Rabinowitsch. Rabinowitsch gor ikke andet end Paulus, som hel-
ler ikke afsine med-joder fordrede, at de skulle lade vare med at overholde
sabbat og omskarelse. Derfor vil Dalman ikke bebrejde Rabinowitsch og
hans troende brodre, at de fortsatter med at vare si meget joder som muligt
i deres tro pi Jesus. Ligeledes fanger Dalman Faltin i, at denne pi den ene
side har havdet, at Rabinowitsch i ord og livsforelse er ude pir et skrirplan,
og pi den anden side medgiver, at Rabinowitsch som evangelist kan bringe
stor velsignelse til sit folk.

Dalman slutter sit indlag med opfordring til bsn for Rabinowitsch og
med en understregning af, at f ordiske feji og menneskelig ufuldkommen-
hed findes ved ethvert redskab, Gud benytter sig af.

Ogsi Dalman erklarede altsi Rabinowitsch som nvindern.

Eftervirkninger af konfl ikten
Skont Rabinowitsch kunne se sig udpeget som vinder i udlandet, blev han
taberen i Rusland. Polemikken efter de fsrste dib i Rohrbach i efterAret
1887 gjorde sin virkning. Da man forsogte med nye dib i begyndelsen af
1888, blev de forbudt. Det er morklagt, om Faltin har gjort sin indflydelse
greldende i korridorerne. I hvert fald blev det afvarget at Rabinowitschs
kreds skulle have en positiv serbehandling i dibssporgsmilet. Det ville
vere uretfardigt at benrgte, at der ogsi for Faltin stod teologiske sager pi
spil. Samtidig kommer man dirligt uden om, at visse kirkepolitiske forhold
blev teologiseret af ham i denne sag. I marts 1888 kan Somerville i sin dag-
bog notere, at Faltin har sagt, at Rabinowitschs hib om at organisere en kir-
ke med ret til at dobe, vie og begrave er uden grundlag, og at regeringen al-
drig vil give ham disse rettigheder.50

I engelske og tyske kredse, som forud for konflikten havde stottet Rabino-
witsch, fik Faltins angreb ingen storre virkning i negativ henseende. Og ek-
sempelvis de norske og svenske israelsmissioner, som tidligere overvejende
havde stottet Faltin og kun i beskedent omfang ydet okonomisk ststte til
Rabinowitsch, fortsatte med at ststte Faltin okonomisk. Herfra gik der
nrppe flere penge til Rabinowitsch, hvilket dog ikke fik nogen egentlig
virkning, da de tidligere afsendte pengebelob var af en mindre storrelse.
Derimod/ortsatrc man i disse missioners blade med at informere positivt
bide om Faltins og Rabinowitschs arbejde. Den danske Israelsmissions se-
nere formand, A.S. Poulsen, stillede sig fuldt pi Rabinowitschs side og
fandt i i888, at uretten i alt vasentligt var hos Faltin og hans kreds.

At konflikten heller ikke i nogen starre grad skadede Faltin, er miske
mere bemarkelsesverdigt, nir man ellers tog afstand fra hans angreb. I
denne sammenhang er G.A. Knigers ord i det fransksprogede tidsskrift k
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R6veil d'Isradl meget betegnende. Selv om ogsi Krtiger om nogen stillede
sig pi Rabinowitschs side, siger han alligevel med henblik pi Faltin: ,alte
Liebe rostet nichto.5r Sksnt man ikke forstod Faltins kritik, satte man ham
alligevel ikke pli den sorte liste. For noglehangdette sammen med, at mens
man pA den ene side fuldt ud ststtede Rabinowitschs bestrrbelser, ville
man pi den anden side ogsi stotte ioder, som frivilligt snskede at give af,
kald pi deres iodiske identitet, nir de var kommet til tro pi Jesus Kristus.
Hos Faltin kunne sidanne hente hjalp og forstielse.

Med myndighedernes forbud til Venetianer i begyndelsen af 1888 om
ikke at dsbe Rabinowitschs tilhangere blev det signaleret, at Rabinowitsch
ikke skulle regne med en speciel losning pA dibsdilemmaet for kredsen om-
kring ham. Neiet til det, der kunne betyde dannelse af en egentlig lodekri-
sten menighed, blev stiende. Og Venetianer forlader Rohrbach i begyndel-
sen af 1889. Efter dette tidspunkt fir Rabinowitsch ganske vist sine to yng-
ste sonner dobt af pastor Kornman i Odessa i oktober 18885'z - samme re-
formerte prrst, som i 1899 begravede Rabinowitsch. I l89l blev Rabino-
witschs kone dsbt i Budapest (se s. 175).

Den smerte, Rabinowitsch folte, og den vrede, han gav udtryk for efter at
vare blevet angrebet af Faltin, gjorde ham imidlertid ikke passiv. Han fort-
satter sin virksomhed i Kischinew og plejer sine internationale kontakter,
ikke mindst de engelske og skotske, i et forsog pd at fi midler til at bygge et
nyt og storre menighedslokale (se nedenfor s. 175).

Inden vi gir nrrmere ind pi det, skal vi kort se pi, hvordan forholdet
mellem Faltin og Rabinowitsch senere udviklede sig.

Rabinowitsch og Faltin efter konflikten
Mellem Rabinowitsch og Faltin kom det aldrig til en forsoning. Mdskehar
de ikke engang msdt hinanden efter konflikten. I 1889 forsogte fx dr. F.W.
Biideker under et besog i Kischinew at arrangere et msde mellem dem,
men forgrves.5r Senere fik begge en invitation til at deltage som talere ved
en storre konference i Tyskland i 1895. Men heller ikke her kom de til at
msdes. Rabinowitsch meldte afbud - og angav sygdom som grund (se s.
178).

I sine irsberetninger n&vner Faltin efter konfliktens udbrud kun sf al-
dent Rabinowitsch. I beretningen for 1887-1888 kommenterer Faltin de
mange usandheder, der er fremme, vedrorende hans stilling til Rabino-
witsch.5a Han erklarer, at han hverken personlig har gjort Rabinowitsch
uret eller har talt urigtigt om ham. Det forekommer ham, at Rabinowitschs
opgave er at forberede marken som missionspredikant og evangelist. Han
lover, at han i fremtiden er beredt til at yde ham bistand til Guds riges frem-
me. I beretningen for 1892-1893 tager Faltin stilling til Rabinowitsch og
Isak Lichtenstein og deres arbejde." Grunden til, at det ikke er kommet til
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en gennemgribende omvendelse og en samling i en israelitisk, kristen me-
nighed, er, at det brrndende sporgsmil ikke er: oHvad skal jeg gore for at
blive salig?n Det stir ikke i centrum. Det gor derimod perifere sporgsm6l.
Den, der elsker sin nationalitet, sine frdrene overleveringer og skikke mere
end Jesus Kristus, er ham ikke vard, siger Faltin, idet han omformer et
kendt Jesus-ord. uPi en vis mide minder disse bevegelser, som er knyttet
til personerne Rabinowitsch og Lichtenstein) om det, som skete i Galatien
og Kolossa...o Ifolge Faltin er Jesu ord oOmvend ier og tro pA evangelieto
ikke i centrum hos disse mand og deres menigheder.

I beretningen 1898-1899 omtaler Faltin Rabinowitschs dsd.56 nHvor er
det dog giet helt anderledes, end vi dengang hibede pin - siger han efter
at have omtalt deres indbyrdes gode forhold i begyndelsen. Og han fortsat-
ter:

Rabinowitsch tilsluttede sig ikke kirken, han ville pi ebjonitisk vis
oprette en separat jodekristendom, hvor man ganske vist skulle tro pi
Jesus Kristus, men ikke pi den betingelse) som Jesus satter, nemlig:
oOmvend ier og tro pi evangeliet<. Hvad er nu resultatet blevet? Til
en jodekristen menighed er det ikke kommet, han selv er blevet isole-
ret i sin ejendommelige anskuelse; i udlandet er han betragtet som en
evangelisk kristen, i indlandet som iode, lige til det sidste optegnet
som jode af nden mosaiske religiono i sit pas...

Faitin beklager herefter, at han var ude pi visitatsrejse, da Rabinowitsch
skulle begraves i Kischinew. Han finder det trist, at oden sAkaldte Rabino-
witsch'ske bevagelse, som i begyndelsen gav si mange forhAbninger, iben-
bart er lobet ud i sandetn. Gudstjenestelokalet er nu ubenyttet, siger Faltin
og udbryder: oGud v€d, hvad det senere skal bruges til< (se s.212).

Han roser afsluttende Rabinowitsch for at have talt mange friske og kraF
tige ord for at bringe joder ud afderes forvirring. Ligeledes roses han for at
have uddelt mange Ny Testamenter samt kristne skrifter i ovrigt. Til sidst
snsker Faltin, at Gud i sin nide mi beskytte ham i evighed og legge sin vel-
signelse til det, som han har udstroet.

Med irene blev Faltins syn pi Rabinowitsch mere og mere negativt.
Hans kritik af Rabinowitsch synes dog ikke at yde Rabinowitsch retfardig-
hed. Sarlig konsekvent er det heller ikke, at Faltin kritiserer Rabinowitsch
for hans ebjonitisme.og samtidig roser ham for hans forkyndelse. Mistan-
ken vakkes, at hvis Rabinowitsch havde holdt sig til sin forkyndelse og hav-
de fort sine tilhangere ind i den lutherske kirke hos Faltin, ville der nrcppe
fra Faltins side have lydt storre indvendinger.

Kort efter sin dib i 1885 skrev Rabinowitsch til Delitzsch, at han arede
Faltin som en Guds engel, og at han hAbede pi et fredeligt samarbefde til
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trods for deres forskellige synspunkter." Faltins offentlige angreb medfsr-
te, at Rabinowitsch ikke langere kunne betragte ham som nen Guds engelo,
hvilket hans starke ord om Faltin viser.
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XI
Gud s tj ene s t el o kal erne

og liturgien

I Kischinew holdt Rabinowitsch gudstjenester to steder, selv om der mi
sondres mellem tre gudstjenesteperioder. De forste gudstjenester blev
holdt under interimistiske forhold pi forste sal i det hus, som Efraim Jakob
Rabinowitsch lefede, men med ret til at ombygge det. Allerede i foriret
l885 blev dette omdannet. Den 18./30. mai 1885 blev den forste gudstjene-
ste afholdt i det nyrestaurerede lokale. Indtil slutningen af 1890 blev Rabi-
nowitschs gudstjenester holdt her. Planen om yderligere ombygninger for
at kunne rumme en menighedsskole blev aldrig realiseret, da man ikke op-
niede myndighedernes tilladelse hertil. Den 15.127 . december 1890 blev
Somerville Memorial Hall taget i brug. Den var rejst for overvejende skot-
ske pengemidler og li op ad Rabinowitschs nye bolig.

Navnene pi lokalerne
I de udenlandske missionsblade benyttedes i samtiden varierende udtryk
om disse lokaler: modelokale, forsamlingssal, gudstjenestelokale, kirke,
tempel, bedesal, synagoge mv. Pi tilsvarende mAde varierer udtrykkende
om Rabinowitschs forsamlinger: msder og gudstjenester mv. Sprogbrugen
er langtfra fikseret, og 6n og samme organisation kan bruge forskellige ud-
tryk. Nir nogle omtaler Rabinowitschs pradikener som oforedragu, forto-
nes det noget, at disse fandt sted i en liturgisk sammenhang. I denne for-
bindelse er det vigtigste dog, at Rabinowitsch aldrig ftk tilladelse til at fun-
gere som prast. Hans lokaler var et pradikested, hvor dib ikke kunne for-
rettes. Kun undtagelsesvis blev der holdt nadver (se s. 138).

Fra myndighedernes side blev lokalerne betragtet som en synagoge. De
love, som gjaldt for jodiske synagoger, gjaldt ogsi for Rabinowitschs bede-
sal. Selv om Lhotzky ogsi pi dette punkt overdriver, nir han siger, at der
var omkring 100 synagoger i Kischinew, som fungerede med eller uden
myndighedernes tilladelse, har det dog sin pointe, nir han fortsatter: oln-
tet menneske bekymrede sig heromn' Det giorde man derimod om Rabi-
nowitschs synagoge. I andre kilder oplyses det, at Kischinew i 1889 havde
6n synagoge og 29 nbedehusen.2

Netop udtrykket nbedehusn eller nbedesal( svarer til det hebraiske Beir
Tbfila, som ogsi anvendtes om lokaler, hvor joderne kom sammen til bon.
Pi titelbladet til de forste to pradikener, der afJakob Wechsler var oversat

t46



til hebraisk, nrvnes, at de var holdt i ubedehusetu (Beit Tefila) Betlehem.
For lettere at kunne holde de to prrdikesteder adskilt fra hinanden, bru-

ges betegnelsen bedesal for det restaurerede lokale i Rabinowitschs broders
hus, og Somerville Hall for den bygning, der blev rejst i 1890. Ogsi denne
bygning betragtede Rabinowitsch som en )synagogenr. Rabinowitsch
brugte undertiden ogsi betegnelsen Somerville Hall,a det samme giorde
datteren Rakel i sine breve til engelske og skotske venner.5 Kri.iger i Fran-
krig misbilligede dette navn.6 Det er da nappe heller Rabinowitsch selv,
der har fundet pi det. Men han accepterede, at de kredse i Skotland, som
havde finansieret byggeriet, hermed havde fiet en Memorial Hall for den
skotske kirkeleder A.N. Somerville, som kort for sin dsd i 1888 havde be-
sogt Kischinew.? I l896 nrvner Rabinowitsch bygningens uskotske atmo-
sf&ren, da han taler til Den skotske Frikirkes generalforsamling. 200 pund
er givet af Campbell White (I-ord Overtoun) til murene, en anden har givet
lysestagen, Frikirken i Edinburgh et lille trykkeri, oplyser han.8

At navnet Someraille Memorial Hall oftest anvendes i engelske og skotske
kilder, er ikke andet, end hvad man kan forvente. Navnet Betlehem synes
dog ogsi efter 1890 at vare anvendt i Kischinew.e Allerede i iuledigtet fra
21. december 1884 trrder Betlehem-motivet klart frem (se s. 74). At Rabi
nowitsch i 1885 skulle dobes i en kirke, der ogsi hed Betlehem, kunne han
ikke dengang vide. Men under alle omstandigheder var der for hebraisk-
kyndige foder lagt op til nogle meget narliggende associationer: Rabino-
witschs Beit Tefilavar Beit Lechez, bedehus og brodhus. I Betlehem var ia'
dernes broder og Messias blevet fodt. Det var om ham, der blev prediket
i lokalet nBetlehemu.

Somerville Memorial Hall
I breve til udenlandske venner mere end antyder Rabinowitsch sit snske
om at fa et nyt og stsrre lokale end bedesalen. I mai i888 skriver han fx til
Schonberger, at det er pi hoje tid at fi bygget et hus pi den grund, som for
hngst er anskaffet og klar til dette formil.'o Fra sin anden reise til Eng-
land og Skotland i efteriret 1889 medbringer han et lsfte fra sine skotske
venner om, at de vil finansiere nybyggeriet (se s. 175).

I maj 1890 lagger Rabinowitsch grundstenen til bygningen, som ,helli-
ges i Herren Jesu, Messias' navn, han der evigt hersker over Jakobs hus,,,
som det hedder i grundstensdokumentet.'r Heri citeres ogsi Hebr. 3,4;
Salme 118,3 og Zak. 4,6, og det navnes videre, at bygningen er finansieret
af nHerrens venner i l-ondon, Edinburgh og Glasgown. Den 31. oktober
samme ir meddeler The Christian, at bygningen er frrdiggiort.'2 Men
forst den 23. december indlsber myndighedernes tilladelse til at benytte
den. Det skete efter )en lang og pinefuld ventenu.13 Samme dag udfardi-
ges et nyterskort med mottoet for 1891 (Salme 80,4 og 34,4a). Det meddeles
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p6' dette kort, at den nye bygning vil blive taget i brug den 27. december,
hvilket den ogsi blev.' '

Bygningen var interessant nok tegnet afen arkitekt i Odessa, der var Fal-
tins svoger.'5 Det ser ud til, at Rabinowitsch har haft tegningerne med i
bagagen ved sin rejse til England og Skotland i efteriret 1889 (se s. 166). Den
aflange gudstienestesal var omkring l3 m lang, 6% m bred og godt og vel
5 meter hoj.'6 Desuden havde bygningen to fremspring, det hojre - set fra
gaden - tjente som forhal, det venstre som sakristi og bibliotek. Pi grunden
li ogsi familien Rabinowitschs bolig og desuden to andre bygninger, som
ohelt eller delvis tilhsrte ham og hans arbejdeo, siger S. Wilkinson i
1897.I7 Hvordan ejerforholdet ellers var defineret, er det vanskeligt at ud-
tale sig sikkert om (se dog s. 216).

Grunden var omkranset af et gitter. Ifolge Dalman lignede Somerville
Hall ikke en kirkelig bygning.ls Dog kan det ses pi det bevarede foto, at de
store vinduer er udstyret pi en sidan mide, at man kunne komme til at tcn-
ke pA kors. PA den store sals langside, som vendte ud mod gaden, var der
med forgyldte hebraiske og russiske bogstaver skrevet ordene fra Apostle-
nes Gerninger 2,36: rSi skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus,
som I korsfastede, ham har Gud giort bAde til Herre og Kristusn.

I et brev til Dalman afviser Rabinowitsch, at disse ord skulle forstarke de
kristne omgivelsers had til ioderne. Det arefulde navn olsraeln er nemlig
i Det nye Testamente forbeholdt joderne og bruges her ikke om andre natio-
ner - en tolkning, Dalman i ovrigt distancerer sig fra. Indskriften er ifolge
Rabinowitsch en indbydelse til joderne om at erkende deres synd og tro pi
Messias. Men det er ikke et udtryk for smiger over for hedningekristne. De
andre nationer) )europaere, hojtuddannede og fornemme folk,,, som bilder
sig ind, at det er dem, der har gjort Jesus til Herre, skal herigennem mindes
om, at det er Gud, der har giort det. Disse folk, som ikke havde borgerskab
i Israel, er ved Jesu blod kommet Gud nar, understreger Rabinowitsch.'e

Somerville Memorial Hall dannede i godt og vel B ir rammen for Rabino-
witschs gudstjenester. Hvad den blev brugt til efter hans dod i 1899, ven-
der vi senere tilbage til (se kapitel l9). Kort tid efter indvielsen blev to
lotografier af den nye bygnings eksterior og interior sendt til udlandet.'o
Disse sammen med mere eller mindre detaljerede beskrivelser af bide be'
desalen og Somerville Hall gor det muligt at beskrive lokalernes indret-
ning.

Indretningen af bedesalen og Somerville Hall
Allerede i et brev af 5. november lB84 skriver Faltin til Delitzsch om Rabi-
nowitschs planer for indretningen af lokalet i hans broders hus.2' Det skal
indrettes som en luthersk kirke, siger Faltin. Pi bagvaggen skal der vere en
tavle, hvorpi der med forgyldte bogstaver skal sti nogle skriftord, som Fal-
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tin vedlagger pi en seddel, idet han sporger om Delitzschs mening herom.
Om dette blev realiseret i det hurtigt indrettede og forelobige lokale, mi stA
hen i det uvisse. Orgelmusik ledsagede sangen ved de forste gudstjenester.
Serlig jodisk var dette ikke, og man hsrer ikke om anvendelse aforgelmusik
senere hen. Om den fsrste juleaftengudstieneste skriver The Jewish Chro-
nicle: , Akeret var dekoreret efter luthersk skik, og en luthersk bibel var pla-
ceret pi deto.'z Det overraskende udtryk oen luthersk bibeln refererer vel
til et hebraisk Ny Testamente.

Om indretningen af henholdsvis bedesalen og Somerville Hall er vi for-
holdsvis godt underrettede. I september 1886 skriver Faber fra Kischinew
til Delitzsch: oBedesalen er indrettet pi det skonneste. Mundtligt skal jeg
nok beskrive det alt nojagtigtu.rs Samme ir beskriver A.S. Poulsen ret de-
taljeret bedesalens indretning.2a Ganske vist har han ikke ved selvsyn set
den, men sammenholdt med fx Venetianers (1887)':5 og Somervilles be-
skrivelser (1888)'z6 bestyrkes indtrykket ai at han i det store og hele har
ramt plet. For at undgi for mange gentagelser beskrives indretningen afbe-
desalen og Somerville Hall samtidigt. For den sidste er der givet mere eller
mindre fyldige beskrivelser af besogende, fx JG. Blom (1892),27 publici-
sten Lerner (1893)'?8 og S. Wilkinson (1897).2e Desuden skrev Rabino-
witsch selv og hans medarbef der R.F. Feinsilber om den nye bygnings ind-
retning.30

Bedesalen har haft omkring 150 siddepladser. Undertiden har der varet
flere tilhorere end siddepladser. Somerville Hall har haft omkring 200 sid-
depladser, og de fleste gange har det varet mere end nok (se videre s. 157).

I bedesalen var der rejst uen Art Altern, siger A.S. Poulsen. Til venstre
- set fra tilhorernes plads - li der pi dette bord en skreven torarulle. Pi den
stod der med hebraiske bogstaver: nMessias er lovens ophoro (if. Rom.
10,4). Venetianer fortrller fra sit besog i 1887, at der blev last op fra denne
rulle.3r En sidan torarulle omtales ikke i Somerville Hall (se s. 156). Til
hojre pi alteret/bordet li der i bedesalen en oEvangeliebogo, velsagtens et
Ny Gstamente. Ifolge de planer, som Faltin nftvner for Delitzsch, skulle
der foruden en skreven torarulle ligge et Gamle Testamente og et Ny Testa-
mente indbundet i 6t bind. l-erner navner) at der i Somerville Hall 16 en
bibel i et smukt skrin. S. Wilkinson siger, at pi bordet er der obare en bibel
indbundet i rodt plys og oprejst pA en sidan mdde, at man kan lase de for-
gyldte bogstaver pi den: hitztei kodesho (las: Kitvei ha-Kodesh, ode hellige
Skriftero). Netop denne bibel var i ovrigt i brug i Kischinew si sent som i
1936! (se s.232).

Overst pi bagvrggen findes i bedesalen to tavler med De ti Bud. Under
De ti Bud er der ifolge Poulsen et violet tappe, )som ogsaa barer IndskriF
ter<. Feinsilber, Rabinowitschs daverende medhjelper, skriver ogsi om et
trppe i Somerville Hall, hvorpi der er broderet De ti Bud med guldbogsta-
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ver.32 Sandsynligvis er dette dog en fejl, der har indsneget sig i oversettel-
sen til fransk, og som ogsi Dalman gentager.r3 Fotoet af interisret i So-
merville Hall viser, at De ti Bud er skrevet pi to tavler. Bloms og Wilkin-
sons beskrivelser peger i samme retning. I bedesalen er den anden trosarti-
kel fra Credo'et for Den nye pagts Israelitter skrevet oven over torarullen.ra
Artiklen omhandler udsagn om Jesus. Pi fotografiet fra Somerville Hall
kan den lases. Bemerkes kan det, at Jesus-navnet (Jeshua) er skrevet med
storre hebraiske bogstaver end den ovrige tekst. Oven over nEvangeliebo-
geno findes i bedesalen Fadervor pi hebraisk, siger Poulsen. Dette omtales
ogsi for Somerville Hall og mi forudsettes skrevet yderst til hojre pi tav-
len. krner omtaler ogsi disse to tingr selv om det mi betragtes som en lap-
sus, nir han siger, at hele trosbekendelsen er skrevet her.

Mellem disse to tavler over henholdsvis torarullen og evangeliebogen fin-
des i bedesalen en rakke vers fra Det gamle Testamente. Det mi antages, at
de er skrevet pi en tavle. Feinsilbers ord - hvor upracist de end er oversat
- peger i retning af, at hele '>alterpartiet( - Dsynagogepartiet( - ailerede be-
smykkede det gamle gudstjenestelokale, altsi bedesalen. Ifolge Poulsen
stod folgende linjer pi tavlen over bordets midte:
- Herre, min klippe og min genloser (Sl. 19,15).
- Hor, Israel, Herren vor Gud, Herren er €n (5.Mos. 614).
- Du skal elske din neste som dig selv (3.Mos. 19,18).
- Herren din Gud vil lade en profet som mig fremsti af din midte, af dine

brodre; ham skal I hore pi (5.Mos. 18,15).
- Kom min tjener Moses' lov i hu, hvem jeg pAlagde vedtrgter og lovbud

om alt Israei pi Horeb (Ma1.4,4).
- Han har biret manges synd, og for overtradere bad han (Es. 53,12).

Pi alteret i bedesalen stod ordene fra Jeremias 31,31:'

- Se, dage skal komme, lyder det fra Herren, da jeg slutter en ny pagt med
Israels hus og Judas hus.

Der er ikke fundet vidnesbyrd om, at alteret i Somerville Hall havde denne
inskription. Det kan skyldes en tilfeldighed. Det bevarede foto peger m6-
ske mest i retning af, at denne inskription ikke fandtes pA alteret i Somer-
ville Hall. Det ser heller ikke ud til, at der er skrevet noget pi talerstolen i
den nye bygning. Det er der derimod i bedesalen, hvor der bide har varet
en pult til hojre og til venstre for alteret. Fra den hojre pult forelases bonner
og liturgi, siger Poulsen. Denne bar indskriften: ,,Tro, hAb og karlighedn
(l.Kor. 13,13). Fra den venstre pult predikes der. Pi den stod der: oJeg er
vejen, sandheden og livetn (Joh. 14,6). Faltin skriver om bedesalens indret-
ning, at alteret og pradikestolen er smykket med skriftord fra Det gamle og
Det nye Testamente og bekrafter pA denne mide Poulsens oplysninger. Ve-
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netianer siger, at efter skriftlasningen og bonnen for kejseren og ovrighe-
den tridte Rabinowitsch hen til pulten ved den hojre side. (Hojre mi vare
anskuet fra alterets plads, ikke fra tilhorernes). Poulsen oplyser videre, at
nir der pradikes, anbringes der pi pradikestolen et nedhrngende klade-
stykke med de hebraiske ord: oSsg i Skrifternen. Poulsen havder, at dette
kladestykke pi en vis mide trader i stedet for prastens embedsdragt og til-
foier, at Rabinowitsch taler i sin sadvanlige sorte kladning. Pi fotoet fra
Somerville Hall kan disse ord lases pi kledestykket. De omtales ogsA af S.
Wilkinson. Derimod kan der ikke ses noget skriftord pi pradikestolen.

Der kan siledes spores enkelte forandringer i indretningen af Somerville
Hall i forhold til bedesalen. Disse forandringer er dog smi i forhold til, at
det centrale oalterpartin synes at vare flyttet med over fra bedesalen og hen
til Somerville Hall. Kriiger beklager, at der ikke findes nogen alterkalk pi
alterbordet, hvilket forklares med, at myndighederne ikke har givet tilladel-
se til sakramentforvaltning. Han formoder, at den tomme plads til hojre for
alterbordet er reserveret til en dsbefont.3s Dette lyder meget sandsynligt
og er et tegn pi, at Rabinowitsch ikke helt havde opgivet at fi myndigheder-
nes tilladelse til at forvalte dib.

Inden der gives en skitse afgudstienesteordningen eller liturgien, kan det
vere pi sin plads at give et par eksempler pi, hvordan besogende har be-
skrevet deres oplevelse af Rabinowitschs gudstjenester.

Besogendes oplevelse af Rabinowitschs gudtienester
Allerede i 1884 havde Rabinowitschudfe rdigetenSiddu4 en gudstjeneste-
ordning.36 Fra sit besog i 1885 meddeler Faber, at gudstjenesten forlober
vrrdigt, men der finder indtil nu ikke nogen menighedsdeltagelse sted ved
liturgien, idet Rabinowitsch foredrager alt alene.3? A.S. Poulsen havder i
sin bog fra 1886, at menigheden ikke medvirker synderligt i liturgien, da
den endnu ikke er indovet i dens form.38

En positiv skildring er givet afVenetianer fra hans besog i 1887, hvilket
ogsA indeholdt nogle overraskelsesmomenter.3e Han overraskes over, at
Rabinowitsch - pi en sabbat - kom ksrende til bedesalen. Selv har han in-
tet at indvende mod dette, men han kender mange) der bruger det som et
viben imod Rabinowitsch. Da han efter gudstjenesten ser) at temaskinen
- samovaren - er tendt i Rabinowitschs bolig, er han lige ved at sige: nUnd-
skyld mig, men er det ikke sabbat?n Ordene kommer dog ikke frem, for han
ser, at Rabinowitsch tander en cigaret! (Som bekendt er det at gore ild pi
en sabbat forbudt ifolge den jodiske tradition).

Ved gudstienesten er salen fuld, skriver Venetianer, nogle stod op, andre
sad, nogle fE var gamle, de fleste midaldrende, men der var ogsi mange
unge drenge og enkelte uniformerede soldater. En fra menigheden deler
hebraiske Ny Testamenter ud. Barhovedet sad eller stod folk, nir torarullen
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blev rullet ud, og der blev lrst af den pA det hellige sprog, hebraisk. Veneti-
aner beskriver Rabinowitsch som uliturgo.

Fsrst leses den pigaldende sabbats tekstafsnit af Toraen pi hebraisk,
derefter pi russisk. Dernrst leses Jakobsbrevets kapitel 1, lorst pi hebraisk
efter Delitzschs oversattelse, dernast pi russisk. Herefter folger en bsn for
kejseren og ovrigheden pi russisk. Fra den anden pult beder Rabinowitsch
for pradikenen en fri bon pi jiddisch. oDenne form for jargon har altid
forekommet mig gyselig - men jeg mitte bede medo, siger Venetianer. Og
han fortsatter: nNu begyndte pradikenen. Sidan mi vel apostlene have
forkyndt Ordet. Ud af hver satning klang det:'Denne har Gud gjort ti l
Herre og Kristus!n Til grund for sin pradiken havde Rabinowitsch valgt
Salme l l9,120-136.

Under gudstienesten var der en stadig gien og kommen aftilhorere. Pra-
dikenen betegnes som lang. Pi et tidspunkt mitte en gruppe unge menne-
sker anmodes om at forholde sig rolige under pradikenen. Lidt senere 96r
en gruppe - mest bestiende afdrenge - ud aflokalet omed frrkke miner og
tunge skridt, som dronede igennem salen(. Venetianer har en mistanke om,
at de var beordret ind i salen med denne demonstration for oje. nGudstiene-
sten varede stive to timeru, siger han. Samme varighed angiver Rabino-
witsch for hele gudstjenesten i 1890.{0 Faber synes i 1885, at det gir ud
over helhedsindtrykket, at Rabinowitsch taler oualmindelig hurtigto og
hrvder, at pradikenez almindeligvis varede to timer, hvad enten Faber
overdriver, eller Rabinowitsch senere afkorter.ar

Ogsi den skotske kirkeleder Somerville bemarker fra sit besog i 1888, at
Rabinowitsch talte hurtigt i jiddisch-pradikenen, der varede )en time pe
ner fire minutteru(!)a2 Han n&vner videre, at Rabinowitsch brugte en li
turgi, men ogsi havde Den lang fri bsno. Der er hverken salmesang eller an-
den form for musik. Somerville synes, at der er en vis form for bedrsvelse
at spore pi de tilstedevarendes ansigter. Det forklares med de restriktioner,
som myndighederne har lagt ned over arbeidet.a3I sine dagsbogsoptegnel-
ser, anforer Somerville, at der var en lysestage pi bordet/alteret, at Rabino-
witsch kyssede uI-ovenu, dvs. torarullen, og at han bof ede sig foran alteret,
nir han laste navnet Jehova.aa

Schrinberger meddeler fra sit besog i 1889, at Rabinowitschs ,Betlehem
stadig er den eneste synagoge i Rusland, hvor der pi hver eneste jodiske sab-
bat holdes iodiske gudstjenester i Jesu navn, og hvor evangeliet forkyndes
for joder pi det fodiske sprogo.a5

J.G. Blom og Gustav Jensen fik et godt indtryk af Rabinowitschs ohele
personlighedn ved deres besog i Kischinew i 1892.46 Blom beskriver loka-
let som ,vakkerto og forteller, at han forst tog feil afsedlen, som li pi hver
plads, fordi der stod den 9. mai. Lidt efter gir det op for ham, at efter rus-
sisk tidsregning er det den pigaldende dag, den 21. maj. P6 sedlen var pi
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hebraisk trykt de bibelafsnit, ,hvorom dagens foredrag skulle dreje sign.
Det var 3.Mos. 25,47-551' Josua 24,14-28 og Luk. 16,13-17. Pradikenen
kan de ikke folge, da den er pi jiddisch. Predikenen sluttede med en kirke-
bon og den aronitiske velsignelse; ugribende var det at hore denne pi det
gamle hebraiske sprog(, skriver Blom. I den efterfslgende samtale med Ra-
binowitsch talte nordmandene med ham om jodemission og jodedom og
kristendom; oher galder, betonede han gentagende, 'intet kompromis'.
Han bad os til sidst at hilse missionsvennerne i Norgel 'sig dem, at Gud har
en stor gerning med Israel, men det gir langsomt, langsomt!'o Neste dag
er de til gudstjeneste hos Faltin. Svigersonnen Faber, der var pi gennemrej-
se, havde fbet arrangeret en bornegudstjeneste forud herfor. Den musikal-
ske Gustav Jensen lbr lejlighed til at vise, at han kan spille orgel. Det havde
der ikke veret mulighed for hos Rabinowitsch.

Publicisten l-erner fra Odessa giver en indgAende beskrivelse af gudstje-
nesten hos Rabinowitsch den 27 . februarlll. marts 1893.47 Han havde tid-
ligere stiftet bekendskab med bevagelsen, selv om det nu var l0 6r siden,
han sidst havde varet i Kischinew. Om gudstjenesten siger han, at den ikke
varer lange, uden at definere dette nrrmere. I gudstjenesten indgir nogle
korte bonner pi hebraisk, som fremsiges med klar rost uden nogen form for
messen, som det ellers er almindeligt i fodiske synagoger. Videre klargor
Irrner, hvordan Rabinowitsch forholder sig til tetragrammet, dvs. det frr-
bogstavede navn for Herren, JHWH. Han udtaler det ikke oAdonajn, som
det ellers er almindeligt) men siger nJehovao. Med denne udtale viser han
ifalge I-erner, at Messias allerede er kommet til Israel. De ortodokse joder
mener nemlig, at JHWH-navnet forst kan udtales, efter at Messias er kom-
met og efter genoprettelsen af tempeltienesten i Det hellige Land, forklarer
I-erner. Han tror, at Rabinowitschs mide at sige navnet pi kan vakke joder-
ne til eftertanke (Rabinowitschs brug af oJehovao bekraftes i hans p6 tysk
udgivne pradiken oRedeu fra 1890).

f.erner oplyser videre, at Rabinowitsch laste tre salmer pi russisk, en af
dem var Salme 92, dagens salme, hevder han (se dog neste afsnit). Efter
at Rabinowitsch har bedt lor zaren, begynder han at prrdike. lrrner synes,
det er interessant. Dog undlader han ikke at gore opmarksom pi, at der for
ham ikke er overensstemmelse mellem det bibelstykke, der er taget fra syna-
gogens kalender, og si det tema, Rabinowitsch behandlede. Men teksten fra
2.Mos. 39 betragter I-erner si som en indledning, idet han kan se pi det ud-
delte program) at der er andre forhold, der skal behandles. Pi programmet
stod bl.a. Es. 60 og Ef. 4.

l-erner forteller om predikestilen, at Rabinowitsch prediker pi en enkel
jodef argon dvs. jiddisch. Bombastiske fraser undgis, og han snsker at gsre
sine pradikener letforstAelige for den almindelige tilhorer. Til trods for den
,upolerede jodejargono er det en vellormuleret pradiken. Og, tilfojer kr-
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ner: hans humor kommer til udtryk midt i alvoren, og som helhed gor hans
predikener et starkt indtryk.

krner oplyser ogsi, at Bibelen (GT og NT)pi hebraisk, russisk og tysk
samt et trykt program ligger til de besogendes disposition. Alle sidder bar-
hovede.

Og endelig et par glimt, som S. Wilkinson har givet fra sit besog i
1897.48 Han medgiver ibent, at gudstjenesten var mere rituelt praget,
end han havde forventet. Den fsrste del af gudstf enesten, som foregir fra
>platformenu dvs. alteret, varer omkring en halv time. Den foregir pi he-
braisk og russisk og bestir afbon og oplasning af Salmernes bog. Underti-
den kysser Rabinowitsch Bibelen, der ligger pi bordet, en enkelt gang
holdt han den op foran menigheden og sagde pi hebraisk: >Dit ord er en
lygte for min fod, et lys pi min stin (S1. I19,105). Dagens tekst tages fra sy-
nagogens tekstrakke og lrses bide pd hebraisk og russisk, mens menighe-
den stAr op. ,Gudstienesten indeholder naturligvis ikke nogen sango. Folk
kommer og gir, osom det ogsi er almindeligt ved vores missionsmsder i
I-ondono. Han oplyser, at den hebraiske Bibel, som ligger til disposition for
de besogende, er indbundet sammen med Delitzschs oversettelse af Det
nye Testamente til hebraisk. Desuden ligger der programmer og anden lit-
teratur, der er trykt i Rabinowitschs eget trykkeri, som ligger i en bygning
bag Hall'en.

Pi baggrund af disse udpluk kan det havdes med sikkerhed, at Rabino-
witschs gudstienester har haft et liturgisk preg og er for mere at regne end
,foredragsmodero. Gennem hele sin virksomhed har han hentet det gam-
meltestamentlige lasestykke, som den pigrldende sabbat blev brugt i de
jodiske synagoger. Afsluttende skal der nu gives et kort rids afden gudstie-
nesteordning) som Rabinowitsch allerede arbejdede pn i 1884.

Rabinowitschs gudstienesteordnin g
Allerede i forbindelse med konferencen i marts lB84 kan Faber meddele, at
Rabinowitsch har udarbejdet nen kristelig Siddurn,ae dvs. gudstjeneste-
ordning. I 1885 meddeler Delitzsch, at liturgien for morgengudstienesten
om sabbatten og hverdage allerede er blevet taget i brug, og den blev sand-
synligvis trykt i 1885.50 I hvert fald kan Krtiger give en fransk oversettelse
af den i sin bog fra 1885.5' Liturgien blev genudgivet pi hebraisk i 1892.
Desverre har vi ikke haft leflighed til at se den hebraiske tekst fra
l884-1885. Forst gengiver vi ordningen ud fra den franske gengivelse. Der-
efter skal der knyttes nogle kommentarer til de forskel, som 1892-udgaven
synes at vidne om. Herved belyses nogle afde uafklarede punkter, som det
foregiende referat afde besogendes beskrivelser har efterladt.

Ifolge Krtiger har gudstienesteordningen i 1885 set siledes ud.
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Kantor fremsiger med hoj rost:
Omvend jer, thi Himmeriget er kommet nar (Matt. 3,2).

Me n igheden s synd s be kende I se
Kom, vi vil ti lbage til Herren... (Hos.6,l-3 efterfulgt af en formuleret
syndsbekendelse).

Faderaor

Kantor:
Lover Herren, den eneste (Gud)!

Menighed:
I-ovet vare Herren, den lovpriste!

Fremsigelse af Salme 33:
Jubler i Herren, I retfardige...

Derefter (udvidet) Shema Israel:
Hor Israel! Herren vor Gud, Herren er €n. Og du skal elske Herren
din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjal og af hele din styrke. Og
du skal elske din neste som dig selv (5. Mos. 6,4-5;3.Mos. 19,18).

Pd hverdage fremsiges Salme 103:
Min sjel, lov Herren...

Pd sabbatsdage fremsiges Salme 92:
Det er godt at takke Herren...

Kantoren overrekkes Det nye Testamente, og han siger:
Fra Zion udgir ibenbaringen (Tora), fra Jerusalem Herrens ord (Es.
2,3c).

Kantoren ooerrekkes torarullen, og han siger:
Dette er den lov, Moses forelagde israelitterne (5.Mos. 4,44).

Kantor laser af Moseloven og Det nye Testamente. Torarullen og Det nye Testa-
mente lagges tilbage pd deres pladser. Han siger:

Og hver gang den (Pagtens Ark) standsede, sagde han: nVend tilbage,
Herre, til Israels stammers titusinderlo (4.Mos. 10,36).

Kirkebon for kejseren
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Prediken over Guds hellige ord

Derefter fremsiges Salme 40,5-7:
Salig den mand, der srtter sin lid til Herren...

Sabbatshymnen Lekah Dodis2

Den qronitiske Velsignelse

Mellem Kriigers gengivelse fra 1885 og den Tbfila, som blev udgivet i Ki-
schinew i 1892, synes der at kunne spores enkelte forskelle, selv om hoved-
elementerne er de samme. A.S. Poulsen (1886) hrvder videre, at gudstiene-
sten indledes med de almindelige bonner, som bedes i enhver synagoge og
citerer 4. Mos. 24,5;51.5,8 og 69,14.53

PA baggrund af 1892-udgaven kan folgende bemarkninger gores:
Det er ikke angivet, at menighedez fremsiger den indledende syndsbeken-

delse. Shema Israel er ogsi her udvidet i forhold til den jodiske tradition, jf.

Jesu sammenfatning af loven i Matt. 22,37-39. Der finder ingen overrak-
kelse sted af en torarulle, men af de hellige skrifter, dvs. en bibel indehol-
dende bide GT og NT. Det tyder pe, at torarullen ikhe er blevet overfsrt
til Somerville Hall. Ved overrakkelsen af Bibelen citerer kantoren Es.2,3c
og 5.Mos. 4,44 - som tidligere. Efter sabbatshymnenogforDen aronitiske
Velsignelse folger De 7 Tiosartikler (se s. 105). Disse sluttes med ordene:
oPi din frelse hiber jeg, Herre! Jeg hiber, Herre! pi din frelse. Herrel pi
din frelse hiber jegn (if. Sl. 130,5).

Det jodiske islet i Rabinowitschs gudstienester er ikke vanskeligt at fe oie
pi. Samtidig kommer det klart til udtryk i syndsbekendelsen, at det er for
Jesus Messias, vor Herres skyld, at Israels Gud kan kaldes en barmhjertig
far. Videre kan det bemarkes, at det ikke er en ))prast(, men efter jodisk skik
en okantorn eller forsanger, der leder gudstjenesten. I den kristianiserede
pAskehaggada er det derimod en >hyrde<<, dvs. prrst, der stir over for en
menighed.5a Formelt blev Rabinowitsch aldrig uprastn. Pi tilsvarende vis
kan det vare vanskeligt at definere hans tilhangeres status. I myndigheder-
nes ojne var de stadig vak joder. Da de ikke kunne blive dobt af Rabino-
witsch, er det forbundet med vanskeligheder at udtale sig sikkert om antal-
let af joder, der tilsluttede sig hans bevagelse. Derimod kan der siges noget
om, hvor mange der deltog i gudstienesterne i Kischinew. Dette sporgsmil
skal nu drsftes.
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Xil
Rabinowit schs tilhsrere

og tilhangere

Ved de forste gudstjenester, der blev holdt i begyndelsen af 1885, var nys-
gerrigheden stor (se s. Bl). Ved de tre gudstjenester, Faber overvarede i be
gyndelsen af 1885, vekslede antallet mellem B0 og 200.r Men efter at den
forste nysgerrighed havde lagt sig, fandt tilstromningen til gudstjenesterne
et fast leje. Dog var det ikke lige nemt for alle at holde hovedet koldt, nir
sporgsmilet om tilstromningen skulle besvaresl nogle overdrev, andre un-
derdrev. Det kan i denne sag vrre hensigtsmassigt at opdele perioden i to
dele. I den fsrste holdt man fra den 18./30. maj 1BB5 gudstjenester i de re-
staurerede lokaler med plads til omkring 150 tilhsrere. I den anden del
holdt man gudstjenesterne i den sikaldte Somerville Hall, der blev indviet
15.127 . december lB90; her var der omkring 200 siddepladser.2

Tilhsrer og/eller tilhanger
Mangden af rilhsrere til Rabinowitschs gudstjenester var ikke uden videre
identisk med antallet af tilhangere. Ikke mindst i den fsrste tid var der
blandt tilhsrerne en del, som indfandt sig af ren og skar nysgerrighed. An-
dre kom for at samle argumenter imodRabinowitsch. Af disse blev nogle
tilhangere. Det er siledes lettere at udtale sig nogenlunde sikkert om
mangden af tilhorere end om mengden af tilhrngere. Pi forhind ligger
det narmere at identificere tilhsrermrngden med tilhangerskaren for den
sidste del af Rabinowitschs virksomhed i forhold til den fsrste. Dog er der
vidnesbyrd om, at der si sent som i 1893 ogsd indfandt sig folk til hans
gudstjenester afren og skar nysgerrighed.

At Rabinowitsch ikke fik tilladelse til at danne en egentlig menighed, gor
det ogsi vanskeligere at beskrive forholdet mellem tilhorere og tilhangere
i detalier. En sondring mellem disse to grupper blev vel ikke altid foretaget
lige klart i udenlandske missionsblade. Af den grund kunne bevaegelsens
numeriske styrke let blive opfattet som varende storre) end den var. I denne
sammenhrng blev ogsi (hvad man kan kalde) missionens begejstringssprog
benyttet. Her kunne man tale omfulde huse, si lasere afudenlandske missi-
onsblade dArligt kunne opfatte det pi anden m6de, end at de ydre rammer
nasten altid blev sprangt.

Alligevel findes der igennem hele perioden si mange spredte oplysninger
fra forskellige ojenvidner og andre kilder, at der kan tegnes et nogenlunde
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realistisk billede af antallet af tilhsrere. Hvor mange kom der da til Rabino-
witschs gudstjenester, efter at den forste nysgerrighed havde lagt sig?

Antallet af tilhsrere
Stykker man de spredte notitser sammen, som findes i det undersogte mate-
riale, ser det ud til, at der gennemsnitligt har varet flere til gudstjeneste i
bedesalen Betlehem l885-1890 end i Somerville Hall l89l-1899. Der er til-
strakkelige vidnesbyrd til at antage, at det ikke har varet usadvanligt, at
der i den forste periode har vrret mellem 100 og I 50 tilhsrere. Det er givet-
vis et sidant antal, der ogsA skal t€nkes pi, nir der i generelle vendinger ta-
les om, at joder nflokkesn i Betlehem, at lokalet oer fuldtn, og at lokalet >ikke
kan rummeu alle tilhorerne.3 At der til nogle gudstjenester har vreret flere
- Venetianer omtaler sAledes 200 ved sit besog i 1887 - er der ingen grund
til at tvivle om. Han giver en livlig beskrivelse at hvordan folk bAde sad og
stod op.'Man sikrer sig dog mest ved at gi ud fra, at et sidant tal ikke er
for lavt ansliet. Ligeledes fore16 muligheden for forskellige angivelser, ikke
fordi man ikke kunne talle, men fordi nogle af tilhsrerne kom og gik - si-
dan som det var sadvanen i mange synagoger.

I lB87 taller prasten E.H. Leitner ved sit besog 150 til gudstjeneste.5
Samme ir skriver Rabinowitsch i et takkebrev til Den svenske Israelsmissi-
on, at der er brug for et storre gudst jenestelokale, ikke kun til 150, men til
500.6 Det fik han nu ikke med Somerville Hall. Og de omkring 200 sid-
depladser, der var her, skulle da ogsi vise sig at vare tilstrakkeligt. I 1888
navner Faber antallet 60-80, i 1889 70-80 og et andet ojenvidne 30-40,
havder F. Heman.T

Strack navner i 1891, at der gennemsnitligt kommer 50 personer til Ra-
binowitschs sabbatsgudstjenester.8 Dette dalende tal er miske meget reali-
stisk, selv om det kan vare for lavt sat. I det mindste har der ved specielle
lejligheder vEret flere, fx ved de kristne hojtider. I lorbindelse med indviel-
sen af Somerville Hall, den efterfolgende sabbatsgudstjeneste samr guds-
tjenesterne iuleaften og juledag 1890-1891, meddeles det af Rabino-
witschs davrrende medhirlper, at der i alt var 546 til stede.e Man md gi
ud fra, at det er det samlede antal, der er angivet. Saphir meddeler fra no-
genlunde samme tid, at der ved B gudstienester var ialt omkring 900 perso-
ner til stede.r0 I 1892 besogte nordmandene JG. Blom og Gustav Jensen
Kischinew og angiver 100 tilhsrere.l' I 1893 henviser krner i en samtale
med Rabinowitsch til, at den russiske presse giver udtryk for, at Den nye
pagts Israelitter er forsvundet. Dette benagtes pi det kraftigste af Rabino-
witsch, idet han henviser til, hvad krner selv har set ved dagens gudst jene-
ste. )De si i dag, at jeg ikke pradikede for tomme banken.12 Det nojagtige
antal tilhsrere angives dog ikke i den forbindelse. Men der nrevnes af l-er-
ner) at der blandt tilhorerne er nogle, der kommer afnysgerrighed. Indviel-
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sen af Somerville Hall trak ogsi en del tilhorere, som ikke tidligere havde
hsrt Rabinowitsch prrdike." J.R. Axelrud, svigerson til Rabinowitsch,
oplyser i sin bog, at fra indvielsen af Somerville Hall til hen pi foriret 1893
- han daterer forordet iuni 1893 - har mere end 6.000 joder besogt gudstie-
nesterne.ra Det giver et gennemsnit pi omkring 50. For iret 1894 medde-
ler l-ondon-Ridet for Rabinowitsch, at der har veret afholdt 68 gudstiene-
ster med et samlet besog piL omkring 2700, hvilket i gennemsnit giver om-
kr ing 40. '5

I 1895 citeres Faber for, at hundreder af joder flokkes i Somerville
Hall.'6 Det er selvfolgelig rigtigt, nir man hgger dem sammen! Nir han
taler mere pracist, angives antallet pi besogende til mellem 40 og 80.r'
Rakel Rabinowitsch skriver i 1895, at Somerville Hall er fyldt hver sab-
bat.'8 At der stadig vrk er pladser til flere, rober hun dog selv, idet hun
udtrykker hibet om, at der vil komme endnu flere ved de jodiske fester, der
stir for doren, dvs. de iodiske efterirsfester. I l896 skriver samme Rakel i
et andet brev, at hendes far den foregiende sabbat prrdikede for en stor for-
samling.re Den svenske jodemissionrr Paulus Wolfffortaller fra sit besog
i Kischinew foriret 1896, at Rabinowitsch hver sabbat prrdiker for mange
af ovore brsdren. Han udtrykker glade over, at )en stor forsamlingn aflsra-
els bsrn kunne hsre en kraftfuld pradiken af Rabinowitsch, langfredag
1896. Selv bragte han den 4. apr1l34 jodiske soldater med til gudst jenesten
i Somerville Hall, som han kalder Betlehem. Ja, kan kan endog skrive:
n'Betlehem'var hele pisken, bide deres [iodernes] og vores) si overfuld af
jodiske tilhorere, at de knapt nok kunne vare i bedehuset<.2o Samme ir
meddeles det i Mildmay-missionens blad, at der kommer 150 til gudst jene-
sterne.2l Selv om en sidan oplysning mi tages med et stort forbehold - i
samme nummer afbladet oplyses det, at midlerne til arbejdet i Kischinew
er giet ned - mi der naturligvis ogsi regnes med nogle svingninger, som
kan skyldes forhold, der nu er vanskelige at efterspore. Fra sit besog i Ki-
schinew i lB97 meddeler Samuel Wilkinson, at tilhorerskaren bestod af
n50 eller flere joder, nok fleren, idet han noterer) at joderne ikke har forladt
deres sedvane med at komme og gi, som de gar i deres synagoger, og som
de i ovrigt ogsA gor under missionsmoderne i l-ondon.22

I 1896 skriver Rabinowitsch selv - ogi begejstringssprogets form - at oSo-
merville Hall hver sabbat er fuld af joder, unge og gamle, som ivrigt lytter
til mine pradikeneru.'zr I 1898 meddeler l-ondon-Ridet for Rabinowitsch,
at der er holdt 59 gudstjenester med ialt omkring 3000 tilhsrere.2a Det gi-
ver et gennemsnit pi omkring 50. Desverre er det ikke lykkedes at opspore
tilsvarende eksakte oplysninger fra Rabinowitschs hind for alle ir.

Selv om der er fundet eksempler p6, at ogsi Rabinowitsch benytter be-
gejstringssproget, nir han omtaler antallet aftilhorere, taler det sidst anfor-
te tal for, at han har varet rrlig i sine angivelser. Selv om der ogsi i Kischi-
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new har varet Dstore( gudstienestedage igennem hele hans virksomhed, er
antallet aftilhsrere dalet i de senere Ar. I en afbalanceret vurdering afantal-
let aftilhsrere til Rabinowitschs gudst jenester, mi det antages) at deti bede-
salenBetlehem ikke har varet usadvanligt med 100-150 tilhorere og ved
specielle lejligheder flere. I Somerztille Hallhar der undertiden varet sam-
me antal, men det almindelige har her varet betydeligt frrre. For perioden
I885-1890 kan antallet 100 tages som udgangspunkt, hvor strompilen pe-
ger klart opad de forste 6r, men peger nedad hen imod slutningen af
l88O'erne. For perioden 1891-1899 har gennemsnittet ligget pi omkring
50. Dette sidste antal kan der nrppe rsres ved. Axelrud bevidner det for
den fsrste periode i Somerville Hall's historie, l-ondon-Ridet for Rabino-
witsch for 1898. Tiovardigheden af dette bestyrkes ved, at antallet kunne
forekomme temmelig ringe i deres oren, som ststtede Rabinowitschs arbej-
de.

Allerede i januar 1885, ved gudstjenesternes begyndelse, udtaler A. Sa-
phir, at vigtigheden af den messianske bevagelse ikke skal vurderes ud fra
dens numeriske styrke, men ud fra dens indre vrrdi.'z5 Sikkert er det, at
den havde nogle ringvirkninger, som ikke uden videre kan gores op i antal-
let af tilhorere i Kischinew

Mange irsager kan trckkes frem, dersom man vil forsoge at forklare,
hvorfor Rabinowitschs bevagelse ikke fortsatte med at ekspandere. En sik-
kert vigtig irsag er, at de russiske myndigheder ikke gav ham tilladelse til
en egentlig menighedsdannelse. Nogle af dem, der i begyndelsen sympati-
serede med Rabinowitsch, er blevet dsbt af Faltin og har nappe fortsat
med at deltage i Rabinowitschs gudstjenester.26 Faltin nrcVner fx i sin irs-
rapport 1891-1892, at han har dsbt en, som plejede at komme til Rabino-
witschs bedehus.2' Priluker, grundlaggeren af bevagelsen Ny Israel (se s.
42), skriver, at en Abraham Wechsler en tid var forbundet med Rabino-
witschs arbejde i Kischinew, umen han forlod det i 1889 og sluttede sig til
selskabet Ny Israel i Odessau.2u Det kan vel tankes, at der hen langs ad
vejen har varet andre, der har forladt ham, fx fattige joder, der er blevet
skuffede, hvis de har forventet materielle modydelser (se s. 168). Faber for-
taller fra sit besog i 1885, at de fleste afgudstienestedeltagerne tilhorte ,'de
fattigere folkeklassern" (i 1886 si han blandt de 100 tilhorere ogsi nogle
efter udseendet rigere joder).30

I lB99 siges det \ The Jewish Chronicle i forbindelse med en omtale af Ra-
binowitschs dod: oSekten talte aldrig mere end mellem 30 og 40 medlem-
mer; i de senere ir gik den i oplosning, og der er ingen, som nu v€d, om den
stadig eksisterer<.rr I1912 skrives der i en jodisk redigeret avis i Kischi-
new' at de tilhangere, Rabinowitsch havde, nbestod kun, som vi husker, af
B eller l0 personer, som alle pi en eller anden mide var afhengige af hamu
(se videre s. 218).3'?
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Som Delitzsch kan kritiseres for, at han i sin begeistring i I 884 ikke havde
defineret, hvad en >tilslutning< gik ud pi (se s. 69,)kan de lige anfsrte cita-

ter kritiseres for at msrkl r;gge, at Rabinowitsch til sin dsd havde tilhorere

til sine gudstjenester. l-ondon-Ridet for Rabinowitsch skiuler imidlertid

ikke, at iilhsrerskaren har verer dalende i de sidste ir. Det er dog ikke det

samme som at sige, at ,sektens aktivitet ophorten, da Rabinowitsch nblev

en kristen i 1885*, for nu at citere The New Standard Jewish Encyclopedia
fra l975.ti En sidan dom kan kun faldes, hvis man vil benagte kendsger-
ninger eller ikke har undersogt kildematerialet for det, man udtaler sig om.
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KII
Den skonomiske side af sagen

Umiddelbart forud for sin reise til Palastina i 1882 havde Rabinowitsch er-
naret sig som retskonsulent elier advokat. I marts 1884 ernarer han sig
fortsat som sidan. Dog har hans virksomhed lidt et afbrak pi grund afhans
offentlige bekendelse afsin tro pi Jesus. Fra begyndelsen af 1884, da hans
nye trosstandpunkt blev kendt, blev han angrebet for at vere betalt afden
kristne mission.' Der er dog intet, der tyder pi, at Rabinowitsch skiftede
standpunkt pi grund afskonomiske interesser. Hans sociale stilling i irene
forud for l8B2 var langt bedre end gennemsnittet for joderne i Rusland.
Men hurtigt i bevagelsens historie blev pengesporgsmilet et problem.

Med stor sikkerhed kan det havdes, at Rabinowitsch ikke fik penge for
selv at ,skifteu tro. Men senere fik han penge fra udlandet til sit arbejde for
at fsre andre !oder til tro pi Jesus. I dette li kimen til fornyede anklager af
personlig art mod Rabinowitsch. Allerede i et brev af 28. oktober lBB4 si-
ger han, at det ligger ham fiernt at modtage folk, der bare vil lave profit af
Kristi religion; han bebrejder ogsi jodiske redaktorer, som foregiver at tro,
at han modtager en vis sum penge af missionarer, alt afhangig af ,antallet
pi de hoveder lGulgolotl,som jeg vinder for bjerget Golgataslovn - idet han
her spiller pi ordene. nMen De v€d udmrrket, at det er usandtn, skriver
han til Faber.2

Blandt udenlandske kristne var der ogsi delte meninger om at lade den
messianske bevagelse vare afhangig af de udenlandske penge. Helt se bort
fra, at nogles vurdering af dette sporgsmil miske ogsi var preget af de pi-
galdende organisationers skonomiske formien - eller mangel pi samme -
kan man dog ikke.

',Den iodiske naturs kerlighed til penge..
I 1906 skriver den danske iodemissionar Stefan Volf, at Rabinowitsch faldt
for fristelsen til at tage imod de store summer af penge, som engelske missi-
onsselskaber kunne stille til hans ridighed. Og han fortsetter med en ube-
hagelig generalisering: )Den jodiske Naturs Karlighed til Penge har her
forledt ham til et Skridt, som han senere fortrsdu.j Et lignende billede
havde Lhotzky tegnet i 1904, hvilket S. Volf da ogsi refererer til. Lhotzky
fremstiller Rabinowitsch som en jode, der med et nunderfundigt smilu stik-
ker alle de penge til sig, som han si let kunne fE fra missionsselskaberne.
For alt i verden snskede han frihed, og friheden kom med guldet fra disse
selskaber, siger Lhotzky. Som modydelse gav han bl.a. osit arlige jodenavn
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Josef Rabinowitsch som udstillingsskiltn. Ogsi Lhotzky benytter sig af en
usmagelig generalisering: nGuld er frihed, og for rogelse er et iodehf erte
meget modtageligt. Rabinowitsch behsvede frihedu.a

I forste omgang gelder det ikke om at vurdere, om S. Volf og Lhotzky
havde ret, nir de mente) at det skadede bevagelsen at vare okonomisk aF
hangig afudenlandske pengemidler. Dette sporgsmil mi holdes adskilt fra
et andet, nemlig det, om Rabinowitsch folte den skonomiske hjalp fra ud-
landet som en omklamring, eller om han selv sogte den. Det folgende viser,
at Rabinowitsch lige fra 1884 til sin dsd fortsatte med at anmode om skono-
misk hialp til sit arbejde. Nir derfor fx S. Volf pAster) at Rabinowitsch se-
nere fortrod sine dispositioner og trak sig ud afforbindelsen til missionssel-
skaberne, modsiges det af nogle klare oplysninger i kilder, der ikke er til at
tage lejl af.

Sikkert er det, at de penge, han modtog, ogsri satte ham i stand til helt og
holdent at beskaftige sig med sit arbeide for Jesus og Israel. Hvordan han
forvaltede pengene, var der delte meninger om. Alligevel er det en beklage-
lig insinuation at hevde, at den okonomiske stotte, han fik fra udlandet, var
et udslag af oden jodiske naturs krrlighed til pengen. Den onaturo har ia'
der vist ikke eneret pi!

De fsrste penge
Indretningen afden interimistiske bedesal i Rabinowitschs broders hus har
nappe kostet andet end meget beskedne midler; miske har gruppen om-
kring Rabinowitsch selv tilvejebragt de fleste midler. Derimod kravede
ombygningen flere penge, inden det restaurerede lokale kunne tages i brug
den 18./30. mai 1885. Hertil kom penge fra udlandet.

Allerede i november i884 skriver Delitzsch, at de bessarabiske brsdre
vender sig til kristne pi alle steder og beder om hirlp til at opfore en bede-
sal. Han udtrykker hibet om, at denne bsn mi blive hort, og erklarer sig
rede til personligt at tage imod - og viderebefordre - gaver til dette formil;
han er oelektrificeretn, som han skrev til Saphir over de gode missionsnyhe-
der.'Tilsvarende oprib fandt de folgende mineder plads i blade for andre
landes israelsmissioner.6

I et brev af 12. december 1884 foresporger J. Wilkinson, hvordan Mild-
may-missionen kan yde hirlp. Herpi giver Rabinowitsch folgende svar
med et specificeret budget:
l. Ststte til gudstjenestelokale, omkring 1500 rubler.
2. Etablering af en skole for drenge og piger, omkring 1500 rubler.
3. Etablering af et fond til hialp for fattige brodre, omkring 1000 rubler.
4. Underhold af familien Rabinowitsch.
5. Bibler, bide Det gamle og Det nye Testamente.
6. Orgel til gudstienestelokale.
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oVi har brug for denne hjalpu, skriver Rabinowitsch, oi omkring to eller
tre ir, indtil vores fallesskab bliver etableret og kan klare alle sine behov
uden at sporge om hjalp fra andet holdn.T

Penge blev dog ikke sendt prompte fra Mildmay-missionen. Alligevel er
det herfra, at den forste check sendes til Rabinowitsch. Det skete i et brev
af 24. februar 1885 som rejseudlag i forbindelse med Rabinowitschs rejse
til Tyskland.8 Det ser ud til, at Wilkinson har haft et betydeligt belsb med
til Rabinowitsch, da de msdtes i Berlin. Hans mil var at medtage 500
pund.e Ved det efterfolgende msde i I-eipzig blev ganske vist alle implice-
rede parter enige om at opmuntre den nye bevegelse til at klare sig selv oko-
nomisk, selv om man indtil videre ville hfelpe.r0 Dette oindtil videreo
blev dog noget permanent.

I sin skildring afbevegelsen, sidan som Faber oplevede den i begyndel-
sen af 1885, skriver han: uAlmindeligvis tror dog joderne, at Rabinowitsch
bliver betalt afmissionen, mens han dog hidtil kun har fiet forholdsvis rin-
ge understottelse<.rr Hvis det er rigtigt, at Rabinowitsch alligevel har fiet
lidt understottelse, kan det forbavse, hvad han selv skriver til J. Wilkinson
i et brev afsendt den 20. marts/I. april lBB5 - den selvsamme dag, han
vendte tilbage fra Tyskland. Her skriver Rabinowitsch nemlig: nBortset fra
jeres venlige stotte har jeg ikke modtaget en dof t fra nogen overhovedet, og
vores behov er store) s6dan som jeg fortalte dig i Berlino.''z Pi disse diver-
gerende oplysninger er der sikkert ogsi en fornuftig forklaring, selv om vi
ikke skal g?rre os klog pi den.

Hvorom alting er: umiddelbart forud for sin rejse til Tyskland i 1885 kan
J. Wilkinson meddele sit blads lasere, at udgifterne til denne rejse er dak-
ket afet specielt fond, og at der ikke er taget en penny fra missionsbudgettet
eller fra de gaver, der er ingiet specielt til Rabinowitschs arbejde.r3I maj-
nummeret af samme blad skriver Wilkinson, at der er indsendt tilstrekke-
lige penge for de narvrrende behov, og at man snsker at folge, hvordan ar-
befdet udvikler sig.'a Med andre ord: Wilkinson efterkommer ikke uden
videre Rabinowitschs - indirekte - anmodning om flere penge, sidan som
det fremgik af det brev, der lige er citeret. Senere pi iret, i december 1885,
meddeler Wilkinson dog, at der er afsendt 300 pund, hvoraf halvdelen er
til personlig brug og halvdelen til skolen.'5 Det sidste proiekt forblev dog
pi tegnebrattet.

Sksnt de forste penge kom fra England, fra Mildmay-missionen, mA det
ogsi antages, at Delitzschs oprib har givet resultat. Andre landes israels-
missioner blev ogsi involveret. Om der direkte er tilgaet Rabinowitsch
penge fra Den norske Israelsmission til at ombygge bedesalen, kan der set-
tes sporgsmilstegn ved, selv om det er blevet havdetl'6 store belob gik til
Faltins arbejde fra Norge. Derimod er der klare beviser pi, at Den svenske
Israelsmission viderebefordrede pengegaver i lBB5-1888, hvilke Rabino-
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witsch personligt takker for.'7 Formidlet gennem London-Selskabet - og
sendt til Faltin - modtager han fx 30 pund af en prast i marts 1886.'8 EF
ter sit fsrste besog i Skotland 1887 fEr han stukket en kuvert i hinden med
100 pund.'e Af disse eksempler kan sluttes, at der tilgik ham penge fra for-
skellige lande og enkeltpersoner, og givetvis fra flere, end det er muligt at
efterspore nu.

Med dannelsen af London-Rddet for Rabinowitsch i IBBT blev de fleste
penge kanaliseret herigennem.

London-Ridet for Rabinowitsch
Kort tid efter Rabinowitschs forste besog i England, dannedes London-
Rddet for Rabinowitsch den 15. marts 1887 (se s. 174). Hermed kom den oko-
nomiske stotte til hans arbejde ind i fastere rammer end tidligere. Pi om-
kring samme tid var der oprettet komiteer andre steder; ikke mindst de i
Edinburgh og Glasgow kom til at spille en stor rolle ved indsamlingen af
midler til arbejdet i Kischinew. Disse skotske komiteer arbejdede i nar til-
knytning til London- Rddet for Rabinowit sch.20

Fra London-Rddets side angives det, at man foruden at biste Rabino-
witsch med rid vil ounderstotte ham med de nodvendige skonomiske mid-
ler, for at han kan udfsre sin gerningu.2' Kilderne lader ingen tvivl tilbage
om) at Rabinowitsch selv har presset pi.22 Men netop fordi fx Lhotzky og
andre har forsogt at gore englanderne til syndebukke i det okonomiske spil,
er det pi sin plads at fremdrage, hvad Delitzsch mente herom. Offentligt og
pi tryk giver stifternebag London-Rddet for Rabinowitsch udtryk for, at De-
litzsch har givet sin opbakning til ridets dannelse og den skonomiske stst-
te. I hvert fald skriver A. Saphir pi ridets vegne i 1888: ,Dette skridt blev
taget for et stykke tid siden, delvis pi indtrangende anmodning fra profes-
sor Delitzsch, der stiller sig fuldstandig sympatisk til bevrgelsen, og som
er overbevist om) at det kun er i England) at den fornsdne indelige, moral-
ske og finansielle ststte kunne blive sikretu.2s

Mildmay-missionen skonner i 1887, at han irligt har brug for 500 pund,
som skal dakke dels familiens udgifter, dels udgifter i forbindelse med tryk-
ning og distribuering af Rabinowitschs prredikener og smiskrifter.2a Det-
te budget ser ikke ud til at have forandret sig synderligt de folgende ir. I
hvert fald kan A. Saphir i 1891 meddele, at budgettet stadig vak er pi 500
pund. I dette belsb er ogsi inkluderet lon til en medarbeider, Rabinowitsch
havde pi det tidspunkt. Det oplyses videre, at der er trykt mere end 27.000
eksemplarer af Rabinowitschs traktater pi hebraisk og jiddisch) samt at la-
geret er nasten udtsmt.25

Foruden midler til Rabinowitschs privatforbrug og de lsbende driftsud-
gifter blev der foretaget indsamlinger til specielle projekter. Her deltog
bl.a. Mildmay-missionen med oprettelse af specielle fonde, samtidig med
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at man fuldt ud bakkede op om London-Rddet for Rabinowitsch.I et senere
kapitel skal et interessant projekt med tog-evangelisation beskrives (se s.
201). Ogsi til opforelsen af Somerville Hall, der blev taget i brug sidst pi
iret 1890, kom de fleste afpengene fra engelske og skotske venner og blev
kanaliseret gennem London-Rddet for Rabinowitsch (se s. 147).

I efteriret 1889 foreslis det at indsamle 500 pund til opforelse af et nyt
bedehus2u (i 1887 havde Mildmay-missionen ansliet, at der til dette samt
en skole skulle bruges 1500 pund).'? Af Somerville Hall's senere historie
fremgir det ikke tydeligt, om Rabinowitsch bAde havde brugsretten og
ejendomsretten til bygningen. I foriret 1888 havde A.N. Somerville besogt
Kischinew og havde da medbragt et pengebelsb fra skotske missions-
venner.2t

Selv om Rabinowitsch nappe har varet den udfarende kraft med hensyn
til navnet pi den nye bygning, var han det med hensyn til byggeplanerne.
Det ser ud til, at han har haft tegningerne med pi sin rejse til England og
Skotland i efteriret 1889 (se s. 148). I lang tid havde han kempet for en ny
bygning. Et par eksempler kan vise dette.

Pi besog i l-ondon fortaller han i ianuar 1887, at han snsker sit eget sted
at holde gudstjenester. oDa jeg ikke v6d, hvor hurtigt Herren kalder mig
bort, onsker jeg at se et hus uden gald, og hvor det mrgtige arbejde kan
fortsette efter min bortgang. Derfor onsker jeg, at de kristne i England
hjrlper mig med deres bonner og gaveru.2e

Den26. april (r?) 1887 takker Rabinowitsch i et brev Den svenske Israels-
mission for de tilsendte 170 kr. Han undlader her ikke at gore opmarksom
pi, at den davarende bedesal er alt for lille og kun rummer 150 personer.
Da der imidlertid kommer store skarer af joder for at deltage i gudstjene-
sterne, behsver han plads til mindst 500, skriver han.10 I maj samme ir
meddeler han A. Saphir, at bedesalen er alt for lille til det store antal, som
snsker at lytte til evangeliet, hvorfor et nyt hus mi bygges si hurtigt som
muligt.s' Samme mAned skriver han til Saphirs svigerson, C.A. Schrjnber-
ger i !0ien, at det er pA hoje tid at fi bygget et bedehus pi det grundstykke,
som allerede er erhvervet til formilet.32 Det er pA dette tidspunkt, at kon-
flikten mellem Rabinowitsch og Faltin er blevet oflentligt kendt. Men det
stakker ham ikke i hans byggeplaner. I brevet til Schdnberger fortsatter
han: nHvor lange vil mine kristne brsdre og venner forandre deres hold-
ning til mig, idet de vedblivende prover mig, skont de kender mit arbejde
i Herrens navn?n

At London-Rddet for Rabinowitscl kanaliserede penge til hans arbejde,
forhindrede naturligvis ikke andre i at sende penge direkte til Kischinew.
Ovenfor er bl.a. fremdraget en takkeskrivelse til svenskerne, afsendt efter
l-ondon-Ridets dannelse. Ved indgangen til det nye ir 1888 takker han for
et nyt belob.rr G.A. Kriiger, redaktsren af det fransksprogede tidsskrift le
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Rdoeil d'Israiil, en ivrig ststte af Rabinowitschs arbejde, kan for iret 1887
meddele, at der er giet 350 franc til Rabinowitsch og lignende arbejder.ra
Til sammenligning kan anfores, at den franske organisations irsbudget var
pi 1500 franc - og at Faltin det ir fik l5 franc. De sidst anforte var oremar-
ket afgiveren. Senere ser det ud til, at penge indsamlet gennem denne fran-
ske organisation ogsA blev kanaliseret gennem London-Rddet for Rabino-
witsch. Dette siges udtrykkeligt om fx 125, 105 og 100 franc, som tilgik Ra-
binowitsch i 1890, 1891 og 1894.35

Ogsi i forbindelse med udenlandsrejser er der eksempler pi, at han mod-
tog penge. Sidste gang han var i Skotland, sommeren i896, hvor han bl.a.
talte til generalforsamlingen for Den skotske Frikirke, blev der i forlangelse
heraf bevilget 50 pund )til stotte for det vigtige arbejde, han udforer i Ki-
schinewu.36

Skal man nojes med nogle grove hovedlinjer, kan det havdes, at med dan-
nelsen af London-Rddet for Rabinowitsch i l8B7 blev de fleste penge kanali
seret herigennem, givet afde engelske og skotske venner. Belsbsstsrrelsen
pA gaver, der er kommet ad andre veje, er det dog vanskeligt at udtale sig sik-
kert om. Konflikten mellem Faltin og Rabinowitsch pivirkede miske ogsi
nogle landes israelsmissioner og enkeltpersoner. I hvert fald kan det konsta-
teres) at det sidste takkebrev, som er aftrykt i Den svenske Israelsmissions
blad, daterer sig til begyndelsen af 1888. Det kunne vare et fingerpeg om,
at man i sine skonomiske dispositioner valgte side i denne konflikt. Men
det betod ikke, atman holdt op med at orientere om Rabinowitschs arbeide.
Noget tilsvarende kan vel tankes om andre steder.

Ved Rabinowitschs dod i 1899 blev der fra London-Rcider udsendt et haF
te med bl.a. fondsregnskaber. Ifolge referat fra dette hrfte gives der her ud-
tryk for hibet om, at arbejdet i Kischinew mi fortsrttes. Alligevel nedleg-
ges ridet. Forslaget stilles, at de resterende fondsmidler benyttes til Rabi-
nowitschs efterladte familie. 37

Samme forslag blev stillet vedrsrende et andet fond, som Mildmay-
missionen stod for.r8 Projektet med tog-evangelisationen vil blive beskre-
vet nedenfor (se s. 2 01). Rabinowitschs dsd satte en stopper for realiseringen
af disse planer. Men mere end mange belagssteder rober planen, at Rabi-
nowitsch ville noget med de penger der blev indsamlet i udlandet.

Rabinowitschs brug af de indsamlede penge
Endnu fsr Rabinowitsch havde modtaget nen doitu - eller i hvert fald kun
beskedne belsb - fra udlandet, mitte han tage stilling til, om den messian-
ske bevegelse skulle udspande et socialt og okonomisk sikkerhedsnet un-
der de joder, der kom i kontakt med ham. Et af de hyppigst stillede sporgs-
mil i de mange breve, han modtog, da bevagelsen fsrst var blevet kendt,
opsummerer han pi folgende mide: oKan fremtidige medlemmer regne
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med materiel underststtelse fra den nye jodekristne menigheds side?o I en
avisartikel den 20. januar/1. februar 1885 svarer han herpi: n...ieg siger ka-
tegorisk, at vores menigheds kapital ikke bestir af 'forkrankeligt solv eller
guld', men af 'Kristi dyrebare blod, som med blodet af et lam uden plet og
lyde',u idet han her spiller pi ordene fra 1.Pet. 1r18.19. Desuden ser han det
som sin pligt oflentligt at erklrre) Dat vi ikke rider over de midler, som de
forskellige udenlandske missioners udsendinge kan anvendeu (se ovenfor s.
82).'

Nogenlunde samtidigt med at disse ord blev skrevet, er der dog en ind-
samling i gang i udlandet. I opribene for denne indsamling navnes ikke
blot penge til gudstjenestelokale og skole, men ogsi penge til at ststte fatti-
ge joder, der kommer til tro pA Jesus.ao Af spredte oplysninger synes det
ogsi at fremgi, at Rabinowitsch har forsogt at afhialpe de vrrste folger for
dem, der kom ud i okonomiske vanskeligheder, fordi deres med-joder brsd
forbindelsen med dem pi grund af kontakten med Rabinowitsch. Men
prasten E.H. kitner) som i 1887 fortrller herom, betoner, at Rabino-
witsch nikke kan skaffe dem, som folger ham, et permanent eksistensgrund-
lago. Men som den forste menighed i Jerusalem fik hjrlp udefra gennem
indsamlinger, mi det tilsvarende blive tilfeldet for oden forste moderne jo-
dekristne menighedu, siger l-eitner. Han udtrykker dog ogsi hibet om, at
jodekristne ud over hele verden vil sende et arligt bidrag til nde fattige helli-
ge i Kischinewu.a'

Rabinowitsch stillede siledes fra fsrste begyndelse ikke nogen i udsigt,
at det skulle kunne betale sig skonomisk at knytte sig til ham. Dette forhin-
drede ham dog ikke i at soge at oprette et fond til hjalp for fattige joder, hvil-
ket ovenfor er berort. Hvis han undtagelsesvis har hjulpet med materielle
goder, er de fleste penge ikke brugt hertil. Ikke mindst er dette bemerkel-
sesverdigt, da han i sine .13 Tbser fra 1883 si kraftigt understregede de sko-
nomiske og sociale fordele, som en iodisk modtagelse afJesus ville indeba-
re (se s. 58 ).I forhold til de midler, som fx Faltin brugte pi det sociale arbej-
de, har Rabinowitschs formien i den henseendeyrret ringe. Han satsede
siledes ikke pi at opbygge et proselythjem, hvilket var si almindeligt. Han
lavede heller ikke en landbrugskoloni, som Faltin med Lhotzkys hjalp
gjorde - og vel sagtens under inspiration fra Rabinowitsch (se s. 130). Hvis
Faltin med et sidant projekt kunne anklages for at friste socialt dirligtstille-
de joder til at gi over til kristendommen, kunne dette anklagepunkt ikke
rettes imod Rabinowitsch. Dog undgik han ikke anklager af personlig art
for brugen af de penge, han modtog fra udlandet.

Det er naturligvis vanskeligt at afgare, om de anklager, der blev rettet
mod Rabinowitsch i denne sag, havde noget pi sig. Kun kan det konstate-
res, ar London-Rddet aldrig stillede sporgsmil ved hans privatforbrug, lige
si lidt som det stillede betingelser for modtagelsen af hfalpen. Sikkert er
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det, at Rabinowitsch ikke led nogen materiel nod, efter at han fik penge fra
udlandet. Der er intet, der peger pi, at han havde et pietistisk syn pi penge
og materielle goder. Endelig kan det generelt siges, at enhver, der modtager
indsamlede midler til missionens brug, som ogsri inkluderer privatforbru-
get, kan angribes pi dette punkt.

Isrr efter Faltins offentlige angreb pi Rabinowitsch gik bolgerne hoit.
Venetianer, der fuldt ud stillede sig bag Rabinowitsch, giver i hvert fald i
1888 udtryk for en forpestet atmosfrre. Han havder, at det folgende er nde
faltin'ske hindlangeres ipsissima verban, dvs. egne ord: nRabinowitsch be-
drager jer! Fra l-ondon f]r han penge til jer, men de kommer ikke her. Se,
han var i udlandet, og med sig hf em bragte han et guldarmbindsur til sine
dotre, men jer giver han intet! Nu har han for missionspengene kobt et hus,
men ieres husleie betaler han ikkeo.a2

Ifolge Venetianer er Rabinowitsch ogsi blevet kritiseret for, at han ikke
som Faltin havde en landbrugskoloni, som dArligtstillede joder kunne sen-
des ud til. Selv om Rabinowitsch gir for at vere en kristen, lyder anklagen,
at han dog er den samme, en oWinkeladvocatu, en vinkelskriver ligesom
tidligere, bare med den forskel at han nu gor bedre forretninger med eng-
landerne.ar Er Venetianers beskrivelse af anklagerne rigtige, synes disse
anklager dog at ramme noget under baltestedet pi baggrund afdet, som el-
lers er trukket frem i dette kapitel.

Upartiske kilder, der endegyldigt kan afgare sporgsmilet om Rabino-
witschs privatforbrug, findes neppe. Men ser man pi anklagerne i lyset af
den konfliktsituation, der var opsteet efter Faltins offentlige angreb pe Ra-
binowitsch, vakkes mistanken om, at de var overdrevne. Dette mi siges
uden at forsoge pi at fremstille Rabinowitsch som en asket. Derimod skal
vi til sidst beskaftige os med det mere principielle sporgsmil, om det havde
gavnet bevegelsen mere at vere okonomisk uafhangig afudenlandske pen-
gemidler.

Lugtede de udenlandske penge alligevel for meget?
Stefan Volfs beskrivelse af missionsselskabernes omklamring af Rabino-
witsch svarer ikke til det billede, som de primare kilder tegner. Rabino-
witsch sogte nemlig gennem hele sin offentlige virksomhed om stotte til sit
arbejde. Det stemmer heller ikke med kilderne, at Rabinowitsch senere for-
trsd dette og trak sig ud af dette forhold. Dog har S. Volf - og Lhotzky - et
anliggende. Volfhavder, at det ville have gjort et storre indtryk pi ioderne,
dersom Rabinowitsch havde steet uden forbindelse med missionsselska-
berne. uDa havde ingen kunnet sige, at han havde pekuniar Fordel af at
prrdike Kristusu, anforer Volf.na

Nu var Volf- sammen med Lhotzky og andre - niet frem til et meget pes-
simistisk svn pi israelsmissionernes arbeide. Det er klart, at det mitte ska-
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be postyr, nir Volfkunne skrive: ,...den absolut storste Hindring for Israels
Omvendelse er Israelsmissionen<. Selv var han ansat i Den danske Israels-
missions tjeneste, men mente) at den indirekte form for israelsmission, hvor
man blandt kristne arbejder pi at skabe et indeligt liv, som kunne tiltrekke
ioderne, var den eneste forsvarlige mide at mode dem p6. Hertil kom, at
han mente, at i det store og hele var det rigtigt, at iodefodte jodemissiona-
rer enten var direkte svindlere eller nogle stakkels mislykkede eksistenser.
Med bifald citerer han oden gamle rabbiner Lichtenstein i l-eipzign, altsi
Rabinowitschs svoger, for folgende: oDe kristne kan ganske vist ikke saa
meget Hebraisk som Joderne. Men saa har de som Jodemissionarer det sto-
re Fortrin, at de dog som oftest ikke er Svindlereo.a5

Det er i denne sags tieneste, Rabinowitsch bruges - og misbruges - af
Volf. Men i de davarende israelsmissioner, hvor man pi lonningslisten
bide havde njodefodten og nhedningefodteo jodemissionarer, kunne den
slags argumenter ikke vinde stsrre genklang.

Alligevel beklager fx Gustav Dalman, at det har vrret nsdvendigt for Ra-
binowitsch at tage imod midler fra engelske venner. Det sker i en artikel fra
1889, hvor Dalman forsoger at dele sol og vind lige i konflikten mellem Fal-
tin og Rabinowitsch - hvilket mest falder ud til Rabinowitschs fordel. Dal-
man er afden opfattelse, at nir nu Rabinowitsch har valgt at blive inden for
Israel, ville det have vrret bedre, om han var forblevet fuldstandig skono-
misk uafhangig. I si fald ville roden til mistankeliggorelsen fra bide jodisk
og kristen side vrre afskiret.'u

Srrlig overbevisende lyder dette argument nu ikke, dersom man ser pA
sporgsmilet i en videre sammenheng. Havde Rabinowitsch valgt at arbej-
de i den lutherske kirkes regi og liet sin lon gennem Faltin, havde dette
nappe standset dem, der spredte rygtet om den skonomiske gevinst, Rabi-
nowitsch havde ved at forkynde Kristus. I hvert fald ikke de anklager, der
lsd fra jodisk hold. Der er videre intet, der tyder pi, at Rabinowitsch levede
mere odselt end fx Faltin. Dog kan det vel trnkes, at hans sociale position
var bedre end ,almindeligen jodemissionarers. Vel kan Dalmans vurdering
forstis positivt som et udtryk for en gennemtenkt missionsstrategi: en jo-
dekristen menighed mA lare at klare sig selv og ogsi okonomisk sti pi egne
ben. Men det klinger unagteligt hult, nir man ellers okonomisk ststtede
andre jodekristne, nir disse bare stod under de respektive missionsselska-
bers overopsyn. Principielt onskede Rabinowitsch ogsi skonomisk selv-
standighed. Dalmans bemrrkning, hvor principielt rigtig den end er, in-
deholder miske ogsi en vis skuffelse over, at bevagelsen overvejende er ble-
vet englendernes sag. Delitzschs pragmatiske holdning kunne her frem-
drages, han, som i princippet sammen med alle andre kunne sige, at den
messianske bevegelse burde vare selvunderststtende, og sd i praksis allige-
vel vare si realistisk at anbefale en okonomisk stotte fra London-Rddet for
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Rabinowitscl. Delitzsch var nemlig nok overbevist om, at han - og tyskerne
- havde en bedre teologi; men til at samle penge ind til missionen var eng-
landerne nu de bedste.a'

Det endelige svar pi, om de udenlandske penge alligevel lugtede for me-
get, er ikke hermed givet. Kun kan det noteres, at de anklager, der er trukket
frem, lugtede en del af personlige intriger eller var udtryk for en holdning,
som man ellers ikke forte igennem pi andre, tilsvarende forhold. I efterti-
dens lys kan det bagklogt havdes, at man pA visse omrider gik for hurtigt
til varks. Og at man sagtens kunne have nojedes med en mindre bygning
end den sikaldte Somerville Hall. Men skulle alt kirkebyggeri og tilhoren-
de prrsteboliger bedommes ud fra sidanne kriterier, ville Rabinowitschs
bygninger nappe ste som et unikt tilfrlde.

Man kunne jo ogsi se det som udtryk for visioner og forventninger.
Det vasentligste var dog, at de penge, der blev sendt til Rabinowitsch

gennem London-Rdder, ikke var forbundet med noget krav om - eller nogen
ret til - at blande sig i hans kristendomssyn eller bevagelsens indre anlig-
gender. Rabinowitsch ikke blot modtog penge fra udlandet, men anmode-
de selv om dem. Pengene gf orde ham okonomisk uafhangig, sA han fuldt
ud kunne hellige sig sin sag: Jesus og Israel. Havde han fEet pengene gen-
nem andre kanaler, er det nappe sandsynligr, at en jodisk mistrnkeliggo-
relse af ham ville have veret mindre. Den skyldes ikke, at man ikke fra jo-
disk side kunne anerkende nprofessionellen mand, der levede af deres reli-
giose virksomhed. Den tids underrabbinere og rebber med deres hof viser
dette. Den jodiske modstand mod Rabinowitsch var ikke si meget betinger
afet pengesporgsmil som afdet budskab, han forkyndte: at Jesus var joder-
nes Messias og broder.

D6r ramte han et omt punkt. Den sag har han ogsi fortalt en meget ram-
mende historie om (se s.240\.
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XU
Rabinowit schs udenlandsrej ser

Et kapitel for sig udgor Rabinowitschs rejser til udlandet. Efter rejsen til
Tyskland i 1885, hvor han blev dobt, blev England og Skotland de primrre
rejsemil. Men rejseruterne blev lagt sidan, at han pi hen- og tilbagerejsen
kunne aflrgge besog andre steder. Selv om en dei oplysninger fra disse re;-
ser allerede er inkorporeret i andre kapitler, skal Rabinowitschs udenlands-
rejser betragtes samlet her. Da han gennem London-Rddet for Rabinoutitsch
i stort omfang modtog gaver til sit arbejde fra venner i England og Skot-
land, er det forstieligt, at forbindelsen til disse lande mitte plejes. Hoved-
formilet er siledes at pleje kontakten og uddybe kendskabet til arbeidet i
Kischinew. Imidlertid kommer der ogsi andre detaljer frem ved at beskaF
tige sig med hans rejser til udlandet.

Fsrste reise til England og Skotland 1886-1887
Allerede hen pi efter6ret l8B4 syslede John Wilkinson fra Mildmay-
missionen med planer om at Ii Rabinowitsch til london for at holde nogle
msder ddr. Det blev der imidlertid ikke noget af den gang (se s. 86 ).I slut-
ningen af l8B6 skrev Rabinowitsch til Wilkinson, at han onskede at komme
til london og ridfore sig med denne og Adolph Saphir. Brevet gik videre
til Saphir, som dog var afden opfattelse, at et besog pA det tidspunkt var
ubeleiligt. Wilkinson er enig heri og meddeler dette til Rabinowitsch, idet
Saphirs brev vedlagges.l Selv om irsagen ikke angives, skal grunden til,
at man ikke hilste Rabinowitschs rejseplan velkommen, nappe soges i kir-
kepolitiske forhold. Mere sandsynligt er det, at det var Saphirs dirlige hel-
bred, der giorde et besog ubeleiligt.'z Alligevel holder Rabinowitsch fast
ved sin plan, et tegn pi hans milrettethed og ogsi selvstrndighed over for
sine engelske venner.

Han ankommer til f.ondon den26. december 1886 - hvor han sA end har
holdt juleaftenl den blev neppe holdt den 5. januar, da hans program i
I-ondon blev meget tretpakket. James Adler, som han kendte fra forhandlin-
gerne i Tyskland i 1885, henter ham pi stationen; han kunne jiddisch og
fungerede som Rabinowitschs tolk.3 Samme aften deltog Rabinowitsch
ved en gudstieneste, som Mildmay-missionen holdt, og hvor bl.a. to joder
blev dobt; disse fik et par ord med pi vejen af Rabinowitsch.a

I de efterfolgende uger deltager Rabinowitsch i adskillige msdeaktivite-
ter.t Bemarkelsesvrerdigt er det i denne forbindelse, at selv om han er
Mildmay-missionens gast, tager denne mission ikke patent pi ham. TVart-
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imod gor man alt for at introducere ham til si mange forskellige enkeltper-
soner og kirkeledere som muligt. Der blev ogsi arrangeret specielle msder
med Rabinowitsch som taler) hvor han fik leilighed til dels at fortrelle om
sit arbefde - for kristne, dels at forkynde - for joder.

Hvad angir det forste, giver Det britiske Selskab en positiv beskrivelse af
et mode, der blev afholdt den 18. januar 1887 under private forhold i hiem-
met hos selskabets kasserer F.Y. Edwards. Noteres kan det, at der nu ikke
som for gives udtryk for en misbilligelse af Rabinowitschs tilstedevrerelse
i England (se s. 87). Sekretaren J. Dunlop refererer fra modet.6

Ved moderne for joder kom det til at gi hirdt for sig. Der blev holdt to
storre arrangementer, den 8. og 1 5. januar. Begge gange pradikede Rabino-
witsch. Ved det ene msde blev de jodiske tilhsrere si rasende pi ham, at de
ved den efterfolgende samtale smed de netop uddelte Ny Testamenter i ho-
vedet pi ham eller sonderrev dem.7

Ved arrangementet den B. ianuar niede stemningen ifolge Wilkinsons re-
ferat kogepunktet. Msdet havde samlet lS2iaderrog Rabinowitsch talte ud
fra 1.Mos. 49,10, et vers som med det flertydige hebraiske ord Si/o ogsA i
den fodiske tradition er tolket messiansk. Efter talen opponerede en iode
voldsomt imod Rabinowitsch, og forsamlingen delte sig i smi grupper.
Missionens ledere spredte sig i disse grupper og forsogte at besvare de stil-
lede sporgsmil. ,Det lignede en gentagelse af de apostoliske tidern, skriver
J. Wilkinson.s I en anden beretning om samme begivenhed siger Wilkin-
son, at Rabinowitsch mitte ledsages bort fra lokalet under poiitibeskyttel-
se. oJoderne blev fortalt nogle ligefremme og ubehagelige sandhedero, skri-
ver han.e

Under opholdet i hndon modtog Rabinowitsch en indbydelse til at be-
soge Skotland. Wilkinson gor sig megen umage med at fortalle, at Den
skotske Frikirke havde ofsrsteretn til Rabinowitsch, da der herfra var sendt
50 pund, mens Rabinowitsch endnu var i I-ondon. Sammen med Adler,
der tolkede ham fra jiddisch, holder han 3-4 msder i henholdsvis Edin-
burgh og Glasgow i begyndelsen af februar 1887.'0 Disse msder var vel
besogte og giorde et strerkt indtryk, skrives der i en irsrapport for Den skot-
ske Frikirke.rr Disse moder resulterede i dannelsen af komiteer til ststte
for Rabinowitschs arbejde. Allerede tidligere var Den skotske Frikirkes
medarbejdere pi det europriske fastland inddraget i den messianske beva-
gelses planer. Gennem professor Delitzsch var en af missionens medarbej-
dere i Prag, K.J. Gottlieb, i lBB5 blevet tilbudt stil l ingen som leder af sko-
len, som Rabinowitsch onskede at oprette i Kischinew (se s. 187)." I sam-
me rapport fra maj 1886 kunne man lase, at frikirkens jodemissionskomitd
,burde prise sig lykkelig over) at en af dens medarbef dere er blevet valgt til
at drage derheno, som presten James Pirie formulerede det fra Prag. Da
Adolph Saphir havde nare forbindelser til Den skotske Frikirke, bidrog det
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ogse til, at de skotske penge blev kanaliseret gennem London-Rddetfor Ra-
binowitsch, den fsrste Englands-rejses mest konkrete resultat.

Den 11. februar forlod Rabinowitsch l-ondon efter yderligere et par dage
d6r.'3 En mined senere, den 15. marts 1887, dannedes London-Rddet for
Rabinowitsch. Mildmay-missionens bestrabelser pi at gore Rabinowitsch
kendt kronedes siledes med held. A. Saphir blev formand for Ridet, som
ellers bestod afenkeltpersoner, der arbeidede i eller ststtede de forskellige
engelske israelsmissioners organisationer. Blandt de 9 ridsmedlemmer var
ogsi John Wilkinson.ta Ridet, der si det som sin hovedopgave at stotte
Rabinowitsch med rid og de nsdvendige midler, snskede imidlertid ikke at
blande sig i hans dispositioner i ovrigt (se s. 165). Dannelsen af dette rid
modvirkede ogsA, at bevrgelsen omkring Rabinowitsch blot blev en orga-
nisations sag, selv om nogle organisationer i deres blade skrev flittigere om
Rabinowitsch end andre. Dette gelder ikke mindst Mildmay-missionen.
Det tjener Wilkinson til ros, at han ikke - som der var tendenser til i Det
britiske Selskab (se s. 87) - forsogte at tage patent pi Rabinowitsch, men
gjorde Rabinowitsch-sagen til en felles sag.

Pi tilbagevejen fra hndon ankommer Rabinowitsch den 13. februar
1887 til I.e.ipzig.t5 Samme aften arrangeres et msde for medlemmer af In-
stitutum Judaicum, hvor Rabinowitsch bl.a. forteller om sin omvendelse
(se s. 28). Den ll. ianuar havde han varet inde pi samme tema i I-on-
don.r6 Gad vide om svogeren Herschensohn/Lichtenstein ogsA var til ste-
de i kipzig?

Den 1. marts skriver Rabinowitsch fra Kischinew til Saphir. Alle de jodi-
ske aviser i Rusland har omtalt hans rejse, fortaller han. Han navner, at in-
den sin tilbagekomst til Kischinew har han varet i St. Petersburg. Han la-
der det skinne igennem, at han heller ikke nu har flet tilladelse til en egent-
lig menighedsdannelse, men ser frem til, at det vil ske, nirudet rette tids-
punkt indtra(Ieru. Videre fortaller han, at han i kipzig tre gange msdtes
med Delitzsch for at samtale om arbejdet i Kischinew'7 Si vidt det kan
skonnes, blev det sidste gang, disse to modtes. Delitzsch dor i 1890, og pi
sin anden reise til England lagger Rabinowitsch vist ikke vejen om ad l-eip-
zig. Alligevel lod Delitzsch sin rsst hore til fordel for Rabinowitsch efter de-
res sidste personlige msde. Det skete ogsi i konflikten mellem Faltin og Ra-
binowitsch, hvor Delitzsch dels gav sin mening til kende gennem Faber,
dels selv tridte frem (se s. 140).

Den anden reise til England og Skotland 1889
I efteriret 1889 er Rabinowitsch atter i England og Skotland.rs Forholdet
trl London-Rridet styrkes. Ogsi denne gang holder han moder, bl.a. den 14.
oktober 1889 i Mildmay-missionens Conference Hall med C.A. Schijnber-
ger som tolk. Heller ikke efter dette besog reiste han tomhrndet hjem. Efter
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forste rejse blev London-Rddet dannetl efter anden reise har han et lsfte fra
skotske missionsvenner om) at de vil skaffe 500 pund til at finansiere bygnin-
gen af et nyt gudstienestelokale.'e Grundstensnedlaggelsen til denne si-
kaldte Somerville Memorial Hall fandt sted i maj 1890, ikke mere end om-
kring et halvt ir efter Rabinowitschs tilbagekomst (se s. 147). Den kendte
skotske kirkeleder A.N. Somerville, der havde fEet et overordentligt posi-
tivt indtryk af Rabinowitschs arbejde ved sit besog i Kischinew i foriret
1888,20 var dsd den 18. september 1889, kort tid fsr Rabinowitschs besog
i Skotland.

Rejsen tilbage fra England og Skotland gir via Paris, hvor Rabinowitsch
lor fsrste gang modes personligt med G.A. Kriiger, som si kraftigt havde
bakket ham op, dels med sin bog fra 1885, dels gennem efterretninger i det
franske tidsskrift l* Rdveil d'Israel. Den22. november blev et par moder
afholdt i Paris, dels for hans venner om eftermiddagen, hvilket skete pi rus-
sisk og blev tolket til fransk, dels om aftenen for joder, hvor han talte pi iid-
disch.2'

Muligvis havde datteren Rakel deltaget i rejsen og var blevet efterladt i
Skotland. Ellers kom hun hurtigt ud pi en rejse. I november l89l kan kas-
sereren James A. Mathieson fra London-Rddet for Rabinowitsci oplyse, at
Rakel i Edinburgh har deltaget i et evangeliserende arbejde blandt iodiske
kvinder i nde foregiende to iro.2: Hun kom med pi flere rejser, og var ogsi
med ph fru Rabinowitschs dibsref se, som vi nu skal se.

I Budapest 1891: "Mama gerettet((
Hiemkommet fra Skotland rejser Rakel sammen med sin far og mor til Bu-
dapest i begyndelsen af oktober l89l.2r Efter at familiens tre dstre var ble-
vet dobt i Rohrbach i 1887 og de to sonner i Odessa i oktober 1888, var der
i den narmeste familie kw fru Rabinowitsch tilbage, som ikke var blevet
dobt. Af E.H. Iritner, prrst i Konstantinopel, omtales hun efter hans be-
sog i Kischinew i 1887 som en tidligere nfanatisk jodinde, som nu elsker Je-
sus og med Magdalene kalder ham 'Rabboni', dvs. Jesus 

'min Herre'u.2a
Andrew Moody, prast for det arbejde, som Den skotske Frikirke havde

i Budapest, fortaller i sin irsrapport om irets mest interessante dib i hans
menighed, nemlig da Rabinowitschs kone blev dsbt den 5. oktober 1891.
Det fortalles) at hun havde gradt over, at hendes mand havde oboiet kna
for den foragtede Jesus fra Nazaretu, men nu kunne hun med glade beken-
de troen pi ham som sin frelser. Efter dibsgudstjenesten, fortalier Moody,
telegraferede Rabinowitsch hjem: nMama gerettet(, mor frelst. Den efter-
folgende aften talte Rabinowitsch til en stor forsamling i missionens skole-
bygning.25

Den 7. oktober kom rabbi Lichtenstein - med fornavnet Isak, og ikke at
forveksle med Jechiel Zebi Lichtenstein, der var Rabinowitschs svoger - til
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Budapest fra Thpio-Szele, hvor han boede.26 Sammen med Rabinowitsch
var rabbi Lichtenstein en anden meget omtalt iode, der troede pi Jesus. Men
mens Rabinowitsch havde taget skridtet og var blevet dsbt - og som den
sidste i den nrrmeste familie var nu hustruen ogsi blevet det - tog rabbi
Lichtenstein aldrig dette skridt. Af den grund kunne han alligevel blive be-
gravet pA en jodisk begravelsesplads, selv om hans ,frafaldn var kendt afjo-
derne.

Moody skriver bare, at Rabinowitsch havde en meget interessant samtale
med Lichtenstein, men gir ikke i detaljer.2' I et brev til H. Mtiller af
18./30. oktober l89l fortaller Rabinowitsch imidlertid, at de to gange hav-
de msdt hinanden i Moodys hus, og han lader skinne igennem, at han har
et kritisk forhold til Lichtensteins kristendomsopfattelse. Hvor markeligt
det end er at se det formuleret af Rabinowitsch selv, bruger han her tilsva-
rende udtryk i sin kritik imod Lichtenstein, som andre kunne bruge imod
ham selv. Gennem sine samtaler og ved lresning af Lichtensteins hefte oJs-
dedom og kristendom< nir han til den opfattelse, at Lichtenstein ikke har
taget det afgorende skridt bort fra iodedommen eller forstiet, at man ikke
syr en ny lap pi en gammel kladning. I sit brev til H. Miiller udtrykker Ra-
binowitsch hibet om, at Lichtenstein mi fE skrnket nen levende og ren tro
pd den enb6rne Son, Jesusn.28 Allerede i et brev fra den 22. februar (r?)
1889 skriver Rabinowitsch til Moody, at denne skal hilse Lichtenstein og
minde ham om, hvad der stir skrevet iJoh.12,23.24 og Rom. 614. I brevet,
som blev offentliggf ort i den irlige rapport for Den skotske Frikirke, fort-
setter Rabinowitsch med nogle ord, som klart misbilliger, at Lichtenstein
ikke var dsbt: oElsker rabbi Lichtenstein virkelig sit folk Israel...lad ham
blive dobtu. Ved at blive dobt vil han give et godt eksempel til efterfolgelse
for andre, hvilket der er mere brug for end teologisk belaring.2e

Hvor stor den teologiske afstand i virkeligheden var mellem Isak Lich-
tenstein og Rabinowitsch, skal vi ikke gi narmere ind pi her. For sin egen
del folte Rabinowitsch en sidan - og gav udtryk for den. Lichtenstein lod
sig ikke sige, og dsde udobt i 1909.

Mens Rabinowitsch og hans kone noiedes med at vare i Budapest i tre
dage, blev datteren Rakel efterladt ddr for at orientere sig om Den skotske
Frikirkes arbejde pi stedet. Ved juletid samme ir vender hun tilbage til Ki-
schinew.ro

Tredie reise til England og Skotland 1893
Efter at have holdt f ulegudstienester i Kischinew begiver Rabinowitsch sig
i begyndelsen af 1893 igen til England og Skotland.rr Opholdet er af kort
varighed, hoist to uger, da han i et brev af 13.125. ianuar rober, at han er til-
bage i Kischinew.32 Foruden forhandlinger med London-Rdder taler han
ved msder i Skotland. I meddelelsen herom oplyses det, at Rabinowitsch

t76



denne gang talte uden tolk, dvs. talte pi engelsk.r3 Dette kan ses som et re-
sultat af en personlig stedighed, som Lhotzky giver en glimrende beskri-
velse af. Han ville engang hjelpe Rabinowitsch med et engelsk brev. Men
omed et overlegent smil si joden pA mig. 'Tio mig, ieg vil gore mig fardig
med brevet ganske alene. Jeg vil lese og forsti ethvert brev, nir det interes-
serer mig. Jeg har bare brug for lidt tidl'nr{ - Alle var dog ikke lige benove-
de over Rabinowitschs fardigheder pi engelsk. At han talte pi det sprog i
Skotland i 1896, betegnes som en fiasko i Frikirkens blad.35 Ofte snublede
han i sin tale over ordene, og til sidst overlod han manuskriptet til S. Wil-
kinson, som oplaste sidste del aftalen. Det meget korte besog i f anuar 1893
udgjorde dog kun en del afhans rejsevirksomhed til udlandet d€t ir. Senere
gik rejsen til Amerika.

Reisen til Amerika 1893
I sommeren 1893 tilbragte Rabinowitsch 35 dage i Amerika.su I de for-
holdsvis smi notitser om reisen i de europeiske missionsblade oplyses det,
at hensigten med rejsen er at pradike for ioderne ved verdensudstillingen
i Chicago.3T London-Rdder skulle have engageret Rabinowitsch til dette,
bl.a. pi indbydelse fra den kendte evangelist Dwight L. Moody.r8 Rabino-
witsch kom bl.a. til at pradike i New York, i metodistprrsten Gaebeleins
israelsmission, for 400 joder.re Gaebelein besogte i september 1895 Ki-
schinew (se s. 198). I Amerika udfardigede Rabinowitsch en skrivelse pi
hebraisk, som oversattes til engelsk og udsendes i Chicago og New York.ao

Markeligt nok distancerer Rabinowitsch sig fra den opfattelse, at han tog
til Amerika i den hensigt at pradike for sine brsdre d6r. Det sker i et brev
til J. Wilkinson i efteriret 1893.4' Her skriver han, at sidan som han i sin
tid si det som sin pligt at rejse til Palastina (1882), sidan har han ogsi nu
set det som sin pligt at rejse til Amerika; han onskede at se, hvordan det gik
hans brodre, nir den sorgelige kendsgerning er) at si mange har mittet for-
lade Rusland lor at soge en ny eksistens i det fremmede. Billedet, han teg-
ner af jodernes situation i Amerika, er yderst negativt. I det nye land taber
de bl.a. indflydelsen over deres born, har nogle medgivet. Og andre har
sagt: DDet var meget bedre at vare forfulgt som sande joder i Europa end
at leve uden Gud i Amerikan.

Ikke mindst bemrrkelsesvardig er hans kritik af de joder, som ganske
vist samles i missionslokalerne om sabbatten, men som alligevel ikke har en
sand tro. Kraftigt langer han ud mod missionsorganisationerne og deres
rapporter, som Dpraleru med, at der kommer 1000 joder hver sabbat, men
hvor forkyndelsen ikke er tilfredsstillende. Han skriver:

Jeg modte ikke 6n blandt tusinde, der gennem Moses og profeterne
vidste, at Kristus mitte lide og siden indgi i herlighed, eller at Jesus
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Kristus dode for vore synder efter Skrifterne, eller at han blev begra-
vet og opstod pi tredjedagen efter Skrifterne.

Som Rabinowitsch i 1882 var blevet skuflet i sine zionistiske forventninger,
vendte han skuflet tilbage fra Amerika i 1893. Skal man tage hans ord for
pilydende, er det ikke nok at samle tusindvis af joder i kristne missionssale,
dersom forkyndelsen afJesus ikke udspringer afSkrifterne og ikke som sit
midtpunkt har syndstilgivelsen ved Jesu dod og opstandelse. Kritikken
mod andre jadekristne var ogsi kommet til udtryk i modet med Isak Lich-
tenstein i Budapest l891 (se ovenfor).

Derimod var prasten A.J. Gordon blevet oplivet over sit - tilfeldige -
mode med Rabinowitsch i Chicago. NAr Rabinowitsch ved andagterne ud-
lagde Salmerne, viste han, at han var gennemtrengt af bide bogstaven og
inden i de hebraiske skrifter; man kunne forestille sig, at han var Esajas el-
ler en anden af den gamle pagts profeter, skriver Gordon. I en udlrgning
af Zakarias l2rl0leger han med de hebraiske bogstaver pi en kabbalistisk
mide - et tegn pi, at Rabinowitsch ikke helt havde lagt noget sidant bag
sig. Gordon fik Rabinowitsch til at udtale sig bl.a. om Skriftens inspiration.
Den er Guds ord, sagde han og tilfoiede, at nir han pradikede, sagde han
til folk: uHor i stilhed pi det, som Herren vil sigeu. I forhold til Homer og
Shakespeare er Bibelens inspiration ikke blot Det sporgsmil om grad, men
om ar t ( .42

Fierde reise til England 1893
Rejsen til Amerika er velsagtens udgiet fra England, siledes at han sand-
synligvis har aflagt en kort visit ved afrejsen og pi hjemrejsen. I hvert fald
kalder han sit besog i England i 1896 for sitfemte.ar Er det rigtigt, mi gen-
nemrejsen til Amerika opfattes som det fierde besog i England.

Et afbud til en tur til Tyskland i 1895
Den 6.-8. juni 1895 blev der pk Institutum Judaicum Delitzschianum ileip-
zig afholdt en konference med deltagelse af mange noglepersoner inden
for de davarende israelsmissioner.na Rabinowitsch var indbudt til at holde
et foredrag om Kristus-troende ioders rette holdning til loven. Rabino-
witsch meldte afbud med den begrundelse, at hans helbred ikke tilte
det.{5 Derimod kom fra Kischinew Faltin, som var indbudt til at holde
foredrag om, hvorvidt opbygningen af iodekristne menigheder skulle til-
strabes af missionen. I sit foredrag ser det ud til, at det lykkes for Faltin at
undgi at npvne Rabinowitschs navn! At det ikke var en tilfeldighed, kan
ses ud fra den kendsgerning, at en del andre personer, som var frugten af
Faltins arbejde i Kischinew, blev navnt. I debatten, der fulgte efter AlVie-
gands foredrag over det emne, der oprindeligt var tiltankt Rabinowitsch,
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tredte dog G. Dalman frem og ophste et par afsnit fra et skrift, som Rabi-
nowitsch havde skrevet og tilsendt Dalman, nemlig skriftet ,Hvad er en is-
raelit af den nye pagt?( I starke vendinger gor Rabinowitsch det her klart,
at der ingen forskel er mellem den otroende jode og hedningn, dvs. mellem
den jodekristne og hedningekristne. Enhver jode, der tror pAJesus Kristus,
er fuldstandig fri over lbr loven, ofri for den tunge tralletjeneste efter bog-
stavens gamle vasen( (se videre s. 116).

r$,rgerligt lor debatten pA konferencen, at Rabinowitsch ikke kunne del-
tage. Rabbi Isak Lichtenstein var der, provst Faltin fra Kischinew var der.
Man kan dirligt lade vare med at sporge, om det alene var helbredet, der
var grunden til Rabinowitschs afbud til denne internationale konference.

Selv om han ikke var til stede, lod han dog sin rost hsre. Men ikke gennem
Faltin - sividt det kan sksnnes.

Femte og sidste reise til England og Skotland i 1896
Hvis rejseplanerne er blevet overholdt, er Rabinowitsch kommet til [-on-
don den 18. mai 1896, men er straks rejst videre til Skotland sammen med
sin datter Rakel, der ledsagede ham pi ref sen.a6 To arefulde oplevelser {ir
han i Skotland. Han taler til Den skotske Frikirkes generalforsamling den
22. maj.I den forbindelse bevilges et pengebelsb til hans vigtige arbeide i
Kischinew (se s. 167). a' Men han taler ogsi til Den skotske Kirkes general-
forsamling den 23. maj.a8 Som ved sin tredje reise i 1893 talte han pi en-
gelsk (se tredje rejse).

I begyndelsen af juni 1896 er Rabinowitsch tilbage i hndon, hvor han
blev mineden ud. I Mildmay-missionens regi talte han ved forskellige ar-
rangementer. I forbindelse med omtale af dette besog stir der i Mildmay-
missionens blad, at midlerne for tiden er giet ned.'o

Hiemreisen gir over Berlin, hvor Rabinowitsch sammen med datteren
Rakel gor holdt for at se Berlin-udstill ingen.50 Den bod ogsi pi produkter
fra de nye jodiske kolonier i Palastina. Rabinowitsch ironiserer i et brev
over) a/ jodiske produkter findes her, nir tyske antisemitter og berlinske
ateister ellers snsker at se den iodiske nation oplost. Ligeledes kan han ikke
undertrykke sin foragt over) at standen med varerne fra Pahstina var place-
ret i Cairo-afdelingen.''

Da han ser et stykke sabe, hvorpA der er skrevet uJerusalaimn med hebra-
iske bogstaver, citerer han hoit fra Jeremias' Bog (2,22): nOm du...sdsler
med srbe, si ser jeg dog din brodes snavs(. Da man horer det, vil man have
at vide, hvem han er. Han bruger lejligheden til at vidne om Jesus.

Inden han nir tilbage til Kischinew, gor han holdt i rilTarszawa, hvor han
ogsi flr mulighed for at vidne for en ksbmandsfamilie. Selv om Rabino-
witsch almindeligvis ikke afholdt ,friluftsmsdero i Kischinew eller gik ud
pi markedspladser for at forkynde evangeliet, er disse glimt dog udtryk for,
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at han lejlighedsvis gjorde noget sidant. Dog skal der ikke udledes noget ge-
nerelt heraf. Det mest almindelige i Kischinew var, at han bod andre ind
til gudstieneste i sine lokaler.

Den sidste reise til Meran i Tyrol 1899
Den 6. marts skriver Rabinowitsch til Samuel Wilkinson' at han har varet
syg og stadig vak er meget svag.52 Tie lager har anbefalet ham et rekrea-
tionsophold i Meran i Tyrol, hvortil han vil reise den efterfolgende dag.
Han vender tilbage fra Tyrol den 22. april, kort tid fsr piske. Sygdommen
tog til, og han blev bragt til Odessa, hvor han dode den 17. mai 1899 pi et
sanatorium.53 Den folgende dag blev kisten bragt til Kischinew, hvor han
blev begravet (se videre s. 205).
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XV
Arbej dsmetode.r og hoaedopgaz)er

i Kischineut

Rabinowitschs virksomhed foregik i Kischinew, selv om virkningerne af
hans arbejde niede langt omkring. Det er derfor en tilsnigelse, nir det er
hevdet, at uRabinowitsch rejste i Osteuropa og Ruslando.'Underforstiet:
for at pradike. I de sidste par ir af sit liv gik han med planer om at bygge
et evangelisationstog. Hvis dette projekt var kommet op at sti, ville det
have bragt ham vidt omkring i Rusland (se hertil s. 201).

Pi ref se i England i efteriret 1889 beskrev han sin egen stilling. Pi grund-
lag af nogle oplysninger, som Lhotzky i slutningen af 1890 giver om Rabi-
nowitschs fremgangsmide, samt spredte notitser i ovrigt kan der tages stil-
ling til arbejdets karakter og metoder.

For overblikkets skyld kan det vare hensigtsmrssigt forst at referere,
hvad Lhotzky fremhaver i 1890.

Lhotzky om Rabinowitschs arbeidsmetoder
Lhotzky retter opmrrksomheden mod Rabinowitschs arbejdsmetoder og
pipeger, at de ikke blot er anderledes end almindelige jodemissionarers,
men er i konnast hertil. Da Rabinowitsch ikke har myndighedernes tilla-
delse til at forrette dAb, har han ikke andre muligheder end at prrdike om
Kristus. Han indbyder foderne til sit bedehus, hvor han prrediker Ordet,
men ikke giver dibsundervisning. Men en )anmassende opsogende, missi-
onerendeo metode benytter han sig ikke afl siger Lhotzky og nrvner hertil
fire punkter:
- Rabinowitsch gir ikke ind i tehuse og offentlige lokaler for at forkynde
evangelietl
- han foretager ikke predikerejser til andre steder og sender heller ikke kol-
portorer udl
- modtagne breve, som indeholder andet end det, der har med frelses-
sporgsmil at gsre, besvares ikke, i bedste fald tilsendes et Ny Testamentel
- han skriver ikke irsberetninger eller offentlige artikler.2

I en nogtern vurdering mi Lhotzkys pistande imidlertid afbalanceres
med oplysninger hentet fra primare kilder. Ligeledes mi man sporge, om
ikke Rabinowitschs arbejdsmetoder i et vist omfang mere var betinget af
myndighedernes restriktioner end afet principielt arbejdssyn. De granser,
der blev sat, mi ogsi ses i lyset af personlige prioriteringer og begrrnsnin-
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ger i ydeevne, som enhver person erunderlagt. Endelig mi man sporge, om
Rabinowitsch pfr anden mide kompenserer for det, han ikke gf orde, og om
dele af hans virksomhed i lB90'erne modsiger Lhotzkys pistande. I givet
fald kunne der vere tale om en udaikling i hans arbejdssyn.

Nir Lhotzky hrvder, at Rabinowitsch ikke opsoger jader i oflentlige loka-
ler, men indbyder dem til at komme til gudstjeneste, er dette i det vasent-
ligste korrekt. Det samme galder Lhotzkys pistand, at Rabinowitsch ikke
foretager predikerejser eller sender kolportorer ud. Ganske vist findes der
eksempler pi, at Rabinowitsch pi offentlige steder bruger lejligheden til at
vidne, nir der var mulighed herfor, fx i Berlin i l896 (se s. 179). Sammen
med sonnen John besogte Rabinowitsch fx i lB94 nogle fattige joder, som
kom til hans gudstienester. Da nyheden spredtes, at Rabinowitsch var pi
besog, samledes snart en flok joder fra nabolaget, og han bruger lef ligheden
til at forkynde evangeliet for dem. I sommeren 1894 rejser han med sonner-
ne Peter og John til Kerson, Kiev og Kremenchuk nfor at tale om Jesus
Kristus og sprede pradikener og traktater til sine brsdreu, som det siges i
Le Riaeil d'lsraiil.3 Oplysningen er hentet fra 1894-irsrapporten udarbej-
det af London-Rddet for Rabinowitsci. Dette er ibenbart blevet imodegiet
af en russisk avis, som pistir, at det ikke var en evangelisationsreise, men
en ferietur. Hertil svarer Kriiger) at disse to formil udmarket lader sig fore-
ne!a I denne sammenhrng er det ikke helt uden interesse, at Rabinowitsch
i et brev til Kriiger takker for den trost) som han finder i den pigaldende
artikel r Le Rdaeil d'Israb'|.5 At Rabinowitsch onskede at udvide sit arbejde
til andre steder end Kischinew, kan der ikke vare diskussion om. Et forsog
blev g jort i begyndelsen af 1890'erne, da Feinsilber blev udsendt til Odessa
for at pAbegynde et arbejde d6r.6 Dog ser det ikke ud til, at man har opniet
myndighedernes tilladelse til at holde oflentlige msder (se s. 187). Men ikke
mindst viser planerne om et evangelisationstog, at Rabinowitsch i slutnin-
gen af 1890'erne ikke havde noget principielt imod nprcdikereiser(, men
tvartimod snskede sidanne. Over for S. Wilkinson havde han understreg-
et, at han onskede at komme i gang med et mere npAgiende vidnesbyrdo i
Rusland i forhold til gudstjenesterne i Kischinew (se videre s.202).7 Alligevel
beholder Lhotzky ret i sit hovedpunkt, at Rabinowitschs virksomhed pri-
mart udfoldede sig i Kischinew og i hans bedesal. Rabinowitsch bsd men-
nesker ind, mere end han selv gik ud. I l896 skriver P. Wolfffra Kischinew,
at Rabinowitsch ikke har krrfter til at gi til joderne i deres hjem pi grund
af sit syge ben.8 Det er nu nrppe hele forklaringen, i hvert fald forhindre-
de det ham ikke i at foretage adskillige rejser! Wolffkommer miske nerme-
re forklaringen) ner han oplyser, at Rabinowitsch har flet en stor gave til at
pradike, omen han har ikke i sarlig grad gaven til at samtale med joder-
n e < . '

I perioder har Rabinowitsch modtager mange breve (se s. 185). At han
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ikke har besvaret dem alle, men har sorteret dem ud fra et indholdsmassigt
skon, viser, at han har forsogt at prioritere andre dele afsit arbeide hoiere.
Nedenfor skal reGreres, hvad Rabinowitsch selv fortaller om indholdet af
modtagne breve op til 1889.

Lhotzkys pistand om, at Rabinowitsch ikke skriver drsberetninger eller
offentlige artikler, er ikke sarlig klargorende. Det skaber et fejlagtigt billede
af Rabinowitschs udfarende kraft, hvad angir offentlighed omkring hans
arbejde (se s. l8). E. H. I-etiner forteller fra sit besog i 1887 i Kischinew,
at Rabinowitsch ikke vil beskaftige sig meget med litterart arbefde eller
med rapporter, hvilket ville fore ham bort fra det arbeide, der kraver hans
fulde opmarksomhed.'0 Alligevel blev der tid til skriftl igt arbejde (se ne-
denfor). Pi forskellig mide kompenserede han for det, at han ikke skrev rap-
porter. Dels fodrede han andre, fx London-Rddet for Rabinoztitscl med op-
lysninger, som Ridet satte sammen til en rapport. Dels skrev han breae ttl
udenlandske missionsorganisationer samt enkeltpersoner. Den kontrast,
Lhotzky forsoger at opstille mellem jodemissionerers rapporter og Rabi-
nowitschs mangel pi samme, er derfor en konstruktion. Hans breve er fyldt
med informationer om hans aktiviteter, som for en stor del udfylder samme
funktion som iodemissionarers rapporter og efterretninger. Dog vegrer
han sig almindeligvis ved at angive detaljerne om folks omvendelseshistori-
er, selv om der ogsi pi dette punkt findes undtagelser. Han afholder sig
ogsi fra at give eksakte tal pi, hvor mange der er blevet omvendt gennem
hans arbejde.

I modsetning til ,missionerer( kunne han ikke angive noget under ru-
brikken oirets dsbten. I sine breve kan han derimod give detaljerede oplys-
ninger om sit syn pi sine modstandere, fx om Faltin. Der er intet, der tyder
pi, at han har modsat sig oflentliggorelse af sidanne detaljer (se videre s.
139). Hertil kan hgges, at hans medhialpere, R.F. Feinsilber, i 1890-1891
bl.a. har haft til opgave at informere udenlandske missionsledere om Rabi-
nowitschs arbefde." At Rabinowitsch har onsket denne PR-virksomhed,
kan der ikke sattes sporgsmilstegn ved. Endelig havde Rabinowitsch gez-
nem andres beretninger en omtale af sit arbejde, som langt overgik den om-
tale, som ellers blev jodemissionarer til del.

Lhotzky har nogen ret i, at Rabinowitsch ikke skriver offentlige artikler.
Men pi dette punkt kan der ikke opstilles en kontrast til den almindelige jo-
demissionar. Og sagen som sidan mi ogsi modificeres. I udenlandske mis-
sionsblade/zngerede endel af hans breve som oflentlige artikler; det samme
gjorde referater fra hans taler samt oversatte pradikener eller ekstrakter
heraf, som blev trykt i udlandet. I 1896 lover han fx Mildmay-missionen,
at han leilighedsvis vil forsyne dens blad med artikler.12 Kun i ringe om-
fang blev dette lsfte indfriet, selv om der i de sidste ir afhans levetid findes
enkelte eksempler pi, at han har skrevet artikler specielt beregnet for uden-
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landske hsere.rr I Rusland kompenserer hans traktater og trykte pradike-
ner ogsi for offentlige artikier, seiv om der ogsi findes eksempler pi sidan-
ne (se s. 82). Nnr lejligheden byder sig, blander han sig pi forskellig mide:
I 1888 sender han eksempelvis en lykonskningshilsen til den Russiske Kir-
ke i forbindelse med fejringen af 900-iret for kristendommens indfsrelse.
En ekstrakt heraf blev offentliggiort pi engelsk.'4I 1893 givcrr han et in-
terview til I-erner (se s. 153), i 1898 giver han oplysninger om projektet med
togevangelisation til en reporter fra en af de ledende rusiske aviser.r5 Og
midt i 1890'erne bidrog han med et indlag i et minedsskrift, Bratskoe Po-
mosh, da hans arbejde blev diskuteret her mv.16

Pi en rrkke punkter mi Lhotzkys pAstande altsi modificeres. Det er kor-
rekt, at Rabinowitschs almindelige metode bestod iat indbyde folk til at lyt-
te til og lase det, han havde at florkynde. Almindeligvis opsogtehan ikhe ja-
der, hvor de befandt sig, for at forkynde for dem d6r, sidan som en del iode-
missionarer gjorde. Selv om Lhotzky angiver tendensen for, hvordan Rabi-
nowitschs arbejdsmetoder rent faktisk kom til udtryk, mi der sertes
sporgsmilstegn ved Lhotzkys brug af dette til at opstille en dybtgiende
kontrast mellem Rabinowitsch og jodemissionarer i svrigt. Allerede i 1889
har Rabinowitsch i l-ondon givet udtryk for, at han si frem til uGuds timen,
hvor Kischinew skulle blive det centrale sted, ud fra hvilket evangeliet skul-
Ie udgi til distrikter med joder, som endnu ikke var niet med evangeliet.'7
Med andre ord var det ikke hans arbejdssyn som sidan, der satte en stopper
for et mere udadrettet arbef de end det, der blev udfsrt i Kischinew. Projek-
tet med togevangelisation udgor siledes heller ikke en helt ny udvikling i
Rabinowitschs arbejdssyn i midten af 1890'erne. Det er mere et udtryk for
en erkendelse af, at arbejdet i Kischinew ikke som tidligere krever alle hans
krafter - miske ogsi et udtryk for skuffelse over) at det gik si langsomt (se
s .  186) .

Noteres kan det, at Rabinowitsch ikke snskede at blive betragtet som
omissionarn.r8 Det lugtede lor meget af hedningekristendom. Men uanset
hvilke arbejdsmetoder han for sin del prioriterede, anerkender han beretti-
gelsen af andres metoder. Over for S. Wilkinson gjorde han i 1897 grlden-
de, at ingen missionsorganisation var perfekt, selv om han fandt, at der var
noget godt i hver enkelts metoder. uNir solens striler gir gennem et pris-
mer( sagde han, nspaltes lyset i dets syv farver. I sig selv er hver farve smuk,
men det fuldkomne findes kun i blandingen af alle farvern.'e I denne for-
bindelse er det ogsi betydningsfuldt, at det var pi Rabinowitschs anbefa-
ling, at svigersonnen Josef Axelrud blev ansat af Mildmay-missionen for at
distribuere traktater og bibeldele, forst i Odessa (1892); senere rejste han
rundt i det sydvestlige Rusland. Ansattelsen varede dog kort, idet han dsde
af kolera i oktober 1893.'z0 Kort forinden havde han redigeret en bog med
prrdikener af og artikler om sin svigerfars arbeide. Den blev udgivet pi
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russisk (Gabe anforer, at han har lrst den pi jiddisch).'zI
Efter denne stillingtagen til Lhotzkys hovedtese skal vi se, hvordan Rabi-

nowitsch i 1889 i l,ondon beskriver sin egen stilling. Det var ved den lef lig-
hed, han lortalte historien om de skibbrudne, som han - stAende pi klippen
Jesus - nsignaleredeu evangeliet til (se introduktionen).

Rabinowitsch om sig selv i 1889
I taler i hndon gor Rabinowitsch status over sit arbejde for perioden mel-
iem sit forste og andet besog i England (1886/1887-1889).'?r Han under-
streger) at hans opgave er at predike pi det sted i Kischinew, hvor han hol-
der gudstjenester, samt at sprede detrykte pradikener ogtraktater. Pi denne
mide adlyder han budet, som er givet af profeten: ,,RAb hojt, spar ikke din
strube, loft din rsst som basunen, forkynd mit folk dets brsde og Jakobs hus
deres synder* (Es. 58,l).

Om de mange breve,han modtager, indrsmmer han, at det er svart at be-
svare dem alle, selv om han gor sit bedste. Hvad angir indholdet, navner
han en rakke eksempler. Nogle forteller, at de har fulgt hans eksempel og
er begyndt at vidne i andre byer. Andre skriver om deres lidelser for Kristi
skyld og sporger) om han har mulighed for at hjalpe dem. Atter andre, der
nu er o997o dade,n udtrykker onsket om at tilbringe resten af deres liv
blandt troende brsdre. Der kommer mange breve fra unge mand, som tror;
deres foreldre forhindrer dem i at bekende Kristus, og de beder Rabino-
witsch om at komme og fore dem med sig. Der er ogsi mange - isar lrrere
- som beder om Ny Gstamenter og pradikener ulor at l€re om Jesus Kri-
stus og undervise andreu. Dsbte joder foresporger, hvordan de kan tilslutte
sig bevagelsen og blive 6t med den. Andre, der er kommet til tro) sporger,
om han har tilladelse til at dsbe dem, eller hvilken kirke de skal tilslutte sig.
Til dette siger Rabinowitsch, at han kun kan gore som den, der ser et hus
i flammer. Han vil ribe: nl-ad jer frelse, lad ier frelseo. Herefter citerer Ra-
binowitsch Peters ord: ol-ad ier frelse fra denne vanartede slagtu
(ApG.2140). For: ,der er ikke under himmelen givet mennesker noget an-
det navn, hvorved vi kan frelsesn (ApG.4rt2).

Rabinowitsch kommer ogs6 ind pi, hvordan andre ser pi ham og hans ar-
bejde, idet han nrvner tre synspunkter. Nogle betragter ham som en tdbe)
fordi han tror pi Messias. Andre indtager en neutral position og betragter
ham som en reformato4 der udforer et gavnligt arbejde blandt sine brsdre.
Og atter andre ser pi ham som en person, der ztil danne en ny hirke. Den fsr-
ste gruppe skriver absurde historier om ham i aviserne, den anden giver
ham rid vedrsrende forskellige reformer, og den tredje gruppe har vist ham
en vis interesse, men konkluderer alligevel, at hans forsog vil mislykkes, og
den nye kirke snart vil forsvinde.
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Rabinowitsch har for sin egen del folgende kommenrarer ar gore ril disse
tre syn:

Joderne er nu ved at opdage, at han ikke er en tibe. Han havder, at promi-
nente jodiske rabbinere betror sig til ham pi en mdde, som de ikke ville
gore, hvis han var en tebe.

De, som ser pi ham som nbare en reformatoro, har indset, at han alene
stotter sig pi Bibelen, fra Fsrste Mosebog til Johannes' Abenbaring. Han
vil ikke satte fornuften i hojsadet) men satter sin lid fuldstendig til Guds
Ord.

Endelig er de, der mener, han vil danne en ny kirke, kommer til at indse,
uat de isder, som kommer og horer mig pradike evangeliet, og som modta-
ger Kristi evangelium, forbliver joder og er det lige si meger som tidligere<.

Rabinowitsch anfsrer videre, at joder og kristne ikke langere ser pi den
messianske bevagelse som bare en kuriositet, som kan placeres i et slags
museum. nDe har fundet ud afl at joder kan modtage Messias og stadig for-
blive joder, lige si vel som englandere, franskmand eller tyskere modtager
Messias og forbliver englandere, franskmand eller tyskere som tidligere(.

Endelig ytrer Rabinowitsch sig om irsagen til, at ioderne ikke soger Her-
ren. Deres ,selvforherligelsen har givet sig udtryk pi tre punkter. For det
forste havder de, at de er Guds born og har Abraham til far, hvilket Johan-
nes Dsber og Jesus talte imod. For det andet har de efter Jerusalems ode-
laggelse sat deres lid til, at de er lerde folk, og de har veret stolte af Thl-
mud, Mishna og Toraen. nHvem kan holde sabbatten som os? Hvem vil fa-
ste som os?n I nygls tid er denne stolthed aflsst afstoltheden over at vere
de bedste til handel, industri, bankvesen og videnskab, hvilket er deres
selvforherligelses tredje feil. Men Israels sande stolthed mi vrre Jesus,
nl-ovens opfylder, Davids son, Abrahams son og Guds Sonu.

Selv om Rabinowitsch i l8B9 anslog en optimistisk tone i sine taler ved-
rsrende omgivelsernes syn pi hans arbejde, giver han dog i andre sammen-
heenge udtryk for, at arbejdet ikke skrider si hurtigt fremad, som han kun-
ne onske det.2r Det sagde han ikke blot til en besogende i 1888, men ogsi
to nordmand skulle \1892 hilse hjemme og sige, at arbeidet gik olangsomt,
langsomt< (se s. 153).

I forhngelse af drsftelsen af Rabinowitschs arbejdsmetoder melder
sporgsmilet sig, om det lykkedes ham at knytte medhjalpere til arbejdet i
Kischinew.

Rabinowitschs medarbeidere
Det ser ud til, at det kun i en enkelt - og kort - periode er lykkedes at tilknyt-
te en fast medarbejder til Rabinowitschs arbejde. Grunden hertil skal nap-
pe alene soges hos Rabinowitsch, men i de ydre politiske omstandigheder
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og den messianske bevagelses seregne status. I hvert fald er der vidnesbyrd
om) at Rabinowitsch havde ailjenttl at knytte medarbejdere til sit arbejde.

Med professor Delitzsch ridforte han sig om oprettelsen af en menig-
hedsskole i marts 1885.'?4 Gennem Delitzsch blev Karl Joseph Gottlieb,
medhialper ved Den skotske Frikirkes arbeide i Prag, spurgt om at virke
som larer,25 hvilket han erklarer sig vill ig til. '?6 Skolen skulle have til huse
i stueetagen i det hus, hvor Rabinowitsch holdt sine forste gudstjenester.
Lhotzky beretter i pinseugen lBB5, at man forventer at kunne ibne skolen
samme sommer.2'Men det biev pi tegnebrattet; myndighedernes til ladel-
se udeblev.

I begyndelsen af I BB7 fandt Rabinowitsch under et besog i St. Petersburg
en mand, som kunne assistere ham. oHan er omkring 50 Ar gammel og blev
bragt til Kristus gennem bevagelsen i Rusland. Han er kendt af professor
Delitzsch, taler hebraisk og russisk og er fortrolig med Thlmud og Kabbala-
eno, skriver Rabinowitsch.28 Det ser dog ikke ud til, at denne unavngivne
person er blevet tilknyttet arbeidet.

Det blev derimod R. F. Feinsilber, en jode, som var kommet til tro gen-
nem Rabinowitschs arbeide.2e Fra foriret 1890 og ind i 1891 skriver han
bl.a. pi Rabinowitschs vegne om arbejdet i Kischinew (se ovenfor). Muligt
er det, at optimismen omkring bygningen af Somerville Memorial Hall
ogsi har varet en medvirkende irsag til denne ansattelse. London-Rddet for
Rabinowitsci er i efteriret 1890 indforstiet med at engagere Feinsilber.i0
Han er ogsi inkluderet i redets budget i 1891.r' Senere samme 6r blev han
sendt til Odessa for at tage bevrgelsens arbeide op d6r (se ovenfor). Han
blev senere tilknyttet The Hebrew Christian Tbstimony to Israel.32 I 1903
indgik han i dette selskabs overveielser om at blive sendt til Kischinew for
at genoptage Rabinowitschs arbeide (se videre s.214).

Pi forskellig mAde blev Rabinowitsch bistiet af sine born, ikke mindst af
sin yngste datter Rakel (se s. 175) og afsin aldste ssn Vladimir (se s. 202). Gi-
vetvis har han ogsi fiet hjalp af kredsen omkring sig til fx betjening af det
lille trykkeri, som i forbindelse med Somerville Hall's indvielse blev skren-
ket af Frikirken i Edinburgh - et trykkeri som kom til at fungere i modsrt-
ning til den trykkemaskine, som i lBBT var sendt fra England, men som Ra-
binowitsch returnerede, dels pi grund af myndighedernes krav om afgift
herfor, dels pi grund af et rid om, at en sidan maskine ikke kunne fungere
i det varme klima i Bessarabien.33 Maskinen, han fik fra Edinburgh, fun-
gerede. Foruden traktater blev vel de sedler, der ved gudstjenesterne blev
anbragt pi saderne med dagens angivelse af skriftafsnit, trykt h6r. Ogsi de
iule- og nyterskort, han sendte, blev velsagtens fremstillet her.

Hverken i 1897, da S. Wilkinson bragte emnet om en elterfolger pA bane,
eller i sit testamente kunne Rabinowitsch pege pi en efterfolger (se videre
s .  205) .
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Rabinowitschs skrifter
Allerede i lB87 var Rabinowitsch pA det rene med, at arbejdet med at danne
en messiansk menighed ikke muliggjorde en storre litterer indsats. Han
satsede pi at fi trykt nogle af sine prrdikener samt smi traktater og lobe-
sedler. I 1885 rider Delitzsch ham til ikke at lade for mange/orskellige pra-
dikener trykke. Jo frrre og jo mere gedigne de er, desto bedre!3a - Ogsi
nogle smi boger blev skrevet. I sine sidste Ar var han endvidere engageret
som bibeloversatter (se s. 199).

En kort omtale af de vasentligste skrifter er lsbende givet i fremstillingen
og skal ikke gentages her. Et indtryk afden samlede litterare produktion gi-
ver bibliografien bag i bogen. Hvad angir traktater og udgivne predikener
er produktionen storre end det, der er opfort i bibliografien.

I rapporten for Aret 1890 meddeler London-Rddet for Rabinowitsch, at der
er trykt og distribueret omkring 27 .000 eksemplarer af Rabinowitschs pre-
dikener og traktater pi hebraisk og jiddisch35 - miske skulle der tilfojes:
og russisk.36 PA besog i l-ondon i l8B9 fir han et lsfte fra det Religiose
TraktarSelskab om, at de i fremtiden vil stotte ham med at udgive pradike-
ner .37

Rabinowitschs skrifter var ikke primart tiltankt en hedningekristen la-
serkreds. Ganske vist kunne en sidan orientere sig i de skrifter, der fx blev
oversat til engelsk og tysk, men disse oversettelser var mest beregnet for io-
der, der bedst forstod disse sprog. Der er sikre vidnesbyrd om, at nogle gen-
nem lesning afdisse skrifter blev market for livet (se s. 219). Andre blev be-
kreftet i deres tanker, som var sammenfaldende med Rabinowitschs, som
fx Jakob Zebi Scheinmann i Sibirien, som korresponderede med Rabino-
witsch.rs Skrifterne blev ogsi oplest i kredse uden for Kischinew, hvor
grupper, der betragtede sig som Den nye pagts Israelitter, var etableret. Fx
nrvner en laser af Berith Am - Dalmans tidsskrift pi jiddisch - at han en
juledag havde oplast Rabinowitschs pradiken fra 24. december lB95.3'gEn
pradiken holdt den 16. juni (r) 1890, som blev publiceret pi tysk, fandt
endog vef ind pi hylderne i den iodiske menigheds bibliotek i Berlin, hvil-
ket robes af stemplet i det eksemplar, som nu findes i Nationalbiblioteket
i Jerusalem.

Opsummering
Rabinowitschs skribentvirksomhed var for en stor del et nedslag af hans
predikevirksomhed. Han investerede tid pi at fi sine prcdikener trykt og
distribueret, hvilket han si som en af sine hovedopgaver. Desuden blev Ny
Testamente pi hebraisk, iiddisch og russisk formidlet gennem hans arbej-
de. Af dem, der hsrte hans predikener og stillede sig positivt til dem, blev
han sogt som ridgiver, og i det mindste i perioder blev der afholdt bibellas-
ninger. Ved pinsetide 1885 skriver fx Lhotzky fra Kischinew, at Rabino-
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witsch holder bibellasninger og er optager af personlige samtaler med
dem, der opsoger ham.a0 I begyndelsen af lB88 skriver Rabinowitsch, at
han siden vinterens begyndelse holder en bibelklasse i sit hus, hvor bide
mand og kvinder deltager for at blive belart om den vej til frelse, som Ny
Testamente tilbyder.al I l89l meddeler han, at der holdes bibellasninger
hver tirsdag.a2

Af dem, der laste Rabinowitschs skrifter, fik han tilsendt breve, som han
si vidt muligt forsogte at besvare. Desuden fsrte han en udstrakt korrespon-
dance med udenlandske missionsorganisationer og enkeltpersoner. Efter at
have formuleret sin teologiske grundanskuelse i lBB4 brugte han en del
krrefter pi ansogninger til og forhandlinger med myndighederne, pi kon-
flikten med Faltin samt pi at igangsrtte byggeriet af Somerville Memorial
Hall (1890). I de sidste ir af Rabinowitschs liv brugte han et par timer dag-
ligt pi at revidere Ny Testamente pi fiddisch.

Igennem alle irene var hans arbejde dog forst og fremmest praget af' at
hanvar pradikanten, som hver sabbat samt ved kristne og jodiske hojtider
holdt predikener i Kischinew - kun afbrudt af sine udenlandsreiser.

At pradike var Rabinowitschs hovedopgave. Det skal vi nu give en prove
pi.
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XVI
En prediken af Rabinowitsch

Alle kristne iagttagere ytrede sig positivt om Rabinowitschs evner som
pradikant. Det gialdt endog dem, der ellers stil lede sig kritisk til hans f o-
dekristne teologi, hans sarstandpunkter og hans bestrabelser for at danne
en selvstrndig messiansk menighed. Vidnesbyrd herom er noteret i den ls-
bende fremstill ing.

Nir vi nu har valgt at gengive bare €n pradiken i stedet for at gi ind i en
minutios analyse af hele pradikenmaterialet, gives der naturligvis ikke
hermed et dakkende billede afRabinowitsch som pradikant. Men gennem
den udvalgte langfredagspradiken, holdt i april 1891, kan man fi et visr
indtryk af indholdet af hans prrdikener samt af, ar hans hjerte brendte for
at fE sine ubrodreo i tale. Professor Strack oversatte den fra russisk til tvsk.
senere blev den oversat til norsk.r

Langfredagsprrdiken 1891
Salme 69,8: ,ifhi for din skyld brrer jeg spot, mit 6syn dakkes af skand-
se lo .

Matt.27 ,29: o...og de faldt pi kna for ham, drev spot med ham og sagde:
'Hil dig, jodekonge!'n

Hojtelskede Israels bornl Lad os med hinanden lovprise Israels evige
Gud, der forandrer tidslobene, og lad os trade frem med taknemmelig bon
for ham, der efter sin godhed har anordnet tidernes lorandring! Gennem
mange irhundreder har joderne i denne uge, ugen fsr den hellige piske, le-
vet i stor uro. De var nemlig bange for gennem et ord eller en handling at
pidrage sig de kristnes vrede, hvis fiendskab sarlig i denne tid var let at
vakke, fordi jodernes fadre dagen for piske havde overgivet Jesus Kristus
til pisk og korsfastelse.

Denne vrede fra de kristnes side kostede ioderne meget blod, og det er
ikke underligt, at joderne for deres vedkommende ogsi viste deres mishag,
nir denne uge narmede sig, ja, endog ved den mindste pimindelse om Je-
sus afNazarets blodige historie, han, som hele den kristne verden anser for
Kristus, den levende Guds Son.

For jaderne var det smerterligt at trnke p6, at denne historie er blevet en
evig arv for nasten hele verden, for alle folkeslag. Pi den mide var denne
betydningsfulde uge lige vanskelig for begge parter. Men Gud ske tak, si
har han nu ved sin godhed og karlighed givet os, Israels born, lov til at
komme sammen i vores helligdom i denne store uge, pi den dag, som min-
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der os om Jesu Kristi korsfastelse. Og ligesom alle sande kristne kan vi ved
hans hellige navn og den gamle og den nye pagts boger lere dette evige,
guddommelige drama at kende, denne frygtelige uforskyldte dod, som ver-
dens forlsser tog pi sig i krrlighed og ydmyghed.

Ja i sandhed, uden grenser er vores taknemmelighed mod den himmel-
ske Fader, som gav os alle, joder og andre folkeslag, mulighed for ogsi nu,
hvor den menneskelige forstand gor raske fremskridt, og hvor der sker en
ny opblomstring afvidenskaben og kunsten, at erkende og se i den forhine-
de og korsfestede Jesus det samme, som den fromme og retferdige Simeon
si i ham, da han si barnet pA moderens skod, nemlig denfrelse, Gud havde
beredt for alle folkeslag, et /l,s til at oplyse hedningerne, en herlighed for sit
folk Israel (Ltlk. 2,31-32).

Det, som den retfardige Simeons gamle oje skuede ved den hellige Ands
kraft, var hverken de stolte ioder eller de uaidende og dristige romere i stand
til at se. For det jodiske folks overste, yppersteprasten Kajfas, var det let at
beslutte sig for Jesu dod, da han sagde: nDet er bedre for os, at 6t menneske
dor for folket, end at hele folket gir til grunden (Joh. I1,50). Det kunne ikke
falde ham ind, at den selv samme Jesus var det eneste menneske, der skulle
vise sig som forlsser ikke blot for det iodiske folks, men for alle verdens
menneskers synder. Om dette har profeten forud sagt: nhan bar manges
syndn (Es. 53,12). For hedningernes overste, prokonsulen Pilatus i Jerusa-
lem, var det heller ikke vanskeligt at gore sig lystig over Jesus og overgive
ham til joderne med disse ord: ,$s, hvilket menneske!u (Joh. 19,5). Han
kunne ikke have nogen anelse om, at mennesker kun bliver menneskeridet-
te ords fulde betydning, nir Gudmennesket Jesu billede bestandig er for
deres ojne, og de uden at afvige folger i hans fodspor.

Fsrst senere trangte de genfodte af hedningerne mere ind i ordene: oSe,
hvilket menneske!n - ord, der var udtalt af deres tidligere overste. Og desu-
den begyndte ogsi mange af Israels bsrn at lytte til ordene: oDet er bedre
for os, at Ct menneske dor for folket, end at hele folket gir til grundeo.

I dag, den dag, der minder os om de lidelser og den dod, som Jesus Kri-
stus har taget pi sig, men som skyldes jodernes og hedningerzes synder, mi
vi forene os med alle mennesker, som oprigtigt tror pi, at Guds Son Jesu
kostbare og hellige blod renser os alle, som er syndere, !oder og hedninger.
Pi vore kna mi vi bede Gud Fader:
- at han mere og mere mi ibne vore oine, si vi i Jesus Kristus kan se den
frelse, som han har beredt for alle folkeslag, den forlosning, som renser en-
hver troende fra synder,
- at han mi udgyde sin hellige And over os alle oggarc os, ioder og hednin-
ger, i stand til at forsti, at Jesus Kristus ikke er kommet til verden som et
menneske for at si strid og had mellem mennesker, og ogsi gore os i stand til
at anerkende apostelen Paulus' hellige ord: nHan er vor fred, han, som gf or-
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de begge parter til 6t og nedrev det garde, som skillern (Ef.2,14),
- og at han mi hjalpe os alle til at aflegge det gamle menneske med dets
synder og dod og blive et fuldkommen nyt menneske ved den sande tro pa

Jesus, om hvem den hellige And talte igennem Pilatus' laber: oSe, hvilket
menneske!n

Med undren og arefrygt stir vi stille foran den dybe og ubegrensede tro,
som de hellige evangelisterMattaus, Markus, Lukas ogJohannes har pAJe-
sus Kristus som Messias, Davids son, jodernes konge. Man mi vare op-
marksom pd, at alle de fire evangelier er skrevet i lobet afdet fsrste irhund-
rede efter forlsserens fodsel, jordeliv, dod og opstandelse. Det var dengang,
man i de hojere samfundslag si med foragt pi sddanne fire smi boger, der
fortalte om en eller anden korsfastet jode Jesus. Det var dengang, man blev
kaldt tosset og blev spottet) nir man ibent vovede at vedgi sin tro pi Jesus,
den levende Guds Son, han, som stod op fra de dsde og f6r til himmels som
en evig konge over Jakobs hus. Under sidanne omstandigheder kunne
man forestille sig, at evangelisterne mere ville have beskaftiget sig med de
lignelser og den lere, som kendetegnede Kristi liv, for han blev prisgivet
i jodernes hander. Men vi ser, at de anvender mere opmerksomhed og
plads pi hans lidelser, og at de gor sig umage med at give eftertiden en ud-
forlig beskrivelse afden hin, som han var udsat for for korsfastelsen, og
mens han var naglet til korset.

Hvis man et ojeblik vil gi med pi talmudisternes opfattelse af, at evange-
listerne var gemene bedragere, som ved forskellige fabler anstrengte sig for
at gare indtryk pi den enfoldige masse for at IE dem over pi deres side, si
melder uvilkirligt sporgsmilet sig: hvorfor tav de ikke stille om den for-
smadelige dsd for si i stedet at prale med beretninger om hans modige og
helteagtige livsafslutning? Evangelisternes formil var ibenbart et helt an-
det.

I deres skildring afJesu lidelse smurte de ikke farverne tykt pi for at frem-
kalde tirer i ojnene og medlidenhed i hlerterne. De udgod ikke deres sorg
i tirevedede klagesange, som Jeremias havde gjort ved templets odelaggel-
se i Jerusalem. Vi hsrer hverken stonnen eller suk fra dem i anledning af
forlsserens dod. De kendte ganske udmarket hans onske, at man ikke skulle
grade over ham (Luk. 23,28). Nei, de skrev deres evangelier om Jesu for-
nedrelse og lidelser med et guddommeligt, ophojet, himmelsk smil pi deres
ansigter, med den latter) som salmisten taler om: oHan, som troner i Him-
len, lero (S1. 2,4). Hensigten var) at menneskers uvidenhed, usselhed og
blindhed skulle komme tydeligere frem, si mennesker kunne fE en fornem-
melse af, at deres magt og villen intet betyder, og at Guds vilje bliver virke-
liggfort uden deres anerkendelse, og at de kun tjener som redskaber i hans
hender, og at de kun udforer, hvad han forud har bestemt, selv om de me-
ner at gi frem efter deres egen vilje.
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Evangelisterne fortaller os udforligt, hvordan Jesus blev forhinet og
gf ort til skam. Samtidig giver de en udfsrlig fremstilling af det srore vark,
som det har behaget Gud at udrette gennem dem og med dem som midlere,
som dadlede ham.

Nir vi nu efter 1800 irs forlsb laser om den skam, som forlsseren blev
udsat for, vil vi over for det 19. irhundredes sonner rejse sporgsmilet:
hvem var det, der hurtigst forstod Jesus af Nazarets store mission? Var det
de tusinder af joder, farisrere og skriftkloge, saddukaere og romerske sol-
dater, som giorde sig lystige over ham og ribte: oKorsfast ham!n? Eller var
det de enfoldige, almindelige fiskere, som i sandhed troede pi Jesus, ar han
- den levende Guds Son, verdens Forlsser og den evige Davids son - at han
var jodernes konge? Blev si ikke tornekronen, som dakkede hans hoved til
spot, den kostbareste afalle verdens kroner? Er det ikke sidan, at hans fien-
ders hiLnende knabojning er blevet vendt til, at millioner af mennesker an-
dagtsfuldt bojer kna for ham2

Tiden er ogsi inde til at blive overbevist om) at de hinende ord af Kristi
fiender: oHil dig, jodekonge!n i virkeligheden let kan 96 i opfyldelse. Joder-
ne kan nemlig endnu opste og i overenssremmelse med Guds vilfe - lige-
som andre folk - blive et levende folk, nemlig nir de kommer til tro pi deres
og alle folkeslags Messias, Jesus af Nazaret - iodernes konge.

Hvilken varm og megtig tro, hvilken levende og magtig tillid, som fyldte
evangelisternes hjerter, si de var i stand til at nedskrive alle lidelser og
krankelser, som deres Messias var blevet udsat for afhans samtidige! Hvor-
fra, kan man sporge, hentede Jesu disciple en sidan tro og dyb overbevis-
ning om, at den forhAnede og korsfastede Jesus virkelig var verdens herre
og konge? Jeg taler ikke om, pi hvilken mide nogle enfoldige, fromme jo-
ders til l id blev opfyldt. Men jeg sporger: hvorfra hentede de selve denne til-
lid? Det er forgaves at soge svaret i historiske eller lerde data. Svaret flr vi
hos evangelisten selv, i Lukasevangeliet24,25-30. Han fortreller, at Jesus ef,
ter sin opstandelse fra de dsde kaldte to afsine disciple for tungnemme, for-
di de ikke ud fra alle profeternes hellige skrifter havde forstiet, at dette var
forudsagt om ham, og at Kristus mitte lide dette og derefter indgi til sin
herlighed.

Altsi, den hellige skrilt - den er kilden til deres tro! Den vedvarende les-
ning i disse af Gud indgivne boger ibnede deres oine og hjalp dem til i alle
Kristi l idelser at se hans uendelige og uvisnelige herlighed. Disse boger,
om hvilke Jesus sagde, at ikke en tsddel afdem skulle forgi, gav dem ogsi
den tro, som overbeviste og skal overbevise hele verden.

Hojtelskede brsdre! Jeg tror fuldt og fast, at ogsi I ud fra den opleste Sal-
me 69, som forlsseren uden tvivl oplaste for sine disciple, er i stand til at
ni frem til den overbevisning, at den forhinede og korsfestede Jesus er
Kristus, iodernes herliggiorte konge, som sidder ved sin Faders hojre, ind-
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til alt - i himmel og pi jord - bliver ham underlagt og ved ham forenet med
Gud Fader.

Bed altsi til vor himmelske Fader, at han mi hjelpe jer til at forsti de ord,
som den hellige salmist har flet indgivet af Anden: oflere end mit hoveds
hir er de, der hader mig uden grund...fremmed er jeg for mine brsd-
re. ..spotten mod dig er faldet pi mig... jeg bied forgaves pi medynk, pi tro-
stere uden at finde...de gav mig malurt at spise og slukked min tsrst med
eddike...Men mig, som er arm og lidende, bjarge din frelse, o Gud!...thi
Gud vil frelse Zionn.

I jeres hukommelse skal I indprente de betydningsfulde ord: nGud sAal
frelse Ziono, og I skal forsti, at alle Jesu lidelser havde til hensigt, at oI, som
soger Gud, eders hierte opliveslu Der skal skabes en ny himmel og en ny
jord - oja, himmel og jord skal prise hamu - og de tre begreber: Gud, frelse
og Zion skal blive forvandlet til et uoploseligt hele.

Jesus viste, at det var efter Faderens vilje, at han bar spotten. Men den
himmelske Fader viste ogsi, at han opfyldte sin Sons bsn: ,lad mig ej brin-
ge skandsel over dem, der soger dig, Israels Gud* (S1.69,7). Skam jer ikke
over den korsfastede Jesus! Tio, at han af Gud har fEet magt ril ar se der nye
Jerusalems grundleggelse, og at foriEttelsen skal blive opfyldt: o de, der el-
sker hans navn, skal bo derin (Sl. 69,37). Amen.
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XWI
De sidste drs projekter

I de sidste ir af sit liv var Rabinowitsch engageret i forskellige proiekter.
Her skal fire sidanne projekter trakkes frem. De udgor hver for sig et de-
menti af Lhotzkys billede afRabinowirsch som en mand, der med et under-
fundigt smil skovler penge ind fra de udenlandske missionsselskaber og
bare kvitterer med nogle gode missionsberetninger til selskabernes blade
(se s. 162). Lige til sin dsd var Rabinowitsch optaget af arbejdet for Jesus
og Israel - uanset om projekterne blev realiserede eller ej.

Det forste projekt, som skal omtales, blev fuldendt. Bag det ligger en in-
teressant historie, som vist ikke er blevet fortalt tidligere.

Rabinowitsch og en prisopgave
Ved den store internationale konference om jodemission i I-eipzig i 1895
var Rabinowitsch indbudr som raler, men mitte melde afbud (se s. 178).'
I sig selv 16 der i indbydelsen en anerkendelse af Rabinowitschs indsats.
Ved konfbrencen holdt bl.a. G. Dalman et interessant foredrag om, hvad
slags litteratur der var onskelig i israelsmissionernes arbejde., Han lagde
ikke fingrene imellem i sin kritik af den eksisterende lirterarur, og i den eF
terfolgende debat kom der mange gode forslag. Missionar M. L<iwen fra
Berlin-Selskabet konkretiserede bl.a. sit onske i et forslag om en bog om
Jesu lia pi jiddisch og tysk.r Professor Strack lovede ved afslutningen for-
samlingen, at han ville udskrive en prisopgave netop over dette lema.a

Dette lofte blev holdt. I begyndelsen af 1896 udskrev nemlig Institutum
Judaicum i Berlin en prisopgave,somph jiddisci netop skulle behandle Jesu
liv og virke. I omtalen af prisopgaven navner H. L. Strack, at folgende vil
blive opfordret til at danne bedsmmelsesudvalget: A. Bernstein fra l-on-
don, Josef Rabinowitsch fra Kischinew og G. Dalman fra kipzig. Skulle
det vise sig, at en afdisse tre frasiger sig opgaven - eventuelt for selv at kun-
ne deltage i konkurrencen - vil man finde en substitut for vedkommende,
oplyses det.5

At Rabinowitsch blev bedt om at indtrade i bedsmmelsesudvalget, var
i sig selv en anerkendelse af hans ekspertise ph jiddisch-omrider, det sprog,
han pradikede pi i Kischinew. Dog fremgir det, da resuhater afkonkurren-
cen blev offentliggjort, at kun Bernsrein og Dalman udgjorde bedommel-
sesudvalget, samt at Strack traf den endelige beslutning. Rabinowitsch del-
tog siledes ikke som medlem af udvalget.
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Afde fire indsendte bidrag vandt M. Ltjwen fra Berlin-Selskabet, interes-
sant nok netop den person, der fsrst var kommet med ideen! Hans besvarel-
se overskred ganske vist den fastsatte ramme pi mellem 2 og4trykark. Nav-
nene pi de tre andre deltagere navnes ikke. Deres besvarelser indeholdt
hver for sig fort jenestfulde ting, selv om Strack mi konstatere, at de ikke gav
en egentlig losning pi den stil lede opgave.6

Nir Rabinowitsch har afsliet at vare med i bedsmmelsesudvalget, kan
det have mange forskellige og ikke serlig interessante irsager. Mest sand-
synligt er det dog, at han har afsliet - for selv at kunne deltage i konkurren-
cen! Dette er ikke blot et lost grt, men en iagttagelse, som kan sandsynlig-
gores.

Si vidt det kan skonnes, er Rabinowitschs besvarelse af prisopgaven
nemlig i alt vasentligt identisk med det skrift, som A. C. Gaebelein udgav
i engelsk oversattelse i slutningen af l890'erne) oversat fra iiddisch - som
det hedder pi titelbladet - og med titlen:Jeszs of Nazareth, The King of the
Jews.'Titelbladet pi den engelske udgave rsber videre) at denne udgave er
oForkortet og revideret af A. C. G[aebelein]. Den er pA 32 smi sider. Hvor
meget Gaebelein har forkortet den, er dog forst muligt at sige ved en sam-
menligning med udgavenph jiddisch. Kriiger oplyser i sit tidsskrift, at ud-
gaven pi iiddisch er pi 80 sider.s Her mi vi noies med at se pi indholdet
ud lra den engelske udgave. Det er ikke vanskeligt at fE bogens indhold til
at passe til indholdsbeskrivelsen af prisopgaven.

Foruden en orientering om kilderne og de tidshistoriske forhold skulle
prisopgaven omhandle Jesu lare, og Jesu stilling til Det gamle Testamente
skulle komme klart til udtryk. Om Jesu undergerninger og hans underful-
de fodsei onskede man ikke en indgiende behandling. Leserne afprisopga-
ven skulle {E et indtryk af den voksne Jesus i hans lare og virksomhed.

Sammenligner man nu denne indholdsbeskrivelse af prisopgaven med
Rabinowitschs bog Jesas of Nazareth, The King of the Jews, er det ikke van-
skeligt at se en sammenhang. Fra side 3 forteller Rabinowitsch Israels hi-
storie med Abraham, Moses og David som fokuseringspunkter (jf. ovenfor
hans historie om de fire hjul, se s. 65). Disse nGuds bsrn< havde altid i de-
res hjerte og mund ordene fra den store profet Esajas: >Men der skyder en
kvist af Isajs stub, et skud gror frem af hans rod; og Herrens And skal hvile
over ham, visdoms og forstands And, rids og styrkes And, Herrens kund-
skabs og frygts Andn (Es.ll,l-2).

Under de skiftende okkupationsmagter plejede farisaerne og sadduka-
erne egne interesser og havde mistet troen pi Guds evige lsfte til Abraham
om) at hans born engang skulle blive en stor nation. Men, siger Rabino-
witsch, pi det tidspunkt, hvor Palastina var en provins i det romerske im-
perium, gav Gud sit folk )to born(. Forst Johannes Dober, af lrvi stamme
og Arons hus, altsi af prasteslagt, dernpst Jesus, afJuda stamme og kong
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Davids hus. ,Disse to bsrn frembragte en stor forandring i menneskehe-
dens historie.o

Fra side l2 i bogen berettes der si om disse ,to bornn. Kun ganske kort
omtales Jesu underfulde fodsel, idet der her henvises til Johannesevangeli-
ets fremstill ing. Det hedder bl.a.: oAt beskrive det andet barns underfulde
fsdsel er lige si umuligt for et menneske af ksd og blod, som det er at be-
skrive bprindelsen til lyset, som den almagtige Gud lod skinne pi den for-
ste afde syv skabelsesdage.u

Kort fremstilles Jesu barndom, indledt med ordene: oOver Jesu barn-
dom, hans ungdom og storstedelen af hans liv, ligger Guds sky.o Fra side
l6 og bogen ud trakkes si nogle hovedpunkter lrem lra de tre et halvt ir,
evangelierne beretter om Jesu lrre og undergerninger; vrgten lagges pi
det forste, selv om undergerninger dog navnes, fx Lazarus' opvakkelse.

Historien om Jesu liv bliver fortalt meget traditionelt og, bedomt ud fra
den engelske udgave, uden de karakteristiske historier, som Rabinowitsch
ellers var kendt for at krydre sine pradikener med. Der fokuseres her pi be-
givenheder i Jesu liv som hans dib, fristelsen i orkenen, talen i synagogen
i Nazaret, Peters bekendelse ved Krsarea Filippi, forklarelsen pi bierget
samt den sidste uge i Jerusalem.

Rabinowitsch hrvder, at Jesus af sin samtid fsrst blev oplattet som en
,guddommelig lrrero, men hurtigt blev antallet af dem, nder elskede ham
med hjerte og sjaln mindre og mindre. De religiose ledere sattes pi ankla-
gebanken i deres forhold til Jesus. I to punkter opsummeres, hvad Jesus ved
sit sidste besog i Jerusalem larte: 1) ,At Jehova i og gennem ham, Jesus af
Nazaret, skal blive Konge over hele jorden, og2) at han skal drage alle men-
nesker til sig.n

Efter at Jesu dod og opstandelse er nrvnt, anfores det, at Helliginden
gives til enhver, nhvad enten han er iode eller hedningo. Afsluttende ses der
frem mod den dag, hvor Jesus skal komme igen, ikke som en ydmyg tiener,
men i stor magt og herlighed. Pi denne lykkelige dag, hvor ,Gud har sam-
let sit Israeln, og de skal se ham, som de har gennemstunget, skal lovsangen
lyde. nMi Israels hellige snart komme igen! Ja, kom Herre Jesus. Amen! og
Amen!n

Ikke blot er skriftet yderst traditionelt, men de mrrkesager, der ellers var
knyttet til Rabinowitschs navn, kommer heller ikke sarligt til udtryk. Skal
man give bedommelsesudvalget karakter pi denne baggrund, mi det hev-
des, at der ikke er noget markeligt i, at udvalget ikke kunne erklare den stil-
lede opgave tilfredsstillende lsst med denne fremstill ing.

Opsummerende mi det havdes, at det er mere end en los hypotese, at Ra-
binowitsch deltog i prisopgaven i 1896. Men det er ogsi meget karakteri-
stisk for Rabinowitsch, at han ikke blot tager det til efterretning i sommeren
1897, at hans besvarelse ikke betragtes som tilfredsstillende. Han flr nem-
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lig sin opgave publiceret, forst pi jiddisch, dernast i engelsk oversettelse.
I internationale bogfortegnelser nojes man med at angive udgivelsesiret for
den engelske udgave som ol89?n.n Men udgivelsesiret for den samt udga-
ven pi jiddisch kan bestemmes mere pracist.

Den eksakte titel pi iiddisch har vi ikke set anfsrt. Lhotzky omtaler i
1904 Rabinowitschs ,sidste skrifto, skrevet 'pi jodetysk med hebraisk
kvadratskriftn. Af omfang er det som et evangelium eller lidt mindre, og
ndet er en kort behandling af Messias Jesu liv for jodern.ro At det er om
samme sag, der her tales, er havet over al tvivl. Udgaven pi jiddisch havde
Lhotzky fEet tilsendt af Rabinowitsch. Af Kriiger navnes denne udgaves
eksistens i februarnummeret af hans tidsskrift i iret l898.rl Men allerede
i november 1897 skriver S. Wilkinson i forbindelse med omtalen af sit be-
sog i Kischinew tidligere samme ir, at det sidste hafte har den ovenfor an-
forte titel, samt at det er blevet hans privilegium at oversatte det fra iid-
disch til engelsk.r2 Hvordan det end skal forklares, er Gaebelein, som ogsi
stod i et godt forhold til Rabinowitsch, kommet ham i forkobet. Gaebelein
havde besogt Kischinew i september l895.rr

Det passer meget godt, at Rabinowitsch har fiet nkaraktereno hen pi
sommeren 1897 og har iiddisch-udgaven ferdigtrykt nogle mineder se-
nere.

Hvad angir den engelske udgave, anfores den i Mildmay-missionens
blad i juninummeret 1898 blandt de indkomne boger - selv om Rabino-
witschs navn ikke er direkte navnt. rl Denne udgave er efter al sandsynlig-
hed udkommet foreret 1898. Afsluttende kan tilfofes, at man i Mildmay-
missionens blad i iret 1900 omtaler modtagelsen af et genoptryk afRabino-
witschs nJeschua Hanotzrio. Jeg har ikke haft mulighed for at afgore, om
det kunne vare jiddisch-udgaven eller et helt andet skrift. Forlag: oAsher
Publishing Co., St. Paul, Minn., IJ.S.A.u.r5

Nogenlunde samtidig med at prisopgaven blev udskrevet, giorde Rabi-
nowitsch det kendt, at han overvejede at overflytte sit arbejde til Palastina.

Palastina-proiektet
I 1896 o{Ientliggores Rabinowitschs tanker om at overflytte sit arbejde til
Jerusalem. I et par amerikanske blade skriver han herom i januar og
juni,'6 og det citeres i de europaiske israelsmissioners blade.'? I sin tale til
Den skotske Frikirkes generalforsamling i maj 1896 bersrer han ogsi dette
tema.18

Hans plan er at oprette en skole eller et center for unge mand i Jerusalem.
Skolen tankes oprettet som et uddannelsessted for unge mand, )som gen-
nem min pradiken er blevet overbevist om Kristi guddommelighed og
hans herlige tilsynekomst<.re Over for sine skotske venner knytter han sin
plan sammen med arbejdets videreforelse elter sin dsd. Moses overgav le-
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delsen til Josua, fsr han dode. Pi samme mide mi han selv tage nogle for-
holdsregler, hvad angir fremtiden. Dog siger han ikke over for denne for-
samling, at han selo vrl forlade Kischinew og Somerville Memorial Hall.

Det gor han derimod i en af sine artikler.20 Fire ir tidligere, velsagtens i
1892, da han var i l-ondon, havde omtalt sin plan for nogle venner ,,om at
tage til Palastina og gore Jerusalem til centrum for min virksomhedu. Han
mener nemlig ikke, at der er nogen plads for troende joder i de eksisterende
kirker i Europa. I disse flr de heller ikke tilstrakelig plefe. Han finder, at
i mange kirker er talen om Kristi andet komme ignoreret - og dermed ogsi
troen pi den fodiske nations frelse.

Milet med skolen er at dygtiggsre Messias-troende joder, si disse kan
bringe joderne som folk til tro pi Jesus. Skolen mi ikke vare under indfly-
delse afnogen afde eksisterende kirker eller kirkeretninger. Det bedste sted
er Palastina: >Som kun for en vis tid er i Tyrkiets besiddelseo. Her kan ele-
verne undgi indflydelse fra den gangse dogmatik. Og i narkontakt med
landet kan de studere deres egen gamle historie, i hvilken Jesus Kristus ud-
fsrte sin sonende tjeneste. De skal uddannes i tro, hib og karlighed til Je-
hova og hans folk Israel. Efter endt uddannelse skal disse jodekristne pra-
dike Kristus og hans herlige tilsynekomst i hele verden, hvor deres brodre
efter ksdet er spredt, skriver Rabinowitsch.

Hvordan planerne blev modtaget i USA, har jeg ikke haft mulighed for
at efterspore. Men i Europa ser det ikke ud til, at Rabinowitsch har vundet
storre gehor for sine tanker. Krtiger stiller bl.a. sporgsmilet om, hvad der
i givet fald skulle blive af arbef det i Kischinew.2tde le Roi bekraftes i, at
Rabinowitsch er pi afveje, ndr han hevder, at jodekristne ikke finder den
fornodne pleje i de eksisterende kirker.22

Miske pi grund afmanglende opbakning fra Rabinowitschs stottekreds,
mAske pi grund af engagement i det nrste projekt) som nu skal omtales,
blev Palestina-projektet skrinlagt.

Rabinowitsch som bibeloversatter
Sin ekspertise pi jiddisch-omridet stillede Rabinowitsch til ridighed, da
der fra Mildmay-missionens side fsltes et behov for en revision af Det nye
Testamente ph jiddisch. Den pitenkte revision skulle isar tage hensyn til
den form for jiddisch, der blev benyttet af de russiske jader. De sidste ir af
sit liv var Rabinowitsch involveret i dette projekt.

Proiektet blev besluttet i 1896. Ved en konference i Mildmay-missionens
regi blev det bestemt, at missionens missionrr i Berditschew, W. Nelom,
skulle forberede en proveoversettelse til den dialekt af jiddisch, der blev
talt i Litauen. (Fra midten af lB99 arbeidede han i Vilna, ogsi i Litauen.)
Rabinowitsch skulle si modificere denne oversattelse pi basis af den dia-
lekt, der blev talt i Bessarabien. Et rAd, bestiende af jodiske missionerer,
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skulle si senere gennemse revisionsarbejdet.
Kilderne giver ikke et helt entydigt billede af, hvordan man arbejdede.

Pi et tidspunkt blev ogsi I-erner i Odessa involveret i revisionsarbejdet.':o
Nir der i Mildmay-missionens blad Trusting and Toiling i foriret l899 for-
trlles om Rabinowitschs sygdom, er det endnu ikke afklaret, om hans del
bare mi vente eller overgi til en anden.25 Ud fra de mange notitser i bla-
det, ser det ud til, at Rabinowitschs andel i arbeidet ikke er blevet mindre
end fsrst beregnet.

I november l89B er arbejdet i fuld gang. Fra Mildmay-missionens side
prioriteres det hojt.'u Selv om man gir ind for projektet med evangelisa-
tionstoget - det fierde prof ekt - har man ikke noget imod, at det bliver ran-
geret ud pi et sidespor for en tid, for at Rabinowitsch sammen med sine kol-
leger kan fardiggore revisionsarbejdet. I sit brev af 6. marts 1899, hvor Ra-
binowitsch meddeler, at han er syg, oplyser han ogsi, at revisionsarbejdet
n&sten er fardiggjort og klar til trykning. Han er niet til kapitel 2iHebra-
erbrevet.2T Efter rekreationsopholdet i Meran i Tyrol kommer han i april
1899 tilbage til Kischinew, men sygdommen tager til, og han bliver indlagt
pi et rekreationshjem i Odessa.

Datteren Rakel skriver i et brev af 22. mai 1899 - fem dage efter sin fars
dsd - at hendes far havde til hensigt at fardiggore oversrttelsen i Odes-
sa.28 Derfor medbragte han de boger, der var nodvendige til det. Ssnnen
John oplyser kort tid efter faderens dod, at Rabinowitsch det sidste ir be-
skaftigede sig et par timer dagligt med oversattelsesarbejdet.2e

Af disse bemerkninger er det neppe muligt at afgore, om Rabinowitsch
i lsbet afrevisionsarbejdets gennemforelse overtog hovedansvaret for det.
I hvert fald kan det bemarkes, at revisionen benavnes >den nye Rabino-
witsch-oversrttelseu i bladet Trusting and Tbiling.3o Om det si skyldes, at
han havde hovedansvaret, eller om det var den bedste PR for den nye over-
sattelse, skal her vrre usagt.

Fsr revisionsarbejdet var fardiggjort, udkom Marcus S. Bergmanns nye
oversattelse afDet nye Testamente pi jiddisch i foriret 1899. Inden da hav-
de Mildmay-missionen ladet trykke dele afdenne oversettelse. Med denne
oversattelse foreli nu en ny situation. S. Wilkinson diskuterer da ogsi sa-
gen i en artikel. Han stiller sporgsmilet, om denne oversrttelse fra Berg-
manns hind ville indvirke pi Rabinowitschs og de to ovriges arbejde - og
eventuelt gore deres revision overflodig. Hertil svares et klart nej. Dog
medgives det, at det skrigende behov er blevet formindsket ved Bergmanns
oversattelse. Men fra Mildmay-missionens side er man uenig i Bergmanns
pistand, at hans oversattelse skulle dakke alle behov. Uden at undervurde-
re den nye oversettelse, som karakteriseres som et uvurderligt arbejde, som
man ogsi i missionens arbejde i Rusland vil benytte sig af, kraver dog situ-
ationen i Rusland et testamente pi jiddisch (jargon), der kan tilfredsstille de
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specielle behov, som netop de russiske ioder har. Det revisionsarbeide, som
nu er under forberedelse af >eminente jargonister i Ruslandu, vil ifolge S.
Wilkinson utvivlsomt blive det bedste i et forsog pi at ni nde mest ignoran-
teo joder i Rusland. Det er tillempet de tre hoveddialekter, der tales i Litau-
en, Bessarabien og Galizien. Derfor beder man til Gud om en hurtig frr-
diggorelse af revisionsarbejdet og takker for de fondsmidler, der allerede er
indkommet. Endnu mangler der dog 5000 pund, for ordren kan gives til at
lade 100.000 eksemplarer trykke.r'

Disse oplysninger, der blev publiceret i det nummer af Trusting and
Tbiling, der udkom to dage fsr Rabinowitschs dod, kan suppleres med en
notits fra oktobernummeret. Her udtrykkes hibet om) at iiddisch-
testamentet for Rusland vil vrere frrdiggiort ved slutningen afiret eller be-
gyndelsen pi det nye ir, 1900.r'

Der gik imidlertid endnu et hr, far det foreli trykt. Den 30. f anuar l90l
prasenteres Mildmay-missionen for det fsrste eksemplar, produceret af
British and Foreign Bible Society. Ialt blev 100.000 eksemplarer trykt. I
februarnumeret l90l meddeles det, at de fsrste 9.000 eksemplarer snart vil
vrere i Rusland til oomhyggelig spredningn. Bibelselskabet havde indhen-
tet den russiske censurs tilladelse hertil.rr

Om kvaliteten afrevisionen tor jeg ikke personligt udtale mig. Men afud-
pluk fra breve, som blev sendt til Mildmay-missionen, fremgir det, at det
blev vardsat af en del, ikke mindst fordi det ikke var )rent(, men netop var
den form for jiddisch, som bedst kunne forstAs i en rakke f odiske centre i
Rusland.sa Og for avrigt ogsi andre steder, hvortil !oder fra disse omrider
var udvandret. Fx blev der sendt 5.000 eksemplarer til Chicago.r5 Fra
Mildmay-missionens side mi man imidlertid beklage, at revisionen blev
trykt hurtigere afBibelselskabet, end man havde regnet med. Afden grund
havde man ikke fEet rettet alle de fejl, man havde set, eller gjort de forbed-
ringer, som man onskede. At det var en alvorlig fejl, ses af, at Bibelselskabet
tog 25.000 eksemplarer tilbage!16

Rabinowitschs navn mi siledes oesi indfsres i bibeloversatternes histo-
rie.

Rabinowitsch og tog-evangelisation
Sidelsbende med revisionsarbejdet af iiddischtestamentet arbejdede Rabi-
nowitsch med et projekt, som, hvis det var blevet realiseret, havde fsrt ham
vidt omkring i Rusland.

I november 1897 lortaller Samuel Wilkinson forholdsvis indgiende om
Rabinowitschs planer om en tog-evangelisation.rT Planen gir ud pi, at der
skal bygges en togvogn med tre kupeer: 6n sovekupe til ham og hans hialpe-
re, 6n kupe til Bibler og traktater, og endelig 6n til msdelokale; eventuelt
kunne de to sidste sl6s sammen til 6n kupe. Planen er) at man skal soge om
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myndighedernes tilladelse til at ksre rundt i Rusland, kore togvognen ind
pi et sidespor pA stationerne, holde msder og distribuere Ny Testamenter
pi steder, hvor evangeliet ellers ikke blev forkyndt for joder.

Wilkinson er med pi ideen. Over for sine lasere mi han dog indromme,
at planen kan synes fremmed for engelske oren) men i modsetning til en en-
gelsk banegird er en russisk station et sted, hvor man frit krydser banelege-
met; almindeligvis er der netop her et rigt folkeliv. Hertil kommer, at bryg-
gerierne faktisk allerede gor brug afdenne metode, idet de salger ol pi den-
ne mide. Det havdes ogsi, at der findes skoletog, som ksrer til fierntliggen-
de steder, hvor der ikke findes nogen offentlig skole. Rabinowitsch citeres
for at have stillet sporgsmilet, hvorfor jernbanen, som allerede bruges til at
sprede spiritus, ikke ogsi skulle kunne bruges i tjenesten for Jesus.

Pi evangelisationstoget skulle sti de samme ord som udenfor pi bygnin-
gen i Kischinew, dvs. Ap.G. 2,36 (se s. 148). Dette ville sammen med Rabi-
nowitschs navn tiltrekke store skarer af ioder, mener Wilkinson. Og da der
pi enhver station er et gendarmeri, skal det nok holde orden pi sagerne.

I februar 1898 navner Wilkinson, at det fsrst ansliede budget til togvog-
nen pi 200 pund er for lille.38 Der skal indsamles omkring 500 pund, hvor-
af der er kommet 20-30 pund. Det tilfojes her, at venner i Amerika har for-
talt, at amerikanske baptister har tre sidanne evangelisationstog og er i frrd
med at bygge et fierde.

I begyndelsen afoktober lB98 er fonden for toget vokset til 130 pund. Ra-
binowitsch meddeler i et brev af 30. oktober 1898, at udgifterne nu anslis
til 540 pund. Sammen med sin aldste son - ingenioren - har han haft for-
handlinger med togvognsfabrikker, og han vedlagger en tegning. For pen-
gene er indsamlet, vil han dog ikke refse til St. Petersburg for at ansoge
myndighederne om tilladelse til at predike for joderne ved iernbanestatio-
nerne.3e Mildmay-missionens ledelse snsker ikke at forhaste sig. I novem-
bernummeret afbladet skrives der, at Herren miske har forsinket sagen en
smule, for at Rabinowitsch sammen med de andre oversettere forst kan fE
fardiggiort revisionen af jiddisch-testamentet. Nir det er giort, ser man
frem til, at togprojektet kan realiseres.a0

I januar 1899 meddeler Mildmay-missionen, at der for nylig i en af de le-
dende russiske aviser har v&ret en notits om Rabinowitschs planer om at
kunne rejse rundt i det sydvestlige Rusland, et omrede, som har en stor jo-
disk befolkning.a' Da reporteren har varet i Kischineq mi det anses for
givet, at kilden til denne oplysning er Rabinowitsch.

Den 6. marts 1899 meddeler Rabinowitsch i et brev til Wilkinson, at han
er syg, og at han pi lagernes anbefaling tager til Meran. Af den grund er
det derfor ikke tiden til at tale om togprojektet, tilfoier han.a2

Efter Rabinowitschs dod i maj 1899 meddeles det, at man vil vente med
at beslutte, hvad fondsmidlerne skal bruges til, indtil S. Wilkinson vender
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tilbage fra sin tur til Rusland.a3 I augustnummeret af bladet meddeles det,
at fonden for evangelisationstoget er pi godt og vel 227 p:und3a Nu da
Rabinowitsch er borte, ser man bort fra muligheden af at realisere projek-
tet. De penge, som er givet med klausul, vil blive brugt til de snskede for-
mil. De fleste penge er dog givet uden klausul, hvorfor giverne kan fi dem
tilbage eller konvertere dem til andet formil. Men lader giverne ikke inden
udgangen af september hore fra sig, gir man fra Mildmay-missionens le-
delse ud fra, at de tilslutter sig missionens forslag: at pengene gives til Rabi-
nowitschs enke og bsrn. Wilkinson lover i det efterfslgende nummer af
Trusting and Tbiling at ville give oplysning om, hvordan det er giet med
pengene. D€t ser han ud til at have glemt.

De navnte proiekter viser med al tydelighed, at Rabinowitsch ikke som
pistiet pi ublu mide skovler penge ind fra de udenlandske venner. Ikke
mindst arbejdet med revisionen afDet nye Testamente pi f iddisch viser, at
han til sin dsd ogsi gjorde noget for sine penge. Togprojektet viser, at han
ikke havde tabt modet, selv om han i tidens lsb havde fiet nogle alslag pi
ansogninger til myndighederne, men tvartimod havde bevaret nogle visio-
ner om at ni videre ud med evangeliet.

En historie om visioner
I maj 1897 krydsede Rabinowitsch gransen og modtes med Ph. Gordon og
David Baron i Jassy i Rumanien. Forstnevnte gengav da en episode) som
lidt unojagtigt havdes at have fundet sted l5 Ar tidligere, og som Rabino-
witsch havde underholdt dem med:

Da han for l5 ir siden var i Petersburg hos den russiske kirkes over-
hoved for at opni tiiladelse til at danne en jodekristen menighed -
hvilket som bekendt lykkedes - spurgte denne ham, hvor mange
medlemmer han allerede havde. Rabinowitsch svarede ved at sporge
ham, hvor mange rejsende kejseren havde til den sibiriske jernbane,
som skulle bygges. Svaret lod: >Passagererne skal nok komme, nir ar-
bejdet er ferdigtn. oPi samme mide.., svarede Rabinowitsch, ,vil ieg
gore i Herrens gerning og sA ringe med evangeliets stationsklokke og
vise mine jodiske brsdre hen til den fuldstandige salighedsvej, Jesus
Kristus, den korsfestede og opstandne, som fsrer syndere til Gud.
Og ieg v6d, at mine arme brodre nok skal benytte sig afdenne vej; for
der er ikke givet mennesker nogen anden vej, intet andet navn, hvor-
ved de kan frelsesu.a5

Til sin dsd bevarede Rabinowitsch visionen om) at det kunne nytte at gore
noget for sine oarme brodreo. Og sidanne historier synes ikke at vare helt
glemt i Kischinew si sent som i 1930'erne (se s.233).
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XWil
Omkring Rabinowitschs dsd i 1899

Den 6. marts 1899 skriver Rabinowitsch et brev til S. Wilkinson, hvilket
skulle vise sig at blive det sidste. Han meddeler, at han er syg, og at han pi
tre legers opfordring vii reise til Meran i Tyrol den efterfolgende dag. Han
beder Wilkinson om at forsti, at tiden ikke er til at tale om togproiektet.
Han oplyser videre, at revisionsarbejdet med jiddisch-testamentet nasten
er fardiggf ort. Da han var blevet alvorlig syg) var han stoppet ved sidste
vers i det andet kapitel af Hebraerbrevet, som han citerer: 'iThi som den,
der selv er blevet fristet og har lidt, kan han komme dem til hjalp, som fri-
stes. <'

Sonnen John og datteren Rakel gav senere udenlandske missionsledere
besked om, hvordan den sidste tid havde formet sig for deres far. Dette skal
kort opsummeres her.

Rabinowitschs sygdom og dod
I efteriret 1898 blev Rabinowitsch angrebet af malaria, som mere og mere
afkraftede ham. Den 23. januar (r) lB99 holdt han sin sidste gudstjeneste
i Somerville Hall.'? Pi rekreationsrejsen til Meran blev han ledsaget af dat-
teren Saral og miske ogsi af sonnen Petera. Med luftlorandringen i Meran
indtraffer en bedring, og Rabinowitsch vender tilbage til Kischinew den
22. aprll med hib om at kunne holde pAskegudstjenester. Den 29. april
skriver Rakel, at hendes far har det meget bedre, men at han mA holde sig
i ro endnu en mined for at genvinde helbredet.'John Rabinowitsch skri-
ver senere: ,Men tilbagekomsten til det malaria$ldte Kischinew var en
skabnesvanger fejltagelse.uu Sygdommen tog til, og ledsaget af Sara og Pe-
ter rejser Rabinowitsch til Odessa, hvor han indlagges pA et sanatorium.
Med sig har han de nodvendige boger for at kunne fe.rdiggare revisionsar-
beidet.? oMen det var allerede for sentru skriver John.s Trl London-Rddet
for Rabinowitschindlaber et telegram afsendt af Rakel ,Far er gAet bort i
fred, 17. mai ki. I om natten. Bed for familien.oe

Pi sanatoriet fik Rabinowitsch leilighed til at vidne bl.a. for en jodisk
irge, fortaller John.i0 Et stort indtryk havde det ogsi gjort pi Rakel, at
hendes far ved afrejsen til Meran havde samlet familien om sig, lrst hele ka-
pitel 53 i Esajas'bog og derefter bedt Herren om at give ham yderligere l5
ir, hvis det behagede ham. Afsluttende havde han velsignet dem med den
aronitiske velsignelse pi hebraisk. Ved samme leilighed havde han fortalt,
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hvor de kunne finde hans testamente. Det var, som om han tankte, at han
aldrig mere skulle vende hjem, skriver Rakel.il

_ Tidligt om morgenen den 18. maj blev Rabinowitschs b6re bragt fra
odessa til Kischinew, bl.a. ledsaget af pastor Kornman fra den reformerre
kirke i odessa. Pi stationen blev der holdt en kort andagt, hvorefter biren
blev bragt til Somerville Hall og placeret nar talerstolen. 

'Begravelsestalen

blev holdt af Kornman. Som tidligere navnt var provst Fartin ude pi rejse,
og selv om han havde vrret i Kischinew, er det usandsynligt, at hanvar ble-
vet bedt om at forrerte begravelsen (se s. 144).

Pi begravelsespladsen for Den nye pagts Israelitter var familiegravstedet
allerede bygget, mens Rabinowitsch levede. Det indeholdt otte s-kill.r.r-,
og Rabinowitschs kiste blev placeret i det forste, sidan som han selv havde
fastsat i sit testamente. Her havde han lagt et ibent Ny Testamente, som fa-
milien fandt efter at have last herom i testamentet. S. wilkinson, der for-
taller d_ette, besogte stedet kort tid efter og lavede en skitse afgravstedet (se
.. 8).1'I 1935 blev et foto taget (se s.8). Som den fsrsre - og miske ogsA
den sidste - blev Rabinowitsch gravlagt pi begravelsespladsen for Den nye
pagts Israelitter (se s. 209).

Pi graven skulle der sti: nEn israelit, som troede pi Jehova og pi hans sal-
vede, Jesus af Nazaret, iodernes konge. Josef, Davids son, Rabinowitsch.u
Ogsi dette havde Rabinowitsch bestemt i sir testamente.

I testamentet havde Rabinowitsch ogsa ytret sig om sporgsmilet om en
eventuel efterfolger. Dette sporgsmil var der naturligvis ogsi andre, der
gjorde sig deres tanker om.

Sporgsmilet om en efterfolger
I sin nekro_log,over Rabinowitsch skriver S. wilkinson rigeud, at der ikke
er nogen efterfolger at fa aje pi til at tage Rabinowitschs arbejde op. Da han
havde bragt detre emne pi bane under sit besog i Kischinew i oktoter 1897,
havde Rabinowitsch medgivet, at han ikke selv havde nogen mand i tanker-
ne (se s. 187). wilkinson oplyser i nekrologen) at det er vanskeligr ar se,
hvordan arbejdet kan fortsattes, da Rabinowitschs opersonlighed sivel
som hans arbejde var unikto.rs under sit besog i juni lB99 havde wilkin-
son lange drsftelser med den efterladte familie om denne sag, uden at der
{oq y.d denne lejlighed blev bestemt noger afgorende.ra Loidon-Rddet for
Rabinowitscz nedlagges i vinreren lB99-1900. I det sidste hafte, som Ridet
publicerede, udtrykkes hibet om, at arbejdet p6 en eller anden mide mi
blive fortsat.15 Der blev da ogsi - ikke mindst fra Mildmay-missionens
side - gjort ihardige forsog, hvilket nrrmere skal beskrives i naste kapitel.

Kort tid efter faderens dod skriver John Rabinowitsch, at man desvarre
ikke for tiden kan pege pi en efterfolger. Dog har man ikke tabt modet. oVo-
res mening herom er den samme, som den er udtrykt af vor kare far i hans



testamente: 'Hvad den hellige sag angir, som min Herre Jesus betroede mig
at udrette blandt mine brodre, joderne, si har jeg i denne sag ingen egen,
privat vilf e. Alle denne sags interesser er i handerne pi olsraels helligeo, Je-
sus Kristus og HelligAnden.'o John Rabinowitsch udtrykker sin forvisning
om, at Herren vil kalde nye folk af det jodiske folks midte. oJodernes frelse
skal efter den hellige skrift blive virkeliggjort; derfor skal ogsi nye sade-
mrnd findesru skriver han.16

P. L. Anacker, Den tyske Centralforenings missionssekreter, som gen-
giver dette, fortsatter: >Men dette hib giver os ogsi ret, ia, gor det til vores
pligt, at bede Herren om, at han vil oprejse en mand af Israel, som kan fort-
sette det pibegyndte arbejde...o

Som Anackers nekrolog over Rabinowitsch ikke indeholder kritiske an-
satser, gsr nekrologerne i Mildmay-missionensrT og Det britiske
Selskabs'8 blade det heller ikke. Disse nekrologer gengives i fx bladene for
Den svenske Israelsmissionre og Den norske Israelsmission.20 I The Chri-
stian citeres en iagttager for folgende, som giver en rigtig opfattelse afman-
ges fornemmelse af sagen efter Rabinowitschs dsd: oHvilket tab for jode-
missionen. Der er ingen til at erstatte Rabinowitsch.n I samme nekrolog
omtales oSomerville Hall og dets profet.. .o!2t I Le R1oeil d'Isradl skrives
der: ,Herrens veje er uransagelige; for hvem skal erstatte Hr. Rabinowitsch
i Kischinew?o22

I London-Selskabets nekrolog findes derimod kritiske ansatser. Det ind-
rommes, at Rabinowitsch gennem sin pradikevirksomhed har haft oen vis
grad af succesn. Om hans nidkarhed kan der heller ikke vere nogen tvivl.
Men hans principper og metoder kunne vere genstand for kritik, idet han
tillod sine tilhangere at opretholde mange serskilte jodiske skikke, som
Dsynes dirligt overensstemmende med en fuld modtagelse af evangeli-
eto.23 Desuden citeres et afsnit fra nekrologen i The Jewish Chronicle, hvor
det bl.a. havdes om Rabinowitsch: oI Rusland tiltrak han sig ringe op-
mrrksomhedn2a (se i ovrigt s.160). Som vi tidligere har set, erklarede
provst Faltin, at Rabinowitsch var ebjonitisk i sin anskuelse) og at han ved
sin dod var isoleret (se s. 144). Da han skriver dette i efteriret 1899, er So-
merville Hall ubenyttet.

Til trods for ihardige anstrengelser blev der ikke fundet en aflsser for Ra-
binowitsch. Derfor kunne der ikke holdes gudstjenester, og kredsen om-
kring Rabinowitsch smuldrede bort. Inden vi nermere folger bestrrbel-
serne pi at fi etableret et nyt arbejde i Somerville Hall, kan det vare pi sin
plads at opsummere - og tage stilling til - de forklaringer, der senere er gi-
vet pe, at kredsen smuldrede bort.

Hvorfor smuldrede kredsen omkring Rabinowitsch bort?
I det undersogte materiale fortelles der forbavsende lidt om, hvordan det
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gik kredsen omkring Rabinowitsch efter dennes dsd. Det hrnger utvivl-
somt sammen med, at der ikke blev afholdt nogle gudstjenester. Alligevel
mi det forudsettes, at nogle af Rabinowitschs tilhengere har sogt et me-
nighedsfallesskab et andet sted. En notits lader ane, at nogle efterRabino-
witschs dod drog til Odessa og knyttede sig til R. H. Gurlands arbejde d6r.
Ogsi efter pogromen i Kischinew i 1903 kom mange i stort antal fra Kischi-
new til Gurland, som i iret 1900 af Mildmay-missionen var blevet ud-
navnt til biskop over missionens ansatte missionarer i Rusland.25 Da
Gurland bevarede et intimt forhold til provst Faltin, mi det formodes, at
det har pivirket forholdet til Rabinowitsch, mens denne levede. Om nogle
fra kredsen omkring Rabinowitsch ogsA har sluttet op om den lutherske kir-
kes arbejde i Kischinew, mi sti hen i det uvisse.

Selv om kilderne er forbavsende tavse i denne sag, er der alligevel givet
forskellige bud pi, at bevagelsen ikke blev fortsat efter Rabinowitschs dod.

Nogle jodiske kilder forklarer det med den ringe tilslutning, siledes at der
slet ikke var en bevrgelse at fortsatte efter lB99 (se s. l6l).,6 Den lodiske
forsker, B. Z. Sobel, peger derimod pi Rabinowitschs teologiske grundopfat-
telse, nAr han siger: nHan undgik enhver form for denominationel tilslut-
ning, idet han insisterede pi, at hans tro var en jodisk tro, hvorved han isole-
rede sig selv og domte sin gerning til en uundgielig undergangu." Nord-
manden Chr. Ihlen tangerer dette synspunkt ved at tale om )standpunktets
uholdbarhed( som ersag til, at tilslutningen til Rabinowitschs virksomhed
blev stadig mindre.28 Ogsi R. Faltin mente, at Rabinowitsch havde isole-
ret sig i sin ejendommelige teologiske anskuelse.2e Faltin havde, mens Ra-
binowitsch levede, pipeget mangler ved hans personlighed (se s. 136). I.
Fauerholdt tager i l9l4 dette punkt op og siger, at man bliver obedrsveto,
nir man ni dag,, i Kischinew sporger) hvordan bevaegelsen har udviklet sig
efter Rabinowitschs dod. ,Alt synes, som om det har varet en droml om
Rabinowitsch bliver der ikke mere talt. Henger dette sammen med en
mangel hos ham selv?o Fauerholdt finder, at det ikke var til gunst for Rabi-
nowitsch og hans bevagelse, at han allerede i sin levetid pi en alt for over-
spandt mide blev sammenlignet med en apostel og en profet 30 (at der sta-
dig i det andet irti af det 20. irhundrede blev talt om Rabinowitsch, skal
vises i naste kapitel). I tilslutning til l-ouis Meyer er David A. Rausch af
den opfattelse, at stedets og arbejdets egenartede karakter kan forklare, at det
ikke var muligt at finde en efterfolger til Rabinowitsch.rr

Jacob Jocz fremhaver i forbindelse med, at bevagelsen begyndte at
smuldre bort efter Rabinowitschs dod, at den forfrrdelige pogrom i Kischi-
new, piskedag 1903, pi en betragtelig mide mi have g jort sit til at odelagge
Rabinowitschs arbejde.3'?Ad samme baner gir Axel Torm, nir han skal
forklare, at menigheden odesvarre dode hen efter Rabinowitschs dodo. Han
siger: uDet skyldtes ikke Andelig tilbagegang, men en pogrom(, idet han til-
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fojer: oVar den [menigheden] blevet til uden kristen hjalp, si udslettedes
den med'kr isten'  hjalpu.rr

Som hovedirsag til at bevegelsen ikke fortsatte efrer Rabinowitschs dod,
grlder den sidst anforte forklaring ikke. Kredsen var for langst oplost, da
pogromen i 1903 satte ind. I nogle af de andre forklaringer er der utvivl-
somt elementer, som er verd at notere sig i en samlet konklusion. Selv om
det kan hevdes, at det viser en svag side i Rabinowitschs personlighed, at
han ikke havde sorget for en efterfslger, mi det dog ikke glemmes) at han
havde arbejdet med sagen (se s. 187).

Fr. Torm siger det ligeud: uDer var ingen til at fortsaette hans Ger-
ning(.r4 - Ganske vist er det ikke givet, at en efterfolger havde {Eet rege-
ringens til ladelse til at fortsatte arbejdet. Rabinowitsch havde en specieltll-
ladelse til sit arbejde. j5

I en samlet vurdering ai hvorfor kredsen omkring Rabinowitsch smuld-
rede bort, kan strukturen af >menighedenu dirligt overbetones. Da myndig-
hederne aldrig gav Rabinowitsch til ladelse til at danne en egentlig menig-
hed med sakramentforvaltning, mitte den do bort. En eventuel ugodn efter-
foiger ville under samme betingelser og samme struktur kun have forsinket
dens hendsen.

Set i dette lys kan der ikke sluttes noget om >,standpunktets uholdbarhedn
i den hurtige oplosning af kredsen omkring Rabinowitsch.

Mindet om Rabinowitsch levede videre,r6 og der blev udfoldet store an-
strengelser for at fortsatte hans arbeide. hvilket vi nu skal se.
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XX
Haad blm der af den messianske

barcgelse i Kischineu?

Som antydet i sidste kapitel levede minderne om Rabinowitsch efter hans
dsd. Somerville Memorial Hall stod der stadig vek. Hvad skulle den bru-
ges til? Senere fremstillinger gir ikke ind pi dette sporgsmil og skaber der-
ved et indtryk af, at tanken om at fortsatte Rabinowitschs arbeide dsde hen
sammen med ham. Men kilderne viser, at der blev giort ihardige anstren-
gelser pi at forts€tte arbeidet i Somerville Hall. Ikke mindst er det af inter-
esse, at der i slutningen af 1920'erne blev dannet en selvstandig iode-
kristen menighed i Kischinew. I den levede i det mindste minderne om Ra-
binowitsch.

Fsrst skal der gives et kort rids af, hvordan det gik Rabinowitschs efter-
ladte familie. Det kan tenkes) at andre personer afDen nye pagts Israelitter
fik et livsforlob, der kan sammenlignes med Rabinowitsch-familiens. Ikke
mindst med det i baghovedet er sporgsmilet ikke uden betydning. Gad for
ovrigt vide, om der er jodekristne i dag, der kan fore deres slagtstavle tilba-
ge til Josef Rabinowitsch?

Hvad blev der af Rabinowitschs efterladte fiamilie?
Ved sin dod efterlod Josef Rabinowitsch sig hustru samt tre sonner og tre
dstre. Alle var dsbte.

Den aldste ssn Vladimir - eller Haim Zeev - boede ved sin fars dsd i
1899 med sin familie i en lille by ved grensen til Rumanien, sandsynligvis
i Unghem, hvor bl.a. nordmanden Blom besogte ham i 1892.t Han var da
ingenior ved jernbanen. Pi forskellig mide havde han bistiet sin far, bl.a.
med sin viden som ingenior (se s. 202). Han dor i april 1913. B. Schapiro,
en svensk stottet russisk jodemissionar, der var stationeret i Odessa, var i
Kischinew, da meddeieisen indlob, at begravelsen skulle finde sted d€r.'?
Desvarre meddeler han ikke, om Vladimir Rabinowitsch blev begravet ved
siden af sin far pi begravelsespladsen, som tilhorte Den nye pagts Israelit-
ter. I samme forbindelse oplyses, at Josef Rabinowitschs enke endnu er i
l ive. I 1913 mi hun vnre73 eller 74 6r gammel. Sksnt en notits om hendes
dod vel kan vare overset, ser det ikke ud til, at der er skrevet nogen storre
nekrolog over hende i fx Mildmay-missionens blad. I I 9l I blev der taget et
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foto, hvor hun sidder ved boligen, der blev bygget ved Somerville Hall (se
s. 8). '

De to yngste born, sonnerne David - ogsi kaldet Johnfohan - og Nathan
- ogsi kaldet Peter - der var fodt i henholdsvis I 874 og I 876, studerede ved
universitetet i Moskva i 1899.4 Seks dage efter faderens dod skriver Rakel,
at hendes broder John har til hensigt at skrive en bog pi russisk med titlen
oJosefRabinowitsch og hans gerningn. Han er allerede begyndt at gennem-
se og studere det enorme materiale, som faderen har efterladt, skriver
hun.5 - Dette projekt er nappe blevet gennemfort. Og det omtalte materi-
ale mi - vel - desvarre anses for tabt. Alligevel fik John Rabinowitsch skre-
vet noget. I Mildmay-missionens blad findes i det mindste en interessant
oplysning fra 1903. Her navnes det, at John Rabinowitsch har publiceret
en artikel pi russisk.6 I den henvender han sig til zionisterne og minder
dem om sin fars ord: nNsglen ril Der hellige Land ligger i henderne pi Je-
sus Kristus.u Om det er ham eller redaktoren, der har skrevet oJesus Kri-
stusn i stedet for nvor broder Jesusn skal her vere usagt (se s. 125). Til John
Rabinowitschs artikel knytter Mildmav-missionens redaktsr foleende
kommentar:

Han synes imidlertid mere at have en national og nominel anerken-
delse end en personlig omvendelse som sit m51. Han beder os om at
publicere artiklen pi engelsk og iiddisch.

Redaktorens sprogbrug lader formode, at Mildmay-missionen ikke har i
sinde at bekoste en overs&ttelse. Der er da heller ikke fundet nogen antyd-
ning om, at artiklen blev oversat.

I sommeren 1903 rejser Peter Rabinowitsch til l-ondon for at forhandle
med Mildmay-missionen om, hvorvidt Somerville Hall atter kan tages i
brug.7 Pi samme tidspunkt er S. H. Wilkinson i Kischinew. Med sig har
han penge til ststte for april-pogromens ofre. Et belob blev givet til en af
Rabinowitschs dotre, som kaldes Bertha - hvem det si end er afde tre dstre
(se videre s. 214).8

I 1899 boede de tre dotre, Sara, Rebekka og Rakel sammen med deres mor
i boligen ved Somerville Hall.n Fra Mildmay-missionen modtog de - vel-
sagtens - pengehjalp umiddelbart efter Rabinowitschs dsd. Saras mand,
JosefAxelrud, var dod afkolera i efteriret 1893. Pe det tidspunkr var han
ansat i Mildmay-missionens t jeneste. I 1911 bor Sara sammen med sin mor
og soster Rakel i boligen ved Somerville Hall.r0

I 1911 kaldes Rakel for nfru Kinnan.rr Efter alt at dsmme var hun ugift
ved faderens dod. Hendes mand er vel dsd fsr 1911. Pi det bevarede foto
er hun afbildet sammen med sin son, en mindreirig dreng, velsagtens no-
get under l0 ir. Mens Josef Rabinowitsch levede, ledsagede Rakel sin far
pi nogle af hans udenlandsrejser og stod i brevkontakt med engelske og
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skotske venner. I 1914 er hun stadig i brevkontakt med Mildmay-mrssro-
nen. I efteriret 1914 omtales, at fru Kinna har skrevet fra Reval om faren
fra en tysk flide; men hun er ellers ved godt mod, som redaktoren udtrykker
det.rr Der gives ikke nogen forklaring pi, hvorfor hun behnder sig i Reval,
hovedstaden i guvernementet Estland, hvis estiske navn - Thllinn - betyder
ode danskes stadn. Byen blev anlagt af den danske konge Valdemar Sejr i
1219. Hermed er Rakel Kinnas - i geografisk henseende - omtumlede liv
ikke til ende. I december 1919 meddeles foleende i en kort notits i
Mildmay-missionens blad:

Fru Kinna (datteren af afclsde Josef Rabinowitsch) og hendes son er
ankommet til llndon fra Vladivostok, hvor de var internerede et
stykke tid som krigslanger. Pi nuvarende tidspunkt er de Mildmay-
missionens gaster. I'

De narmere omstandigheder vedrsrende opholdet i Vladivostok - i det
ostlige Sibirien - angives ikke. Men Mildmay-missionen lorsoger i mai
1920 at finde en passende lsnnet beskaftigelse til hende, idet hun i missio-
nens blad betegnes som oden overlevende datter afden afclode og velkendte
Josef Rabinowitsch fra Kischinew<.r4 Hun er ikke i stand til at tage hirdt
arbejde, men hun er en veluddannet lrrer i russisk, som ser sig i stand til
at gsre sig nyttig >i et kristent hjemu. - Da nannoncenu ikke gentages, me
det anses for sandsynligt, at hun har fiet beskaftigelse i England og ogsi
er dsd ddr. Om hendes son, der ved ankomsten til England har varet i slut-
ningen afteenagealderen, har fort sin morfars tro videre, skal her blot stilles
som et sporgsmil.

Et glimt af, hvordan det gik Rabinowitschs sonner David (John) og Na-
than (Peter) samt datteren Sara, har den svensk stottede jodemissionar B.
Schapiro givet.r' PA en missionsrejse til Moskva i l92B - finansieret af den
iodekristne gruppe d€r - horer Schapiro, at Rabinowitschs born boede i
byen. Selv om han ikke navner deres navne, omtales Rabinowitschs nssn-
nero, hvilket kun kan vare de to lige navnte. Desuden n&vnes Rabino-
witschs datter, hvilket mi vare Sara. Schapiro fortaller nemiig - lidt unoi-
agtigt, da Saras mand J. Axelrud dode i 1893 - at han havde modt hende
og hendes mand 34 ir tidligere i Kischinew. Omkring det tidspunkt var det
kun Sara, der var gift af de tre dstre af Rabinowitsch. Sammen med andre
iodekristne opsoger Schapiro nborneneo. Efter en generaliserende be-
markning om) at de mange joder i Moskva ikke vil vide af jodedommen og
i det hele taget ikke sporger efter nogen religion, og efter at have n&vnt, at
der dog findes en gruppe olevende jodiske vidner om Kristus og hans evan-
geliumn, som sogende joder opsoger, skriver Schapiro om samtalen med
Rabinowitschs sonner:
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Rabinowitschs ssnner fortalte mig med tirer i deres oine, at deres fars
vrrk fortsrttes og holdes i live. Selv havde de dog varet meget langt
borte fra virkelig kristendom og havde ikke interesseret sig for religio-
se sporgsmfll, men mAske er tiden nu inde til en forandring i den hen-
seende. Den fodekristne gruppe i Moskva ster nu i forbindelse med
dem.

Anderledes stod det til med Rabinowitschs datter, fortaller Schapiro. Igen-
nem lang tid havde hun ikke haft leilighed til at vare sammen med troende
kristne.

Men nu jublede hun over at Ii lov til at vare iblandt Guds born, og
derfor kunne hun nu roligt do, sagde hun. Hun havde nemlig veret
meget bange for at skulle do uden at have et menighedslallesskab og
uden at kunne fi Herrens hellige nadver, men nu havde Herren hsrt
hendes bsnner og givet hende dette fallesskab. Sondag efter piske
fef rede ogsi hele den jodekristne gruppe nadveren sammen, og Rabi-
nowitschs datter var da med.

Der kan nrppe drages nogle slutninger om den messianske bevagelses le-
vedygtighed ud fra familiens senere historie. Dertil er materialet for spora-
disk. Dog ser det ud til, at alle medlemmer af Rabinowitschs efterladte fa-
milie i de fsrste ir efter lB99 har onsket, at Somerville Hall igen skulle ta-
ges i brug. Bestrabelserne lor at IE Hall'en Dgenebnet( er en historie for sig.
Den er vist ikke blevet samlet tidligere.

Hvad blev der af Somerville Memorial Hall?
I sin irsrapport for 1898-1899 kommer Faltin ind pi Rabinowitschs dod.
I den forbindelse navner han Somerville Hall og siger: ,Nu er den ubenyt-
tet. Gud v€d, hvad den senere skal bruges til.ur6

Tidligere fremstillinger om Rabinowitsch tager ikke dette sporgsmil op,
men omtaler blot, at virksomheden brat blev afsluttet med Rabinowitschs
dsd. Pi den mide skabes let et indtryk af,, at Somerville Halls historie endte
med Rabinowitschs dsd. At dette ikke var tilfrldet, skal nu vises. Vel mang-
ler der nogle brikker i dette puslespil. Alligevel findes der tilstrakkelige til,
at der kan dannes et slags billede.

For overblikkets skyld kan det vrre hensigtsmrssigt at referere, hvad S.
H. Wilkinson skriver herom i 1925. Pi det tidspunkt er Kischinew blevet
rumrnsk besiddelse, og Mildmay-missionen er i gang med et nyt arbejde
under ledelse af missionrr L. Averbuch. I sin korte artikel navner Wilkin-
son) at efter massakrerne pi ioderne i Kischinew i 1903 og 1905 indtrafder
nogle forandringer. Til trods for oprigtige og gentagne forsog kunne So-
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merville Hall ikke bibeholdes som et sted for evangeliets forkyndelse, siger
han. Og han fortsatter:

Den blev grask militerkirke - og senere blev den biografsal. Kun €n
gang, og d€t for en kort periode, lykkedes det os at leje den og rense
den si vidt muligt for alt, som var i uoverensstemmelse med evangeli-
et, og forkynde frelseren inden for dens vagge. Det var i krigs-
perioden; men krigen forirsagede andre andringer) og Hall'en blev
solgt hen over hovedet pA os og er nu omdannet til privat beboelse.tT

Det mi skyldes en erindringsforskydning, nir Wilkinson havder, at
Mildmay-missionen brugte Somerville Hall i en kort periode under kri-
gen, hvis der hermed er ment forste verdenskrig. Den sikaldte ,genibningo
af Somerville Hall fandt sted i efteriret l9l2 (se nedenfor). Ligeledes forbi-
gir Wilkinson, at hall'en i perioder blev brugt af andre kristne grupper og
i evangeliets tieneste. Men at der fra Mildmay-missionens side blev giort
ihrrdige anstrengelser for at fi et arbeide op at ste, giver kilderne klar be-
sked om.

Si snart meddelelsen om Rabinowitschs dsd indlsb til Mildmay-mis-
sionen, lagger man ikke slor over, at det vil blive vanskeligt at fortsatte ar-
bejdet. Rabinowitschs gerning betragtes som unik, og man er klar over, at
han havde den russiske regerings specielle tilladelse til at pradike i Somer-
ville Hall.18 S. H. Wilkinson, som kom til Kischinew kort tid efter Rabi-
nowitschs dod, skulle dog undersoge muligheden for, at huset fortsat kun-
ne bruges i evangeliets sag over for joder. Sporgsmilet drsftes da ogsi med
Rabinowitschs efterladte familie. Men intet afgorende blev arrangeret i den
forbindelse, siger Wilkinson.re I november 1899 lagger Mildmay-
missionen det hen til sine venner at bede om lys over Somerville Hall og
det fortsatte arbejde d6r.2')

I april 1903 kommer det til en voldsom pogrom i Kischinew. nKristneo
gir los pi joderne, plyndrer, smadrer, forulemper og ihjelslir. Nogle fi
dage efter denne massakre ankommer S. H. Wilkinson sammen med den
svensk ststtede jodemissionrr P. Wolfftil Kischinew. Efter at have oriente-
ret sig om massakrens omfang begiver de sig ud til Rabinowitschs grav. Om
Somerville Hall siger Wilkinson, at den ligger hen, ubrugt og ravs. I forgir-
den vokser trper og krat vildt, men pi husets facade findes stadig vak det
hebraiske budskab om fred for Israel i Jesus Messias' navn (se s. 148). Men
pi baggrund af ,de kristnesn massakrering af !oderne sporger \Wilkinson,
hvordan joderne skulle kunne skelne mellem sandt og falsk.'z'

Boligen ved Somerville Hall var forblevet urort, selv om den havde varet
truet. Under samtalen med Rabinowitschs enke og en af dstrene stiller
Wolffi udsigt, at han vil komme tilbage til Kischinew og om muligt fort-
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srctte arbeidet i Somerville Hall. Om dette skete, er tvivlsomr, i hvert fald
er der ikke fundet nogen bekraftelse herpi.

Selv navner Wolffikke dette i sin beskrivelse afbesoget. Dog er der ingen
grund til at betvivle, at han) som var stationeret i Odessa, kan have givet ud-
tryk for sidanne tanker. I et PS til beskrivelsen af sit besog bekrrfter han,
at Somerville Hall er >lukket, og der findes ingen, som tager arbejdet op
d€r. Hvad skal dette betyde? Sidan sporger jeg mig selv og de kristne.o22

Wolffskriver, at katastrofen begyndte netop forste piskedag, hvor gladen
over, at Kristus sandelig var opstanden) var storst. De sikaldte llrettroen-
deo, som tog del i massakren, kalder han vilddyr:

At trnke sig, at disse vilddyr, da de ihjelslog mand og kvinder samt
kastede smi bsrn ned fra anden og tredie etage, ribte: 'Kristus er san-
delig opstanden.' Hvilken hin mod Herren og hans sag blandt Israel!

Sande kristne moder joderne aldrig, siger Wolff. Og fortsatter: ,Hvor fsles
det dog vanskeiigt for en missionar under sidanne omstandigheder! Man
vi l le hel lere skjule sig og t ie.(

I forbindelse med pogromen i 1903 gik Mildmay-missionen ind i et om-
fattende nodhjalpsarbeide. Den 2. fuli rejste S. H. Wilkinson atter fra I-on-
don til Kischinew med 550 pund, som skulle uddeles til dem, der havde
lidt under pogromen.2r Ogsi i forbindelse med pogromerne, der gik over
det sydvestlige Rusland i 1905, forsogte man fra denne missions side at
hialpe ofrene.:a En stor dei af missionens okonomiske ressourcer benyttes
til det sociale arbef de i dette tidsrum. Samtidig fortsettes missionsarbejdet
fra stationen i Odessa, men hvor meget pogromerne har pivirket bestrabel-
serne for at fe gang i arbejdet ud fra Somerville Hall, er det vanskeligt at ud-
tale sig sikkert om. I 1903 arbejdes der imidlertid seriost med planerne om
at IA gang i arbejdet ud fra Somerville Hall.

Samtidig med at Wilkinson er i Kischinew i sommeren 1903, ankommer
nemlig Peter Rabinowitsch til London for at forhandle om Somerville
Hall.25 I august oplyses det fra Mildmay-missionens side, at man vil tage
initiativ til at holde en konference om en ogenibningn med reprasentanter
fra andre missioner, der er interesserede i sagen.26 Ogsi i andre kredse sys-
ler man med planer om, hvordan man kan hjalpe i Kischinew. Bevagelsen
Hebreat Christian Testimony to Israel, som ogsi tidligere havde bakket Rabi-
nowitsch op, havde siledes planer om at sende R. Feinsilber til Kischinew
for en tid.27 Feinsilber, som pi davarende tidspunkt var missionar i Bu-
dapest,28 var selv kommet til tro pi Jesus gennem Rabinowitschs forkyn-
delse - og havde en kort tid varet Rabinowitschs medarbejder i Kischinew
(se s. 187). Heller ikke den plan ser ud til at vere fort ud i i ivet.

Samtidig med at der indgir penge til Mildmay-missionens nodhjelpsar-
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beide for massakrens ofre i Kischinew, indgir der ogsi sremserkede penge
til afholdelse af udgifter i forbindelse med - som det hedder - ugenibnin-
gen af Somerville Hallo.2e

I oktober 1903 meddeles det fra Mildmay-missionen, at der er brug for
et sted mellem 150 og 200 pund som et engangsbelob samt 200 pund til 1o-
bende udgifter irligt i de folgende 3 ir.30 I november oplyses det, at de
unuvarende indehavere af bygningenu - familien Rabinowitschs navn er
ikke udtrykkelig navnt, selv om det er den, der er tale om - er villige til at
overgive bygningen til Mildmay-missionen under forudsatning at at grun-
denksbes og at hall'en bruges i overensstemmelse med det mAl, missionen
selv har sat herfor. Der er brug for 600 pund til henholdsvis kobet (250
pund), reparationsudgifter (100 pund) samt driftsudgifter for det forste ir
(250 pund).3I Disse tal viser, at overveielserne om at oprette en ny missi-
onsstation i Kischinew i Mildmay-missionens regi er serisse. I samme for-
bindelse meddeles det, at Somerville Hall har varet ubrugt i fem ir. Der
kom imidlertid til at gi endnu flere ir, for hall'en kunne ngenibneso.

I november 1910 navner S. H. Wilkinson i en kort notits, at efter en ir-
rrkke er der nu igen mulighed for at erhverve Somerville Hall til brug i
evangeliets forkyndelse for ,6s 80.000 joder i denne tragediens byn. Han
kan dog ikke gA i detaljer, men beder om vennernes bon og ogsi nide til at
folge Guds ledelse i den sag.r2 En rakke detaljer kommer dog frem efter
hans re)se til Rusland i 1911.

Under besoget i april l9l I i Kischinew forhandlede Wilkinson med Det
britiske Seiskabs pr&st) George Friedmann, om sagen. En benyttelse af So-
merville Hall ville ikke komme pi tvars afFriedmanns arbejde, men tvrrt-
imod styrke det. Det synspunkt delte begge parter. Idet Wilkinson udeluk-
ker de folelser, som er knyttet til Somerville Hall i fortiden, onsker han at
se pA den nuvarende og praktiske side af sagen. Somerville Hall stir tom,
og med smi omkostninger er det muligt at satte den i en sidan stand, at den
kan bruges til evangeliets forkyndelse for joderne i Kischinew. I samme for-
bindelse nrvner !7ilkinson, at Somerville Hall har varet brugt som grcsk
militrrkirke. Ligeledes ser det ud til, at der i det mindste har veret planer
om at gore hall'en til en slags biografsal.

Wilkinson indrsmmer over for sine lasere, at der er vanskeligheder.
Fsrst skal der sikres tilladelse fra den russiske regering til at bruge bygnin-
gen. De forsog, der blev gjort under hans besog i Kischinew, blev ikke kro-
net med held, men missionen ligger i forhandlinger om sagen. Den naste
vanskelighed er at finde en passende mand ntil et arbejde, der krrver ual-
mindelige gaver og nideo. Og endelig navnes den okonomiske side af sa-
gen.

Af de ovrige forhold kan noteres, at Somerville Hall stadig vak er i famili-
en Rabinowitschs besiddelse. Wilkinson traf Rabinowitschs enke og to dot-
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re) som boede i huset pi samme grund (se foto s. 8). Fra Mildmay-
missionens side er der pi dette tidspunkt ikke tale om ksb af Somerville
Hall; den skal lejes. I den forbindelse skriver Wilkinson om familien:

Det at leje bygningen og bruge den i Guds arbeide vil ikke blot aF
hjalpe dem i deres beskedne behov, men ogsi glade deres hjerter i fo-
lelsen over, at deres elskedes livsvidnesbyrd bliver bevaret for alle ti-
der.33

I sin nytirshilsen 1912 lagger S. H. Wilkinson sagen hen til sine lasere. So-
merville Hall benavnes som ,denne smukke bygning, rejst ved hjrlp af ga-
ver fra Guds bsrnn.3a Miske er det for meget at lpse en vis rrgrelse ind i
disse ord, en argrelse over, at der for den bygning, som blev rejst for penge-
midler, der var indsamlede i udlandet, skal betales leje. Ganske vist havde
Wilkinson et halvt ir tidligere anfort, at et lef emil af Somerville Hall ville
afhf alpe den betrangte okonomi for Rabinowitschs efterladte familie. Men
sammenholdt med de ovrige notitser om dette emne, som findes i spalterne
i Mildmay-missionens blad gennem Arene, stottes denne tolkning alligevel
til en vis grad. Konstateres kan det i hvert fald, at Wilkinson ofte undgir at
navne Rabinowitschs familie 'zed navn, nir der tales om lejemil af Somer-
ville Hall, siledes at man endog kunne forledes til at trq at Somerville Hall
var overgiet til andre. At dette ikke var tilfrldet i l9l I - 1912, stir imidler-
tid helt klart ud fra Wilkinsons oplysninger i forbindelse med besoget i Ki-
schinew, apri l  l9 l l .

Vigtigere end dette er det imidlertid, at Wilkinson samtidig kan skrive,
at de vanskeligheder, som skyldes regeringen, nfor nyligu er flernet. Det
okonomiske sporgsmil gores igen til genstand for nogle kommentarer. Re-
parationsudgifterne vil belsbe sig til et sted mellem 65 og 100 pund, og 1o-
kalet skal forsynes med nye benke, hvad enten det nu betyder, at de tidlige-
re er fiernet eller er blevet for gamle. Lef eudgiften er sat til 600 rubler =
65 pund, og udgifter til den kommende missioner og hans bolig anslis til
mindst 120 pund. Endelig anforer han, at der allerede i 191I er indkommet
oet eller to smibelsb til denne sagn, hvilket han ser som et vink fra Herren
om at fortsatte bestrabelserne.

Ved en konference for Mildmay-missionens medarbejdere i Osteuropa,
der blev af holdt fra 17. tIl 22. mai I9I2 i Odessa, kom sagen pi dags-
ordenen. I referatet herfra navner Wilkinson, at sagen endnu engang er
blevet udskudt. Dette skridt er taget) selv om regeringens tilladelse forelig-
ger, og selv om man kan foretage en omrokering afen af missionens medar-
beidere til arbeidet i Kischinew, og selv om der er indkommet 70 pund til
projektet. Grunden til, at man alligevel endnu engang har udskudt sagen)
angives ogsi. Det skyldes, at den pigaldende medarbejder tkke umiddel-
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bqrt l<an forflyttes, og at udgiften for det fsrste ir er ansliet til 250 pund,
og da der ikke er indkommet si mange penge, tages det som et tegn fraGud
om at udsatte sagen.]'

Sksnt det ikke er helt let at skrive historie og afclakke, om der ogsi har
vreret andre motiver for denne udskydelse, nir en )trosmissiono skriver og
handler, som den gor, kan der dog ikke herske tvivl om, at S. H. Wilkinson
personligt har arbejdet strrkt for, at Somerville Hall skulle tages i brug af
Mildmay-missionen.

Til trods for det, der blev besluttet ved konferencen i maj 1912, oplyses
det i novembernummeret afMildmay-missionens blad, at Somerville Hall
nu skal genAbnes, den hall, som i lang tid enten har vrret >misbrugt eller
brugt til andet end evangeliserende formilu. S. H. Wilkinson, der atter er
i Rusland for at forhandle om storre frihed for missionens arbejde, skriver
den 2B. oktober l9l2 fra St. Petersburg, at han har fremlagt ansogningen
personligt for indenrigsministeren. Sksnt han ikke blev modtaget ouhierte-
ligto, og sksnt den britiske ambassadsr havde givet ansogningen sin uhjer-
telige tilslutning<, har indenrigsministeren alligevel ikke kunnet stille et
positivt svar i udsigt, hvilket Wilkinson indrommer, at han har svrrt ved
at acceptere som det endelige svar.16

Denne ansogning om udaidet frihed for Mildmay-missionens arbejde i
Rusland ser dog ikke ud til at have influeret pi tilladelsen til at bruge So-
merville Hall. I hvert fald ikke i forste omgang. I det navnte brev, skrevet
i St. Petersburg den 28. oktober, fortaller Wilkinson i det mindste fol-
gende:

Somerville Hall, Kischinew, er nu repareret) renset og mobleret (og
regningen betalt), og den vil, er jeg overbevist om, blive dbnet denne
uge til evangelievirksomhed, efter at den i si mange ir har staet u-
brugt for sandheden.sT

Wilkinson fik ret. Hjemkommet fra Rusland kan han i december l9l2 give
udtryk for sin store glade over, at bestrabelserne for en genAbning af So-
merville Hall endelig blev kronet med held. Ganske vist lsb man hurtigt
ind i nye problemer. Men gleden over det skete giver han aflob for i folgen-
de ord, hvor begivenheder i Aret 1912 gores op:

Det [iret] har ogsA indebiret - under mange mineders venten pe
Gud og udsvelse af tilmodighed - genibningen af Somerville Hall,
Kischinew, i evangeliets t,eneste. Min ghde over for nylig at se den-
ne bygning pakket til sidste plads af spendte jodiske ansigter, der lyt-
tede til budskabet om Guds nide, var nasten for dyb til at udtrykke
med ord.r8
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Genibningen af Somerville Hall i 1912
Genibningen af Somerville Hall fandt sted lordag den 2. november 1912.
I omtalen heraf oplyses det fra Mildmay-missionens side, at myndigheder-
ne ikke lagger nogen hindringer i vejen for evangeliets fuldtonende forkyn-
delse uog sjale-frelsende sandhedn, selv om diskussion, sang og bsn anses
for nutilrideligo. Det n&vnes ogsi, at efter de forste arrangementer har en
suspension af aktiviteterne v&ret nodvendig for at fi en varig tilladelse til
arbeidet. nMen vi tror, at denne suspension bare er midlertidig,n siger S.
H. Wilkinson. Denne til ladelse er ikke indlobet, inden dette publiceres i
februar 1913.1'q tartimod indlob den 16. februar meddelelsen fra de rus-
siske myndigheder om, at Mildmay-missionens virksomhed ud fra Somer-
ville Hall mitte standses.ao

Men fsrst om den sAkaldte ngenibningu.
Arrangementet) der blev afholdt i Sommerville Hall den 2. november

1912, fik presseomtale bide for og efter genAbningen. I foromtalen i en jo-
disk redigeret Kischinew-avis oplyses det, at kon Rosenberg vil holde et
foredrag pi rysA over emnet )Jesus og ioderneu. Om Rabinowitsch siger avi-
sen, at han brugte al sin kraft pi at udbrede den kristne tro blandt joder,
>men han havde slet ingen succes, og de tilhangere, han havde, bestod kun,
som vi husker, af omkring B eller 10 personer, som alle pi en eller anden
mide var afhangige af hamn. Avisen er af den opfattelse, at hr. Rosenberg
- oen miniatureudgave af Rabinowitscho - ikke vil have noget nyt at sige.
Avisen giver i ovrigt til kende, at Ddette tema( er blevet diskuteret tilstrak-
keligt i Kischinew.

Presseomtaler efter modet viser, at der til Rosenbergs foredrag var fuldt
hus af ioder, overvejende unge mennesker. I sit foredrag forsogte Rosenberg
at vise, at jodernes Messias er kommet i og med Jesus. Han afviste at gi ind
pi sporgsmilsbesvarelse, men inviterede til msde den efterfolgende uge.
Det oplystes, at det er missionens plan at holde regelmassige msder i et irs
tid, selv om Rosenberg kun lejlighedsvis vil komme fra Odessa til Kischi-
new - Rosenberg ledede Mildmay-missionens arbeide i Odessa.

En anden avis bekrrfter, at Somerville Hall var overfyldt. ,iTilhsrerne
onskede oplysning om de moralske, sociale og politiske forhold, under hvil-
ke de og andre levede. Men de gik bort uden at fi information om det,o siges
det her.n'

I sin kommentar til de jodiske avisers omtale af genibningen, siger S. H.
Wilkinson, at man ikke kan forvente, at de skal vise sympati for en forkyn-
delse afden kristne sandhed. Alligevel opfordrer han til kerlighed og beder
sine lasere lagge marke til de synspunkter, der er udtrykt, og mAden, de
er formuleret pi. Han afslutter med at bede om forbsn for arbejdet i Kischi-
new, siledes at de ydre hindringer fiernes for arbejdets viderefsrelse.

Efter genibningen blev der holdt yderligere to moder i Somerville Hall
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i slutningen af 1912. Af Wilkinsons oplysninger fremgir det, at han per-
sonligt overvarede et af disse tre moder.a2 Ghden var stor efter alle de be-
strebelser, der tidligere var gjort. Ganske vist husker Wilkinson forkert,
nir han siger, at Somerville Hall er taget i brug, efter at den i 17 ir ikke har
veret brugt i evangeliets sag over for ioderne i Kischinew.ar Det var nu
okunn l3 ir. Men ghden over ugenibningenu og de to ovrige arrangemen-
ter blev kort.

Allerede i det efterfslgende nummer af Mildmay-missionens blad,
martsnummeret 1913, mi Wilkinson meddele, at arbefdet ud fra Somer-
ville Hall npludselig er blevet forbudt og hall'en lukket af politietu. Han
medgiver, at efter alle de bestrabelser, der er giort i forbindelse med genib-
ningen, og efter at haii'en har varet pakket med joder ved de tre afholdte
moder, vil det for mange komme som et ,chokn at hore dette. Uden narme-
re at oplyse om myndighedernes grund til denne beslutning siger han dog,
at de irsager, politiet har givet, er utilstrakkelige. Han finder, at der ogsi
mi vare andre grunde hertil, men mi konstatere, at ,den store fiende af
Guds arbejde for of eblikket triumferern. Det eneste, der nu er at gore) er at
vente pe et vink fra Gud vedrarende det fremtidige arbejde. ,Det er HANS
arbejde og hans problem; lad os ikke komme ind i nogen form for fortviv-
lel  se u. a{

Var de russiske myndigheders grunde til lukningen af Somerville Hall
for Mildmay-missionens arbejde >utilstrekkeligeo, som Wilkinson anfo-
rer) er Mildmay-missionens oplysninger om brugen af Somerville Hall
umiddelbart efter lukningen det ogsi. I hvert fald kunne man forledes til
at tro, at Somerville Hall slet ikke blev brugt i evangeliets sag efter denne
genibning, dersom man kun stotter sig til Mildmay-missionens blad. Men
en anden kilde viser, at Somerville Hall i en kort periode efter den sikaldte
genibning har varet brugt afandre evangeliske kristne.

Somerville Hall, stundisterne og B. Schapiro
B. Schapiro var en russisk jodekristen, der var ansat afDen svenske Israels-
mission som kolportor og missionrr og stationeret i Odessa. Han havde,
som det hedder, ))gennem lasning af Ny Testamente og Rabinowitschs
skrifter fundet sin lrelser og Messiaso.a5 I et brev dateret den 15. novem-
ber l9l3 fortaller han om en evangelisationsrejse, som ogsd fsrte ham til
Kischinew. Herom skriver han bl.a.:

Jeg besogte Rabinowitschs familie og gladede mig over, at det kapel,
i hvilket han predikede, er udlejet til de russiske evangeliske brsdre.
Som folge heraf fik selv ieg leilighed til at pradike der. Jeg bad de
evangeliske brsdre om at indbyde joderne til mode. Det var den si-
kaldte ostore sabbatn...'o
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Den omtalte ustore sabbat< er lordagen fsr den jodiske piske, som i iret
19 I 3 faldt den I 9 . april, altsi kun omkring to mAneder efter, at den russiske
regerings afslag til Mildmay-missionen pA at benytte Somerville Hall var
indlsbet til lrndon.

Pi grund af dirligt veir blev det afholdte mode imidlertid ikke velbesogt
af joder, siger Schapiro. Da han selv var blevet dsbt af de sikaldte ostundi-
ster<(:a7 mi det anses for sikkert, at de omtalte nrussiske evangeliske brod-
re( netop er identiske med stundo-baptisterne, en evangelisk russisk bevr-
gelse, som kan fsres tilbage til lB60'erne, men som forst med toleranceedik-
tet i 1905 fik forsamlingsfrihed. Denne russiske vakkelsesbevagelse - og
beslegtede bevregelser - havde en del fremgang i de forste irtier af det 20.
irhundrede, og Rabinowitsch havde selv haft forbindelse med en afde pro-
minente ledere, V. Paschkov, som han skriver et brev til i marts 1887.48 Af
spredte notitser i Mildmay-missionens blad fra iret 1906 og fremover frem-
gir det, at missionens medarbejdere stod i kontakt med stundisterne. I maj
1909 meddeler fx L. Rosenberg, at mere end 300 stundister er blevet arre-
steret) idet det ogsi noteres, at der er nkristne joder iblandt dem(.4e Fra en
missionsrejse i efteriret 1909 meddeler Rosenberg, at pi et sted havde ode
russiske brsdreu inviteret joder til mode, selv om der den aften ikke kom no-
gen.50 Han talte ogsi ved den forste kongres for de russiske baptister, hvil-
ken blev afholdt for fsrste gang med regeringens tilladelse i Rusland i
1909.5r

Bemarkes kan det altsi, at i hvert fald fra april mined 1913 (og miske tid-
ligere) har stundisterne - eller hvad de nu kaldes med forskellige omskriv-
ninger - overtaget lejemilet af Somerville Hall. Deres virksomhed er ikke
primart rettet mod joder, selv om de gerne stiller hall'en til ridighed for en
iodemissionar. I hvert fald skriver Schapiro om resultatet af sit besog i Ki-
schinew, at joderne nu er mere frisindede, end da Rabinowitsch virkede, si-
ledes at de ikke som tidligere hiner Kristus, nir man vil tale med dem om
ham. Og han tilfojer:

Og i Kischinew er det lovligt at predike evangeliet i samme kapel,
hvor Rabinowitsch engang prrdikede. Man bad mig besoge Kischi-
new en gang om mineden og blive der fire-fem dage. Jeg hiber, at det-
te, nir Herren giver sit niao dertil, kan ske.52

Det ser dog ikke ud til, at Schapiro har kunnet realisere snsket om at besoge
Kischinew en gang om mineden, selv om han var stationeret i Odessa. EC
ter fsrste verdenskrigs begyndelse foretager han dog en missionsrejse ved
irsskiftet 1914-1915, en reise, som sluttede med hans frngsling og interne-
ring.53 Andre af de evangeliske missionarer blev ogsi interneret. Men ind-
en det skete, besogte Schapiro Kischinew. Han havde hibet, at Kischinew
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skulle vare )arken(, hvor Noa ville rrkke hinden ud og beholde ham i syv
dage:

Men nej, Kischinew var ikke arken for mig. Jeg kunne kun blive der
nogle Ib dage. Det russiske evangeliske lokale, som tilhorte Josef Ra-
binowitsch, var forseglet, og man forsogte at udrydde alt, som ikke
var gresk-ortodokst. Jeg virkede dog der [i byen] si meget, ieg
kunne.5a

Senere pA samme rejse vender Schapiro tilbage til Kischinew i et forsog pi
at vare n&rmere ved sin familie, der boede i Odessa. Da flere afde evangeli-
ske predikanter i Odessa allerede var blevet interneret og sendt til Sibirien,
ville han ikke ref se til Odessa. Men i Kischinew kunne han heller ikke blive,
og snart efter blev han taget til fange.55

Med andre ord: I en kort periode op til forste verdenskrigs begyndelse
har Somerville Hall vrret udleiet til stundisterne. De russiske myndighe-
ders sanktioner mod stundisterne samt mod evangeliske missioners virk-
somhed i ovrigt gjorde imidlertid deres til, at det kun var for en kort perio-
de, stundisterne kunne leie hall'en. Efter forste verdenskrig blev Somer-
ville Hall atter brugt i evangeliets tjeneste. Stundisterne og Mildmay-mis-
sionens missionar Averbuch arbeidede i den forbindelse sammen. Om det
sidste findes der en del spredte notitser i Mildmay-missionens blad. Deri-
mod leder man forgeves efter oplysninger om, at stundisterne benyttede
Somerville Hall umiddelbart efter, at myndighederne havde udelukket
Mildmay-missionen. Om dette nu skyldes en forglemmelse fra Mildmay-
missionens side, eller om man ville spare missionens venner for denne op-
lysning . . .

I sit ti lbageblik pi iret 1913 udtrykker S. H. Wilkinson stadig vrk hibet
om et nbageftero for arbejdet ud fra Somerville Hall:

Vi fastholdes stadigvrk i forventningen om et nbageftero til historien
om Somerville Hall, Kischinew, genvundet for Guds arbejde gen-
nem mange trin afbon og ledelse, og, da den blev genibnet, blev den
uden videre lukket af politiet!56

Krigen og de politiske omvaltninger gjorde ogsi deres til, at man fra
Mildmay-missionens side mitte acceptere de triste kendsgerninger. Allige-
vel har man ikke helt opgivet hibet om, at en ny situation ogsi kunne for-
andre dette forhold. I det mindste er der en interessant lille notits i missio-
nens blad, maj l9l7 . Her fortalles det, at man for nylig har modtaget et te-
legram fra Rosenberg i Odessa; han meddeler) at Somerville Hall er udbudt
til salg.57 Om det er udtryk for, at Rabinowitschs enke nu er dod, og boet
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skal gores op, er muligt, selv om det er et gat. Men notitsen rober, at
Mildmay-missionen eventuelt kunne vare interesseret. Med det samme
blev Somerville dog ikke solgt. Og der kom faktisk et obageftero, hvor den
igen blev brugt som sted for evangeliets forkyndelse. Ad nogle snsrklede
veje blev ogsi Mildmay-missionen inddraget heri.

Nye grrnser blev nemlig trukket efter forste verdenskrig. Med disse nye
grenser blev muligheden ibnet for et nyt arbefde ud fra Somerville Hall.
Det blev samtidig den sidste periode i hall'ens historie som sted for evange-
liets forkyndelse, hvilket nu skal omtales.

Somerville Hall i Chisinau, Rumrenien
Efter forste verdenskrigs afslutning og med Versailles-freden blev grensen
trukket sidan, at Kischinew i l9l8 kom pi rumrenske hander. I det nyop-
rettede Stor-Rumrnien kom byen til at hedde Chisinau, stavet anderledes
pi rumrnsk, men udtalt pi samme mide som tidligere pi russisk (her fort-
srtter vi med at kalde byen Kischineut, med mindre vi angiver direkte cita-
ter, hvor Chisinau-formen anvendes). Fra 1918 og indtil slutningen af juli
1940 var byen pi rumanske hander, derefter blev den atter russisk.

I l9l8 indtraf forskellige begivenheder, siledes at man senere fra
Mildmay-missionens side betragtede 1918 som iret for missionens nye ar-
bejde i Kischinew. I oktober 1928 fejrede man siledes 10-irs f ubikum for
dette arbejde. I begyndelsen spillede Somerville Hall ogsi en rolle. Ikke
mindst Mildmay-missionens missionar L. Averbuchs ,tilfaldigen ferie i
Kischinew i sommeren 1918 giorde sit ti l, at det nye arbejde kom i gang.

Ganske vist tolker S. H. Wilkinson begivenhederne anderledes i 1925.I
en artikel, hvor han kort refererer arbejdets historie i Kischinew og med
sorg mi konstatere, at Somerville Hall ,blev solgt hen over hovedet pi oso
- det skete i l92l - fortsatter han:

Krigen er ovre. Vi ledes til at sende hr. L. Averbuch fra M.M.J.
[Mildmay-missionen til joderne] til byen. Det er en ny begyndelse.
Navnet er forandret (i det mindste i ortografien). Det er nu Chisinau.
Somerville Hall er definitivt uden for rakkevidde. Der er ingen le-
vende menighed af troende. Siledes begyndte for fem ir siden hans
[Averbuchs] arbef de ...'8

Hvad man end mitte mene om uledelseu, si viser en rakke forhold, at Aver-
buchikke direkte blev sendt til Kischinew af Mildmay-missionen/or at pit-
begynde et nyt arbeide d6r.

Averbuch, der selv var jodekristen, havde fra efteriret 1913 varet tilknyt-
tet Mildmay-missionens arbeide i Odessa. I listerne over missionens med-
arbejdere d6r findes hans navn fra oktober 1913. Fra januarnummeret af
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missionens blad Trusting and Toilingfor Aret 1918 figurerer han som missi-
onar i Moskva. Fsrst fra og med martsnummeret af bladet i l9l9 findes
hans navn under rubrikken uChisinauu. Mildmay-missionen har givetvis
ikke planlagt, at Averbuch skulle tage et arbeide op i Kischinew. Derfor
giver E. S. Gabe ogsi en misvisende oplysning, nir han uden videre siger,
at Averbuch var Rabinowitschs efterfolger.5e Det skyldes ikke en forglem-
melse, at Averbuch ikke opfores under nChisinaun pi et tidligere tids-
punkt. Nogle ydre begivenheder kom her til at styre udviklingen. Disse
kender vi til fra en norsk kilde, hvis trovardighed der neppe kan pilles ved.

De norske missionarer, soster Margit Berg og soster Olga Olaussen, der
var stationeret i Galatz, besogte i november 1921 Kischinew. Pi hjem-
komstdagen fra deres bes sg - I . december - skriver de om arbe jdet i Kischi-
new.uo Om missioner Averbuch, som de har modt, fortalles, at han sam-
men med sin kone kom til Kischinew i sommeren l9lB for at tilbringe feri-
en hos nogle venner d6r. Under opholdet i byen sparres imidlertid gran-
sen til Rusland. De norske missionerer fortsrtter:

... og de mitte blive, hvor de var. Til stor velsignelse er de blevet for
mange der i byen. De har sliet sig sammen med baptisterne, har sam-
men med dem lelet et lokale, Rabinowitschs bedehus, som miske kan
erindres af de aldste israelsmissionsvenner hiemme. Ved msderne
hjalp de hverandre, havde felles sangkor og et lille musikorkester,
hvor der blev spillet pi flojte, mandolin og guitar.

Af jodekristne trafler de to norske missionarer fire mrnd og en ung pige,
der er dobt, og flere andre er kommet til troen, dog endnu ikke dobt. Om
den ene mand anfores udtrykkeligt, at han er blevet dsbt afAverbuch. Om
aktiviteterne for joder nrvnes) at der lordag formiddag holdes bedemode.
Lardag aften var der mode for jader i almindelighed, hvor de benyttede
sprog var jiddisch og russisk. Og de fortsetter:

Sondag formiddag var vi i den protestantiske kirke, hvor der blev pre-
diket pi tysk, og derefter i Rabinowitschs bedehus, hvor der blev
holdt sondagsskole. Klokken seks igen fuldt hus til aftenmode, troen-
de afalle nationaliteter) russere fra de forskelligste kanter, bulgarere,
rumrnere, et par serbere og et amerikansk missionarpar, parate til at
rejse til Rusland, si snart de kunne komme ind.

I l92l er Somerville Hall siledes stadig vak i brug. Averbuch og obapti-
sterne( arbejder sammen her. Dette bekraftes da ogsi af notitser i Milmay-
missionens blad, selv om missionen, si vidt det kan skonnes, ikke giver di-
rekte besked om, hvordan Averbuch havnede i Kischinew.
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Uden nermere kommentarer oplyses det i februarnummeret l9l9 af
Mildmay-missionens blad, at Averbuch er stationeret i Kischinew.6' S. H.
Wilkinson udtrykker i august onsket om at besoge Kischinew, hvilket pi
grund af politiske omstendigheder dog ikke blev til noget.62 Fsrst i 1922
kommer han til Rumanien og besoger da ikke Kischinew, hvilket Aver-
buch var skuffet over.63 Den 8. iuli 1919 skriver Averbuch fra Bukarest, at
han og hans kone har varet i Kischinew i 10 mineder. Han oplyser, at de
orussiske baptistiske brsdre( har lejet Somerville Hall, og uden nogen form
for restriktioner har de stillet den til ridighed for dem, siledes at han kan
arrangere specielle moder for joder. Han forteller videre, at han ved en lej-
lighed har talt Ordet i en synagoge. Og af 50.000 traktater, som Mildmay-
missionen har betalt trykkeudgifterne til, er allerede halvdelen distribue-
ret.64 I oktober 1919 meddeler han, at han pradiker i Somerville Hall
sammen med de ,russiske brsdren. Han stAr ogsi i nar kontakt med
l-ondon-Selskabets udsending i Bukarest, J. H. Adeney, og hjalper ogsi
denne lejlighedsvis i Bukarest, fx under de !odiske hojtider.65

Selv om Mildmay-missionen i 1919 synes at ligge i en vis venteposition,
sendes der penge til Averbuchs arbejde.66 I 1920 kan Averbuch meddele,
at der er frihed for arbejdet i Kischinew.u' Og i novembernummeret af
bladet meddeles det, at han har dobt to joder.68 I begyndelsen af 1921 op-
lyses det fra missionens side, at Averbuch frit kan bruge Somerville Hall,
som >nu er p6 de russiske baptisters handern.uo Af andre oplysninger
fremgdr det dog, at disse ikke har kobt, men kun lejet hall'en. I juni 1921
giver Mildmay-missionen til kende, at Rabinowitschs anstrengelser og ind-
flydelse gennem Averbuchs arbejde er niet til et frugtbart ,bageftern.70

Men snart efter, i september 1921, mi missionen meddele sine venner,
at Somerville Hall er blevet solgt. Det kommer udtrykkeligt frem, at det er
Rabinowitschs familie, der har staet for salget. Der gores dog en pointe af,
at det ikke direkte pivirker Mildmay-missionens arbejde blandt joderne,
selv om det har varet en personlig skufFelse for Averbuch. Om Averbuch
siges det, at han er blevet leder af uen menighed af russiske troendeo, som
samledes i Somerville Hall, hvilket havde en positiv oindirekte indflydelseo
pi virksomheden blandt joderne. Herefter n&vnes muligheden afat leje en
anden sal. Selv om Averbuch har en pi hAnden, vil man dog fra missionens
side hellere lsbe risikoen for at miste denne, end - som det siges - >at gi for-
an Herreno. Inden denne sag afklares, kan Averbuch gore brug afden auto-
risation, som han gennem hjalp af Adeney har opnAet, til at evangelisere
over hele Bessarabien.Tr

Selv om Mildmay-missionen kan give meddelelsen om salget af Somer-
ville Hall i september, ser det dog ud til, at der stadig blev holdt msder i
hall'en i november, sidan som de to norske soster beretter. Lejemilet mi
derfor forudsattes at have fortsat nogle mineder efter salget, hvorefter So-
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merville Hall blev omdannet til privat beboelse.
Opsummerende kan det havdes, ar Somerville Hall har haft en historie

som sted for evangeliets forkyndelse ogsi efterRabinowitschs dsd. Ganske
vist blev hall'en kun brugt i korte perioder op til 1921. Dette skyldtes dog
ikke manglende bestrabelser, men de politiske forhold og dertil horende
restriktioner for protestantisk aktivitet. Fauerholdts bemerknin g fra 1914
om, at der ikke langere bliver talt om Rabinowitsch i Kischinew, er hermed
ogsi blevet korrigeret (se s. 207). Men sporgsmrilet er endnu ubesvaret, om
aktiviteten ud fra Somerville Hall pi en eller anden mide bsr relateres til
Rabinowitschs tidligere arbejde. At Mildmay-missionen selv forstod sine
bestrabelser som en fortsattelse afRabinowitschs arbejde, er der dog sikre
vidnesbyrd om. Kort tid fsr Somerville Hall salges til privat beboelse i
1921, gor manr som allerede vist, galdende, at Averbuchs arbeide er en
fortsettelse af Rabinowitschs virksomhed. Derimod har det arbejde, som
stundisterne stod for, intet direkte atgsre med Rabinowitsch, selv om stun-
disterne beredvilligt stillede hall'en til disposition for jodemissionerer.

Til trods for dette ser det alligevel ikke ud til, at Averbuch har fsrt Rabi-
nowitschs merhesagerud i livet. Si vidt det kan skonnes, blev de joder, han
dobte, medlemmer af et bestemt kirkesamfund. Dog forsogte man at opret-
holde en vis form for jodisk identitet, hvilket der nu skal gives et par glimt
af.
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XX
Arbejdet i Kischineus ,bageftero

Somerutille Hall (1 922-1 945)

Kort tid fsr Somerville Hall ophorte med at vere samlingssted for bapti-
sternes og Averbuchs arbejde, blev antallet afdobte joder i l92l opgjort til
at v€re fem personer. Desuden var der i gruppen omkring Averbuch nogle
troende joder, der endnu ikke var dobt. Uden at gi i for mange detalier skal
det nu vises, hvordan arbeidet udviklede sig og ekspanderede. I denne sam-
menheng er det afsarlig interesse, at en selvstandig jodekristen menighed
si dagens lys i 1928. Selv om det er vanskeligt at besvare, skal sporgsmrilet
rejses, om der kan trakkes nogle forbindelseslinjer mellem dannelsen af
denne menighed og Rabinowitschs arbejde. I det mindste findes der eks-
empler pi,atmindet om Rabinowitsch pi forskellig mide levede videre i jo-
dekristne sammenhange i Kischinew i 1930'erne.

Averbuchs arbeide i Kischinew 1922-1928
Familien Rabinowitschs salg af Somerville Hall i l92l kom ikke til at pi-
virke arbejdet blandt joder i negativ retning. TVartimod ekspanderede
Mildmay-missionens arbejde under ledelse af Averbuch. Den 15. oktober
1922 indvier man oBethelu og senere erhverves et orgel.' I 1927 gik man
ind i et nyt lejemil af andre lokaler. Ogsi dette blev kaldt Bethel og kunne
rumme 400 mennesker.'Af Averbuchs efterretninger fremgir det, at man
ved srrlige arrangementer - ofte i forbindelse med julen og de iodiske hoj-
tider - endog mitte sende mennesker bort, fordi lokalet var stopfyldt.'
Ogsi arrangementer med lysbilledforedrag vakte interesse.a

Der er ingen grund til at betvivle rigtigheden af Averbuchs oplysninger
om) at specielle arrangementer tiltrak store skarer af joder. Ligeledes er det
sikkert, at en stor aktivitet udfoldedes fra Bethel. Hver dag i ugen havde
sine arrangementer, hvad enten det var kor- eller orkestersvelse, som den
musikalske Averbuch satsede en del pi, eller det var bedemsde eller opbyg-
gelige moder for de troende eller udadrettede evangeliserende msder.s
Sammen med bibel- og traktatdistributionen blev tidsskriftet Hambaseir
Toiz publiceret - pi jiddisch, rumansk og russisk (og et enkelt nummer ud-
kom pA engelsk, fremstillet af E. S. Gabe, som senere arbejdede sammen
med Averbuch nogle ir).6 Det sociale hjrlpearbejde for nsdlidende ioder
blev der ogsi tid til. I arbeidet blev Averbuch bistiet af de iodekristne N.
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Feigin og M. Thrlew, siledes at der ogsA blev krefter til skolevirksomhed
for jodiske bsrn.Tlkke underligt, at Averbuch, der ogsi foretog evangelise-
rende rejser til omrider uden for Kischinew, ikke blot kunne fole sig over-
bebyrdet, men ogsA pi grund af overanstrengelse undertiden mitte pi
rekreation.s

Fra Mildmay-missionens side kan det ligefrem hevdes i 1925, at Aver-
buchs arbejde i Kischinew er det sted, hvor man oplever mest velsignelse
i sammenligning med alle andre af missionens arbeidsfelter.n Og i 1926
betegnes hans arbeide som ,fuldstandig sui generisg dvs. uden side-
stykke.to

Samarbejdet mellem de russiske baptister og Averbuch blev ogsi fortsat
efter otabetu afSomerville Hall. Selv om nbaptisterne( ogse fik egne lokaler
og egen prest) fungerede Averbuch ogsi i denne sammenhang som ,den
ledende hAnd og hovedu, som S. H. Wilkinson udtrykker det i 1925. Selv
om arbejdet, der blev udfsrt fra Mildmay-missionens lokale, Bethel, pri-
mart - men ikke udelukkende - rettede sig mod joder, blev de to centre af
Mildmay-missionens ledere anskuet som en enhed pi grund afAverbuchs
ledende position begge steder. Ved arrangementerne i Bethel indfinder
medlemmer afbaptistmenigheden sig og assisterer med sang og musik. Og
til baptisternes lokale kommende nyfrelste jodiske sjaleo, der var blevet
vundet gennem arbejdet ud fra Bethel. Og hos baptisterne finder disse jo-
dekristne - med S. H. Wilkinsons ord - Det st€rkt udtryk for et kristent frl-
lesskab og lrrer i praksis, at i Kristus Jesus er der hverken jode eller hed-
ning(.  rr

Sidstnavnte udtalelse signalerer for si vidt ikke noget nyt i Mild-
may-missionens arbejdssyn. Dog kan det bemarkes, at man leder forgaves
elter sidanne udtryk i forbindelse med samme missions stotte til Rabino-
witschs arbejde. Hvis Rabinowitsch havde giet med til noget lignende, vil-
le der neppe vrre opsteet en konflikt mellem ham og Faltin.

Fra Mildmay-missionens side siges det imidlertidi 1925, at vaksten i
baptistmenigheden og i det specifikke arbejde for foder ud fra Bethel horer
med sorn oen af de lykkeligste oplevelser i missionens historieu.r2 Sikkert
er det, at de russiske baptister pi grund af forbindelsen med Averbuch tog
aktivt del i arbejdet for, at evangeliet blev hort af ioder. Ikke blot i Kischi-
new, men ogsi andre steder i Bessarabien, spredte siledes de russiske bapti-
ster det tidsskrift, som Averbuch redigerede.rl

Der er intet, der tyder pi, at Averbuch i midten af 1920'erne har onsket
at bryde forbindelsen med baptisterne. tertimod mi han med beklagelse
acceptere, at de rumenske myndigheder i efterirct 1925 gav ham forbud
mod at virke som baptistisk pradikant.

Det tilskrives ham fra ministeriet, at han i fremtiden noie mi holde sig
inden for Mildmay-missionens ramme, hvilket myndighedernes autorisati-
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on kun giver ham ret til. Som russer afnationalitet havde Averbuch varet
i de rumanske myndigheders sogelys. Men indtil da havde London-Sel-
skabets udsending i Bukarest, J. H. Adeney, gjort sin indflydelse geldende
og sikret, at Averbuch kunne virke i Kischinew. Om regeringens forbud
mod at han virkede som baptistisk pradikant, skriver Averbuch den 8. ok-
tober 1925 bl .a. :

Regeringens forbud mod at f eg prediker hos baptisterne har halveret
mit arbejde, eftersom det hele tiden har varet udfsrt d€r i ner forbin-
delse med missionen til ioderne; for ioder kommer til baptisternes
moder og bliver medlemmer af menigheden, nir de bliver om-
vendt.ra

Stsrre betydning for samarbejdet mellem de to centre havde dette forbud
ikke, hvad enten det nu skyldes, at Averbuch direkte overtridte det, eller at
det var et forbud mod at fungere som fficiel pradikant. I hvert fald kan det
konstateres, at Averbuch i sin beretning for iret 1925 slet ikke kommer ind
pi dette, men tvartimod fortaller, at russiske baptister andre steder i Bess-
arabien har inviteret ham til at komme og forkynde for de derboende jo-
der.'5 I forbindelse med jule- og nytarsarrangementer 1925-1926 kommer
de to grupper som tidligere til hinandens arrangementer) og den 3. ianuar
1926 prrdiker han i baptisternes kapel.16 Og i sin beretning for 1926 siger
han, at han ooften prediker i baptisternes kapel pi sondage og torsdage.IT

I sommeren 1927 tages det nye - og storre - Bethel i brug, hvilket faldt
sammen med pibegyndelsen af Averbuchs rejse til Amerika.'8 Til Kischi-
new var Mildmay-missionens lnndon-medarbejder S. Ostrovsky ankom-
met i midten af maj 1927, for at arbejdet) der havde blomstret i en nvakkel-
sesatmosfaren, ikke skulle lide under Averbuchs orlov.re I marts 1928 er
Averbuch tilbage i Kischinew.?o Og uden nermere forklaring kaldes der i
bedelisten for Mildmay-missionen april 1928 til forbsn for, at oforskellige
vanskeligheder, som arbejdet i Chisinau, Bessarabien, stir overfor, mi
blive lost, nu nir hr. og fru Averbuch er kommet tilbagen.2'

Disse vanskeligheder kan muligvis have noget at gore med dannelsen af
den nye jodekristne menighed, der skal omtales i naste afsnit. Dog drejer
de sig snarere om myndighedernes restriktioner for Mildmay-missionens
arbejde, hvilket dog blev havet senere pi iret.22

Opsummerende kan det siges, at i perioden 1922-1928 var arbejdet i Ki-
schinew under Averbuchs ledelse inde i en vakstperiode. Selv om de store
mangder af ioder, der omtales som deltagere ved specielle arrangementer,
ikke giver et korrekt billede af,, hvor mange der kom til tro og blev dobt, vi-
ser det dog en ibenhed for evangeliet. At den jodekristne gruppe voksede
i denne periode, er havet over al tvivl. Af Averbuchs meddelelser fremgir
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det, at det irlige dibsantal svingede mellem en og fem.2r Skont samarbej-
det mellem Averbuch og de russiske baptister var det allerbedste, har allige-
vel nogle afde iodekristne fslt et stprkere behov for at manifestere deres jo-
diske identitet, selv om de ogsi i denne periode holdt separate msder. I
hvert fald blev en jodekristen menighed dannet i 1928. Desvarre svarer kil-
derne ikke pi alle de sporgsmil, man har lyst til at fi besvaret. Men noget
kan dog siges.

En iodekristen menighed dannes i Kischinew 1928
I 1928 dannedes en egentlig jodekristen menighed i Kischinew. Desvarre
giver de kilder, der har vrret til ridighed, ikke en indgiende beskrivelse af
denne menigheds sarprag. Pi den ene side mi man derfor udvise forsigtig-
hed og ikke uden videre postulere, at det er Rabinowitschs tanker, der nu
- endelig - slAr igennem. Pi den anden side kan det heller ikke udelukkes,
at Rabinowitschs tidligere arbejde har varet en inspirationskilde. Mindet
om ham lever pi forskellig mide videre i Kischinew i 1930'erne (se s. 232).

Den nojagtige dato for dannelsen af den jodekristne menighed giver de
undersogte kilder ikke besked om. Ligeledes er det morklagt, haem der gav
de afgorende impulser. Konstateres kan det dog, at antallet af jodekristne,
der var vundet gennem Averbuchs arbejde, nu var afen sidan storrelse, at
det gav mening at overve,e denne mulighed. Ligeledes kan det konstateres,
at Averbuch kommer til at ste i spidsen for den jodekristne menighed, uden
at det hermed er afgjort, om det er ham, der har gjort sig til talsmand for
nydannelsen. Han kan have fiet impulser pA sin rejse til Amerika, hvorfra
han vendte tilbage til Kischinew i marts 1928.21Men det kan lige sA godt
trnkes, at behovet for en selvstandig jodekristen menighed har veret fslt
igennem lrngere tid og er vokset i takt med tilgangen af nye fodekristne,
der ved deres dAb blev medlemmer af de russiske baptisters menighed.

Det ser ud til, at de jodekristnes brud med deres tidligere menighedssam-
menheng er sket fsr S. H. Wilkinsons besog i Kischinew i oktober 1928,
hvor lO-irs iubilaet for Mildmay-missionens nye arbejde i Kischinew blev
fejret.25 Muligt er det, at den afgorende beslutning om dannelsen af en
selvstandig jodekristen menighed skal sattes i forbindelse med Den jode-
kristne Verdensalliances konference i Hamburg, iuli 1928. Ved denne del-
tog den jodekristne N. Feigin fra Kischinew, som gjorde et starkt indtryk
med sin store karlighed til Kristus, som det hedder.26

Sir kon lrvison, prasidenten for verdensalliancen, navner i sit fore-
drag pi konferencen i Hamburg Rabinowitschs navn. I sin omtale afde lan-
de, hvor Verdensalliancen allerede har afclelinger, siger han om Rumanien:

I Rumanien har vi endnu ingen jodekristen afcleling til trods for, at
der i Kischinew siden Rabinowitschs dage har varet mange jode-
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kristne. Vor ven Feigins brandende tro og karlighed til vort folk bor-
ger dog for, at en sidan afcleling snart skal oprettes.2T

Selv om man ikke uden videre kan forklare da nnelsen af den iodekristne me-
nighed i Kischinew med snsket om oprettelsenaf enafdelingfor Verdensal-
liancen, kan det vel tankes, at Feigin gennem sin deltagelse i den navnte
konference har IEet inspiration og frimodighed til at kampe for oprettelsen
af den jodekristne menighed i Kischinew.

Helt stille gik det ikke for sig, at de iodekristne brsd med deres tidligere
menighed. Den norske missioner, soster Oiga Olaussen, der var stationeret
i Galatz, besogte Kischinew i slutningen afoktober 1928 - og efter at S. H.
Wilkinson havde varet der. Hun skriver, at mens der i 1921, hvor hun for-
ste gang besogte byen, kun var fire-fem troende joder, dvs. jodekristne, er
flokken nu vokset, idet hun henviser til et fotq der var taget ved Wilkinsons
besog. De jodekristne, siger hun, har tidligere tilhart baptistmenigheden,
selv om de som jodekristne ogsi har haft deres specielle msder samt evan-
gelisationsmsder for joder. oNu i ir har de imidlertid meldt sig ud af bap-
tistmenigheden og dannet den jodekristne menighed i Kischinewo. Hun
tilfojer, at det kom som et slag for baptistmenigheden at miste si mange
medlemmer pi 6n gang, da forholdet altid har vrret det allerbedste. Afden
grund kunne baptisterne ikke forsti de iodekristnes trang til en selvstandig
menighedsdannelse. Alligevel er parterne niet frem til )at ordne dette i
fred, uden at broderbindet led ved detu, siger hun.28

Selv om Olga Olaussen i denne sag kan betragtes som en nogenlunde
neutral kilde, ser det imidlertid ud til, at det kun har veret pi overfladen,
at tingene er blevet ordnet i fred. I hvert fald kan det noteres) at bedelisterne
i Mildmay-missionens blad i 1930-1931 rober, at nogle smertelige efter-
virkninger af de jodekristnes brud med de russiske baptister endnu vedva-
rer.2e Averbuchs irsrapporter efter bruddet viser ogsi, at bruddet har pi-
virket forholdet mellem virksomheden ud fra Bethel og arbejdet ud fra bap-
tisternes lokale. Man besoger og hjelper ikke lengere hinanden som tidli-
gere.r0 I sin rapport for 1933 kan han dog meddele) at han sender sit
tidsskrift til baptistiske menighederJ som pi deres pladser distribuerer det
til joder.rl I forbindelse med et julearrangement 1934 kommer der - igen
- baptisiske troende til Bethel, og i 1935 synes tilstandene at vrre normali-
seret.12 I pisken 1935 fef rede de russiske baptister deres 25-irs jubileum.
Til dette arrangement kom de jodekristne og ogsA en del joder fra Bethel,
og Averbuch blev bl.a. bedt om at tale. Den folgende dag arrangerede den
iodekristne menighed et msde i den tysk-lutherske menigheds lokaler. Her
talte Averbuch, og de russiske baptister deltog ogsi i dette arrangement.33
I forbindelse med jule- og nytersmoder 1935-1936 er billedet det samme:
de forskellige grupper kommer til hinandens arrangementer, siledes at for-
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holdet nu svarer til situationen i perioden 1922-1928 - /ar bruddet og dan-
nelsen af den jodekristne menighed.3a

Tilbage til situationen i 1928. - Uden storre entusiasme accepterede
man fra Mildmay-missionens side de jodekristnes onske om en selvstandig
menighedsdannelse. I meddelelsen herom i januarnummeret af bladet
I929 udviser man en vis sympati, uden at man pi forhind vil forudskikke
noget om menighedens muligheder og udvikling.35 Dog aftrykker man i
samme nummer af bladet en skrivelse fra den nye menighed. Bag skrivel-
sen stod L. Averbuch, der betegnes som menighedens lederl som ridsmed-
lemmer navnes N. Feigin, T. Tiachtman og M. Dreitschman, og M. Thr-
lew er sekreter. De sidstnavnte fire personer var nert knyttede til Mild-
may-missionens arbejde.16 Bortset fra Dreitschman var de alle i perioder
pi missionens lonningsliste.

I skrivelsen takker den nye menigheds ledelse for husly i Mildmay-mis-
sionens lokaler hidtil, og det siges, at det er herigennem) de er kommet til
tro pi Kristus. Man skriver videre, at man fsler et sterkt behov for et sted,
hvor den iodekristne menighed og dens opvoksende bsrn kan samles til kri-
sten gudstjeneste samt nfor at udove andre kristne riter i overensstemmelse
med vores overbevisningn. Endelig omtales en indsamling blandt de jode-
kristne til at bygge et jodekristent otabernakeln. Bygningen anslis at skulle
koste 400-500 pund. "Vi er for svage til et sidant stort arbejde, men vi tror,
at Herren er med os i denne sag.n

Sividt det kan skonnes, lykkedes det ikke den nye iodekristne menighed
at bygge et tabernakel. Dog fir de egne lokaler, sandsynligvis lejede. I som-
meren 1933 tager Averbuch fx pi tur med bsrnene, som kom i Bethel, og
turen henlaegges til den store have, som den jodekristne menighed havde rd-
dighed over.rT I efteriret 1936 fir menigheden nye lokaler, som kaldes ',Th-
bernakletu.'8 Det fremgir ikke klart, om de er lejede eller kobt.

Sksnt Averbuch stod som leder bide for arbeldet, der blev udfsrt i Mild-
may-missionens regi og ud fra Bethel samt for den nye jodekristne menig-
hed, er det dog yderst sporadisk, hvad han skriver i sine efterretninger om
det sidste arbejde. Det mA antages, at selv om den jodekristne menighed fik
et eget samlingssted, fortsatte dens medlemmer at komme i Bethel. Ligele-
des mi det formodes, at et iodisk element er blevet forsterket i forhold til,
hvad der kunne praktiseres i Bethel. De nandre kristne riteru, som omtales
i den fornavnte skrivelse fra den nye menighed, kunne tankes at vare fx
omskarelse, selv om det er en usrdvanlig sprogbrug. I vinteren 1930-3I
organiserede de jodekristne i Bessarabien sig og meldte sig ind i Den jode-
kristne Verdensalliance, et yderligere tegn pi, at man ville varne om sin )o-
diske identitet.3e

Ved en jodekristen sammenkomst) arrangeret af de norske missionarer i
Galatz i pisken 1931, kom ca. 40 tilrejsende. Over halvdelen, nemlig 22,
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kom med Averbuch i spidsen fra Kischinew, l2 kom med Adeney i spidsen
fra Bukarest, mens de fi andre kom fra andre byer.{o

Sksnt det ikke er muligt at give et klart billede af den nye iodekristne me-
nigheds serpreg, kan det konstateres, at den voksede i 1930'erne. Fx nav-
ner Averbuch i sin irsrapport 1936, at han om sommeren havde haft det
privilegium at dsbe tre joder i oden iodekristne menigheds dibsbassin,
som findes i en haven. I samme forbindelse nevner Averbuch, at arbejdet
osi at sige udfsres pi to fronteru, dels fra Mildmay-missionens Bethel, dels
fra'ilhbernakletu, den iodekristne menigheds oejendom<.ar

Da kilderne desverre ikke oplyser om den nye menigheds sarpreg, og da
de to arbejder anskues ud fra samme vinkel pi grund afpersonsammenfald,
skal vi afsluttende kaste et blik pi det arbejde, der blev udfsrt i 1930'erne
ud fra Bethel, samt give et par eksempler pi, at mindet om Rabinowitsch
levede videre.

Mindet om Rabinowitsch i Kischinew
Somerville Hall var, som tidligere n&vnt) i brug fra l9l8 til 1921, efter at
Kischinew var kommet pi rumenske hender. Den bibel, som havde ligget
pi naltereto, mens Rabinowitsch levede, og som havde pitrykt Kitxei ha-
Kodesh, er pi en eller anden mide kommet i Averbuchs besiddelse. Noteres
kan det i hvert fald, at den omtales et par gange i 1930'erne.

I forsommeren 1931 besogte S. H. lTilkinson Kischinew. Pi samme tids-
punkt befandt den russiske professor Marzinkowsky sig i byen, hvor han
arbejdede i forbindelse med Averbuch i Bethel. Begge personer laste ved
et msde i Bethel nfra den hebraiske bibel, som havde varet i Rabinowitschs
besiddelsen.n2

| 1936 dukker samme bibel op i en beskrivelse af fremstod i forbindelse
med moder afholdt i Bethel i dagene efter Yom Kippur. Ved msdet beskri-
ver Averbuch, at Simchat Tora - lovens gladesfest - ikke egentlig er en ka-
lenderdag, men for den jode, der tror pi Jesus, en vedvarende oplevelse. En
stor skare afborn gir syngende igennem salen under musikledsagelse og
med flag i handerne, som ligner de flag, som jodiske born havde pA Sim-
chat Tora-festen. Dog med den forskel, skriver Averbuch, at pi disse flag
stod navnet >Jesuso skrevet. Og han fortsetter: nI spidsen for processionen
bar en lille dreng med navnet Moses den smukt indbundne bibel, som hav-
de tilhsrt afclode Josef Rabinowitsch, og pA hvilken ordene Kitztei ha-Ko-
desh var indprentet med store forgyldte bogstaver.un3

Sksnt Rabinowitschs navn kun sialdent figurerer i beretningerne om og
fra Kischinew i perioden l9l8 og fremefter, kan det dog noteres, at mod
slutningen afMildmay-missionens virksomhed i Kischinew inddrages Ra-
binowitschs bibel i hvert fald ved specielle lejligheder. Arbeidet blev ned-
lagt 1937 (se nedenfor).
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Et yderligere eksempel pi, at mindet om Rabinowitsch levede i
1930'ernes Kischinew, giver N. Rosef, Den norske Israelsmissions lands-
sekretar 1934-1937 . Pi reise i Rumrnien i foriret 1935 besoger han ogsA
Kischinew. Han betegner Averbuch, som han gastedq som 'en afjodemis-
sionens driftigste missionareru.aa Han skriver videre:

Missionen blomstrer her, med f odekristen menighed og endog egen
jodekristen kirkegird. Vi drog straks derud, og var blandt andet nede
i graven til den verdenskendte jodekristne og missionar Josef Rabi-
nowitsch. (Gravene her er ofte hele rum nede i jorden, med trappe
ned og kisterne sat ind i enkeltrum i vaggene).

Rosef fortsrtter med nogle ord, som han delvis har lint fra Ph. Gordon:

Vi folte, vi stod pi hellig grund ved denne mands grav. Han har siet
si meget, som har biret frugt for evigheden blandt Guds eget pagts-
folk. Han lignede en vulkan, er det sagt, nir hans krrlighed til Jesus
skulle udtrykkes i ord. Og hans karlighed til Israel var den anden og
praktiske side af hans Jesus-karlighed. Ved sin store begavelse og
indfuldhed, fik Rabinowitsch noget afen apostolisk kraft og myndig-
hed over sig. Og han var besf alet af en urokkelig tillid til Guds lsfter
over Israel...a5

Herefter gengiver Rosef den historie, Ph. Gordon i 1897 fortalte om Rabi-
nowitsch (se s.203). Hvad er mere narliggende end at formode, at netop se-
danne historier var i omlsb i de kredse, som i 1930'erne arbeidede for og i
en jodekristen i Kischinew?

Dagen efter besoget ved Rabinowitschs gravsted besoger Rosef den iodi-
ske begravelsesplads. Efter at have stiet ved en fodisk fellesgrav mi han
skrive: ,Her hviler stsvet afca. 200 afJesu brsdre efter kodet, drrebt af 'kri-

sten' hind, i Kristi navnn.a6
Averbuch viste ogsi E. S. Gabe ud til Rabinowitschs grav, da Gabe be-

sogte Kischinew i pisken 1936. Gabe n&vner, at han hsrte om Rabino-
witsch nogle fh mineder efter, at han selv var blevet Jesus-troende. Det var
Averbuch, som fortalte ham om Rabinowitsch under en julefef ring i Buka-
resr 1935.47

Afslutningen
PA baggrund af Averbuchs aktivitet og arbejdets karakter i Kischinew op
gennem 1930'erne kommer det som en overraskelse, at Mildmay-missio-
nen lukker arbefdet i1937 . Si sent som i juni 1937 gengives i en kort notits,
at Averbuch har skrevet, at fire joder venter pi at blive dobt, og at en afdisse
er kommet til tro under Averbuchs sygdom - og i hans sygeverelse.nt l ju-
linummeret af bladet sises det kort i en notits:
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Vi mi med beklagelse meddele, at vi har mistet hr. l-eon Averbuchs
tjeneste efter omkring 20 irs samarbejde.ae

Ingen narmere forklaring gives hertil. Hvis det blot havde varet Aver-
buchs sygdom, kunne man forvente, at det var blevet navnt. I augustnum-
meret af missionens blad siges det:

Missionens tab afhr. L. Averbuch - og dets konsekvenser - har gjort
det klogest at lukke missionens arbejde i Chisinau - i det mindste for
et stykke tid.5o

Det er John H. Wilkinson, der meddeler dette og i samme forbindelse si-
ger, at hans far - S. H. Wilkinson - har taget denne beslutning, idet han dog
skonner, at arbejdet miske senere kan genoptages.

I oversigten over arbejdet i 1937 n&vnes Kischinew og Averbuchs navn
overhovedet ikke fra Mildmay-missionens side. I denne sammenhrng mi
vi afsti fra at gh narmere ind pi, hvad den egentlige grund har varet til ar-
bejdets pludselige nedlaggelse. Averbuch dsr i l-ondon 1941, hvilket med-
deles i en notits i 1946 i forbindelse med omtalen af fru Averbuchs dsd.5t

Krigen kom og med den de bestialske mishandlinger og 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 rumanske hander i l9l8 efter Versailles-freden. I au-
gust 1940 blev de rumrnske joder gjort retslose, og mange joder, der var
bosiddende andre steder i Rumanien, men fodt i Bessarabien, vendte tilba-
ge hertil. De tyske og rumanske styrker rykkede imidlertid ostpi og gjorde
omridet n judenrein<, enten ved at deportere dem langere ostpi eller myrde
dem.52

Denne grufulde historie skal ikke fortalles her. Kun skal det noteres, at
efter anden verdenskrig var der efter sigende kun 1 - €n - overlevende jo-
dekristen i Kischinew. Pi grund af nye politiske omstandigheder blev ar-
befdet i Kischinew aldrig senere genoptaget.5l

Mens alle engelske statsborgere havde forladt Rumanien i februar 1941,
forblev Den norske Israelmissions udsending Magne Solheim sammen
med sin kone Cilgia i Rumrnien.5a Efter krigen emigrerede en del af de
jodekristne, som Solheim havde forbindelse med, til Israel, og et nyt arbej-
de blev etableret her. I den forbindelse kan det n&vnes, at en jodekristen -
Dtante Klara( - som den norske mission havde forbindelse med, overlevede
anden verdenskrig. Hun var jodekristen, opvokset i Kischinew og var en af
de forste, der flyttede ind i alderdomshjemmet Ebenezer i Haifa i 1976.55

At f odisk identitet ikke blot var et fint ord for jodekristne i Kischinew un-
der anden verdenskrig, skal der afsluttende gives et eksempel pi. I sin dag-
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bog skriver Marie Antonia Aniksdal, en af Den norske Israelsmissions ud-
sendinge i Galatz, den 10. oktober 1942:

Lordag. Milan [Haimovici] er i dag kommet tilbage fra sin arbejds-
tjeneste pi hospitalet i Kischinew. Han forteller, at byen er helt sde-
lagt, alle huse brandt. Kun en del smihuse i periferien er tilbage.
Vore jodekristne venner ddr er borte. Kun Moise Dreitschman gift
med Olga, som tiente hos os de fsrste par ir, vi var her, er blevet til-
bage.

Under russertiden var pludselig alle, som boede i missionens ejen-
dom, blevet arresteret og sendt til Sibirien. Det var lykkedes for
Dreitschmans at gemme sig - og senere havde de holdt sig skjult, ind-
til rumanerne kom. To afde iodekristne havde arbeidet sammen med
en del andre joder ved et benzindepot. Dette kom i brand - og da man
ikke kunne finde den skyldige, blev det bestemt, at der skulle trrkkes
lod, og hver femte skulle skydes. Markeligt nok kom begge de troen-
de blandt dem. Det blev sagt til ofliceren, at de to var kristne. Denne
sagde, at de da kunne trede til side, og to andre skulle findes. Men de
sagde, at nir loddet var faldet pi dem, ville de hellere do, og si blev
de skudt.56

Olga Dreitschman dode i 1946. Moise Dreitschman bosatte sig sammen
med sin nye kone, Sara, i Israel i 1967 .Pa deres gamle dage flyttede de ogsA
ind pi Ebenezer-hjemmet i Haifa.5?
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XXI
Aktualitet

Fzr Theodor Herzl tridte frem som talsmand for den moderne zionisme,
var der andre joder, der havde givet udtryk for tanker, der lignede hans. Far
ojodekristendommens Herzln, Josefben David Rabinowitsch, tridte frem,
havde andre kristne joder taget hul pi nogle af de problemstillinger, som
kom til at prage Rabinowitschs liv. Herzl og Rabinowitsch havde hver for
sig deres forlsbere. Herzl var ikke den forste zionist, og Rabinowitsch var
ikke den forste kristne jode, der onskede at bibeholde sin jodiske identitet
som Jesus-troende. Men de sager, som henholdsvis Herzl og Rabinowitsch
stod for, blev gennem deres virksomhed for alvor hart i brede kredse. Herzl
fik sat zionismen pi dagsordenen. Rabinowitsch fik sat sporgsmilet om
kristne joders fortsatte jodiske identitet pi dagsordenen. I deres samtid op-
levede de begge at mode forstielse, men ogsi foragt.

Efter at Rabinowitsch havde fiet fast grund under sin tro pi Jesus som
Messias, kempede han en stadig kamp mod den almindelige antagelse, at
en Jesus-troende jode skulle leve som hedning (dvs. hedningekristen), nAr
han var kommet til tro pi joden Jesus.

Med henvisning til de sidste kapitler i denne bog kan det havdes, at
Herzl fik realiseret flere af sine visioner, end Rabinowitsch gjorde. Heraf
kan dog ikke udledes, at Rabinowitschs tanker ikke par relevante og aktuelle
dengang eller ikke er det i dag.

Allerede i l8B5 udtalte A. Saphir, at vigtigheden afden messianske beva-
gelse i Kischinew ikke skulle vurderes ud lra dens numeriske styrke, men
ud fra dens indre vardi (se s. I60). Hvis man vil, kan man opfatte dette som
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 Jesus ikke kommer til dem ab extra, udefra.
Han fremhaver, at sporgsmilet, nEr Jesus Messias og Herre?o, ikke sA me-
get er et sporgsmil mellem den kristne kirke og joderne, men fsrst og frem-
mest er et/'udlsA sporgsmAl. Den fremherskende fornemmelse blandt joder-
ne er, siger Saphir, at det at blive en kristen er det samme som at blive en
hedning, hvor de bliver brudt afderes eget trc og indpodet i et andet trre.'

Ogsi de le Roi, som stillede sig kritisk til Rabinowitschs mrrkesager) an-
farer, at Rabinowitsch fsrte Jesus fra periferien og ind i det egentlige cen-
trum af det jodiske liv.'z

Rabinowitsch gjorde sporgsmilet om Jesus til et iodisk anliggende og tir-
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rede dermed den jodiske aerden, ikke blot den ortodokse) men ogsi oplys-
ningsiodedommen. Han komplicerede ogsi sagen for kristne joder, bilde
for dem, som i kristendommen si den eneste mulighed for at slippe af med
deres jodiske identitet, og for dem, som af arlig overbevisning var kommet
til tro, men som ikke afde hedningekristne omgivelser var levnet storre mu-
lighed for at bibeholde en jodisk identitet. Men det lykkedes ogsi for Rabi-
nowitsch at inddrage og fastholde hedningekristne i de problemstillinger,
han ansi for vigtige for kristne joder. Ikke mindst F. Delitzsch fortjener ros
for, at han si kraftigt ststtede Rabinowitsch og forsvarede ham, selv om De-
litzsch principielt mente, at Rabinowitsch gik for langt i sin fastholden ved
fx sabbat og omskarelse.3

Med fE undtagelser var det fsr Rabinowitsch en almindelig opfattelse,
som grensede til det selvindlysende, at en jode, der overgir til kristendom-
men, ophorer med at vere iode. Den opfattelse satte Rabinowitsch et afgo-
rende sporgsmilstegn ved. Ligeledes protesterede han mod, at olovtral-
domn skulle vrre en automatisk falge af, at han snskede at bibeholde natio-
nale, jodiske skikke. Denne etikette var - og er - den letteste mide at gore
sig fardig med Rabinowitsch pi. Dog er det for billigt uden videre at klistre
den etikette pi kristne joder, da evangelisk kristendom ogsi har sine skrev-
ne og uskrevne love, siledes at olovtreldomn ikke blot er jodekristendom-
mens fare, men er en falles fare for alle.

Sksnt der ligger store problemer af teologisk art i Rabinowitschs grund-
positioner, mi det alligevel siges at vare en forenkling, nir Gisle Johnson
fremstiller sagen pi folgende mide:

1. Jodisk praget jodekristendom i fodiske omgivelser giver resultatet: jo-
dedom.

2. Jodisk praget jodekristendom i kristne omgivelser giver resultatet:
hverken jodedom eller kristendom.

3. Afgjort kristeligt preget jodekristendom, hvad enten den leves i jodi-
ske eller kristne omgivelser, giver resultatet: det jodiske prag afstrejfes som
noget uv€sentligt, da det bliver en hindring for at leve et fuldt og helt
kristenliv.a

En forenkling er det ogsi, nir en dansk redaktsr i 1960 tager srilling ril
den tids messianske f oder i Israel med folgende opsummering: oMen meget
tyder pi, at'de messianske joder' ligesom Rabinowitschs 'kristne synago-
ge' er for tidlig fodte born, der ikke er levedygtigen.5

Og det fastliser en seriss teologisk vurdering af sagen, nir man ved en
konsultation i Logumkloster i 1964, der blev afholdt i Det lutherske Ver-
densforbunds regi, erklarer: ,Med en betegnelse som 'iodekristen' eller
lignende foranlediges en ubibelsk opspaltning af menighedeno.6

Den blivende betydning af Rabinowitschs virksomhed ligger forst og
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fremmest i, at han si stadigt fastholdt, at troen pi Jesus ikke havde gjort
ham til ex-jode, og at hans jodiske identitet ikke var blevet druknet i diben,
samt at en kristen jadehar frihedtilat leve pi iodisk vis. Fordi hans tro var
forankret i en nytestamentlig lare om retfardiggorelse aftro og i en bibelsk
orienteret kristologi, en overbevisning, som han var niet frem til under et
grundigt studium afDet nye Testamente efter sin rejse til Palastina, gjorde
han sit til, at sagen kunne nymrderes pi et seriost grundlag. Hedninge-
kristne blev hermed tvunget til at overveje, hvorfor de ikke ville give ioder
en tilsvarende frihed, som joden Paulus havde vundet for hedninger, hvad
angir forholdet til loven. For sin egen del onskede Rabinowitsch denne fri-
hed, uden at han forkrtrede andre kristne joder, som valgte at lade sig assi-
milere i en kristen kirke. Starkt kritisk stillede han sig derimod over for
Isak Lichtenstein, en anden af samtidens kendte Jesus-troende joder, som
ikke ville lade sig dobe (se s. 176). At Rabinowitsch ikke ftk en egentlig iade-
kristen menighed med sakramentforvaltning, som han snskede, var han
uden skyld i. Gennem sin dib viste han, at han ansi det for nodvendigt og
vigtigt at blive en del af Kristi universelle kirke uden at blive medlem af
en speciel hedningekristen kirkeretning og uden at opgive sin fodiske iden-
titet.

Naturligvis var Rabinowitsch pi en rakke punkter betinget af sin egen
tid, men hans hovedsynspunkter er stadig vek udfordrende, bide for hed-
ningekristne og vor tids kristne joder. Mens hedningekristne tidligere kun-
ne havde, at en jodekristen kirke ikke var onskvardig eller mulig at oprette,
fordi joderne ikke havde deres eget 1and,7 galder dette argument ikke lan-
gere, i hvert fald ikke i Israel. Her skal vi ikke narmere gi ind pA dette
sporgsmil, men blot notere, at der kan pivises en forbavsende lighed mel-
lem de problemer, som messianske ioder i Israel - og for si vidt ogsi kristne
f oder i USA - kamper med i dag, og de problemer, Rabinowitsch for 100
ir siden forsogte at tage stilling til.8 Pa den ene side er der netop i disse ir
ved at vokse en jodekristen teologi frem, hvor man tager de teologiske pro-
blemstillinger alvorligt op til droftelse,e pi den anden side kan jodekristne
ledere beklage sig over en mystisk, anti-intellektuel og irrationel Jesus-tro
blandt messianske ioder, som skyldes en manglende fordybelse i SkriF
ten . ro

Begge disse parter vil utvivlsomt kunne fi udbytte af et narmere be-
kendtskab med Rabinowitsch. Beklages mi det, at kun fi, sividt det kan
skonnes, har veret i nerkontakt med hans skrifter. Generelt kan det nemlig
hevdes, at man har varet meget nojsom med de sporgsmil, man har stillet,
og de svar, man har fhet. Et rimeligt indblik i Rabinowitschs teologi og den
mide, han argumenterede pi, samt i hans kamp for at bibeholde sin jodiske
identitet som Jesus-troende, leder man forgeves efter. Hans omvendelses-
historie har altid varet godt stof i populere boger om jodekristne person-
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ligheder, men med fi undtagelser har man stillet sig tilfreds med dette. Om-
vendelseshistorier har utvivlsomt ogsi deres vrrdi, men et nermere ind-
blik i den pigaldende persons senere virksomhed giver de ikke. I hvert
fald kan det konstateres, at fx Gartenhaus til de komplicerede sporgsmil om
Rabinowitschs dib, hans forhold til den lutherske prest Faltin samt hans
stillingtagen til hedningekristen kirketilhorighed blot har folgende at sige:

Rabinowitsch blev dobt i Berlin af professor Mead fra Andover i
Massachusett den 22. marts lles: 24. marts] 1885, og han blev af
prasten for den lutherske kirke indbudt til at tilslutte sig kirken. Det
afslog han imidlertid, for hverken han eller hans faller, som havde
skilt sig ud fra synagogen, ville dyrke Gud i en kirke, hvor der var et
krucifiks. Af endnu dybere irsager kunne han ikke tilslutte sig den
russiske kirke, selv om han blev bedt om at gore det afkirkens hoieste
myndigheder."

Selv hos den estimerede iodekristne forsker J. Jocz spores det tydeligt, at
han ikke har varet i nerkontakt med Rabinowitschs egne skrifter.12 Der
gives et tilforladeligt overblik, men hpordan Rabinowitsch argumenterede
for sin sag, gives der ikke et n&rmere indblik i. Sarlig rammende er det hel-
ler ikke, nir Jocz karakteriserer Rabinowitsch som ',en stor organisatorn,
hvis fortieneste det er, at han blev )stifteren af den fsrste moderne hebraisk-
kristne menighed uden at modtage hjrlp udefra() samt at han er ndet fine-
ste eksempel pi en hebraisk-kristen missionaru.rr I indhold og i ordvalg er
en sidan opsummering upracis.

D. Juster, en amerikansk messiansk jode, der har forsogt at begrunde en
messiansk jodisk teologi, erkender, at Dmessiansk jodedom er et spadt
barn: umodent, pludrende og i fard med at lere at gi<.ra Er dette rigtigt,
har Rabinowitsch utvivlsomt noget at lere dem. I deres bestrabelser for at
knytte forbindelse tilbage til de fsrste Jesus-troende joder bsr de ikke for
hurtigt komme uden om Rabinowitsch. Han ville det samme) som de vil,
og han formAede at reflektere teologisk over sporgsmilene. Hans karlighed
til Israel og til sine jodiske brsdre havde som orienteringspunkt karlighe-
den til og troen pi Jesus Messias. Med dette som orienteringspunkt stillede
han sig kritisk til samtidens joder, undgik en romantisk Israels-teologi,
samtidig med at krerligheden til hans brodre og hans folk forblev intakt, og
hibet om Israels frelse ikke smuldrede for ham.

Selv om man kunne onske, at Rabinowitsch endnu mere, end tilfeldet
var, havde givet sig tid til en teologisk fordybelse og klargoring afsine tan-
ker, viste han - ikke mindst i begyndelsen af sin offentlige virksomhed - at
entusiasme og teologisk fordybelse ikke gensidigt udelukker hinanden.
Ogsi pi dette punkt har han et og andet at sige til vor tids kristne ioder.
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Gennem sin virksomhed og sin forkyndelse ramte han sine jodiske brod-
re pi et omt punkt. Den sag har han fortalt en rammende historie om. Den
findes i lidt forskellige versioner og kan spores tilbage til l8B4-1885. Den
gir under betegnelsen nJosefs ulykken.15

Josefs ulykke
Mit folks ulykke har altid ligget mig pA hjerte. Jeg har ogsi forsogt
forskellige midler til at afhfelpe den, men alt har vrret forgaves.

Ndr en lege kommer til en syg, mi han fsrst noje udsporge den
syge, for han kan ordinere et middel imod sygdommen. Han foler pi
pulsen, trykker her og der og sporger hele tiden: >Gsr det ondt her?o
,,Tiykker det ddrln oHar du smerter her?o Men fsrst nir lagen rorer
det smme punkt, kommer der et rigtig tydeligt svar fra den syge.
Smerten presser ordene ud afham: ,iTiyk ikke si hirdt, det gor ondt!n

Siledes oplevede jeg det, da jeg beskaftigede mig med mit folks li-
delser. Jeg har forgaves trykket pi forskellige steder. Da f eg ikke ram-
te det smme punkt, kom der nesten heller ikke noget svar.

Sagde jeg: ,'Talmud og hele det rabbinske udenomsvark er ikke,
som det pistis, fra Sinaj, men det er menneskevark fuldt af forstand
og uforstandu, si gjorde disse ord kun ringe indtryk pi mit folk.

Sagde ieg: nHeller ikke Gnak (Det gamle Testamente) indeholder
andet end menneskeord, ubeviste historier og utrolige miraklero, si
forblev ieg hele tiden den agtede Rabinowitsch; heller ikke det voldte
mit folk smerte.

Mit folk forblev roligt, da jeg satte Moses pi lige fod med vore dages
tryllekunstnerel det gforde dem ikke ondt, da feg kaldte samme Mo-
ses for en bedrager.Ja, ieg kunne endog fornagte Gud, uden at mit
folk udstsdte en eneste lyd af smerte.

Men da jeg vendte tilbage fra Det hellige Land med det glade bud-
skab: Jesas er aor broder, da ramte jeg det omme punkt. Et skrig af
smerte lod sig hore og genlod fra alle sider: ,iTiyk ikke, ror ikke her-
ved, det gor ondtln

- Javel, det gor ondt: Men du skal vide, mit folk, det er netop din
sygdom; du mangler ikke andet end din broder Jesus. Din sygdom
best irnetopi,  atduikkeharham. Thgimodham, ogduvi lbl ivehel-
bredt for alle dine lidelser.
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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  Sch.  5 /1885:23 .
8 Rabinowitsch 1897:29, 17l.
9  SaH 1885:171.

l0 SaH 1884:205-206.
l l  SaH I884:180-181.
l2 Sch. 1611887:45-49.
l3  Sch.  l6 /1887:40 .
l3a Venetianer I888:13.
l4 Ihlen 1947:106.
l5 Sch. 4/1884:VI.
l6  SaH 1885:44 ,  Sch.  l l /1887:40 .
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 Lindhagen 1896:11.
23 Nath. 1898:9.
24 JH 1899:20-23.

Kapitel f0 (s. 129-145)
I STPES 1886:26.
2 STPES 1887:50.
3 STPES 1888:35.
4 SaH 1885:l8l-182, MBI 1887:20-26,

36-38.
5 STPES 1887:50.
6 Jf. Kahle 1964:176 n.32.
7 Jf. Kahle 1964:176 n.34.
8 Nath. l9l I :122,
9  M B I  i 8 8 6 : 1 8 1 .

10 MBI 1887 31-32.
l l  STPES 1886:28 .
l2  MTI  1885:141.
13  Saph i r  1888:6-10 .
14 Saphir 1888:10-21.
l5 Venetianer 1888:10.
l6 Venetianer 1888:10-l l .
l7 Venetianer 1888:l l .
l8 Venetianer 1888:12-13 i f .  Nath.

1895:134-135.
19 Venetianer 1888:13.
20 Saphir 1888:8, Venetianer 1888:23.
2 l  Sch.1611887:52 '54 .
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22 JH 1888:69, 159-161, Saphir
1888:27-30.

23 JH 1888:159-160, Saphir 1888:29.
24 Saphir 1888:8.
25 Venetianer 1888:24.
26 JH 1888:161.
27 JH 1888:161, Saphir 1888:8, jf. RdI

1887:180-181.
28 Saphir 1888:29-30.
29  JH  1888 :161 .
30 Venetianer 1888:23-24.
3l Venetianer 1888:24-27.
32 Venetianer 1888:27.
33 RdI 1889:46.
33a Deutsche-Evangelische Kirchenzei-

tung 1888:215-216.
34 STPES 1888:42-44.
35 MBI 1885:15.
36 SaH 1889:46.
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 SaH 1889:49.
46 FiiI 1888:8-10. Jf. ogsi CW

1888:375-376.
47 STPES 1888:108.
48 lf lg. RdI 1888:l6l-162 i fx Rheinisch.
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49 SaH 1889:40-49.
50 Smith 1890:361.
5 l  RdI  1889:12.
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1906:35.
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55 STPES 1894:90.
56 STPES 1900:314.
5? SaH 1885:171.

Kapitel 1r (s. 146-156)
I Lhotzky 1904:115.
2 Kahle 1964:150.
3 JH 1899:23.
4 J l189942,  i f .  TT 1896:135.
5 JH 1895:192.
6 RdI  1890:158.



7 JH 1888:140-142, SK 1889:220,
Smith 1890:359-363.

8 FSCP 1896:31.
9 RdI 1895:86, MTI 1896:65, 87, if. t i-

tel pi Gordons bog fra 1895 og Nath.
1891 :187 .

I0 JH 1888:137.
11 RdI  1890:197.
12 Ch.3ll l0 189026.
13 W'00 1891:107.
14 RdI  l89 l :18,  JH l89l :19.
l5  RdI  1890:9.
16 RdI 189l;36-17, Nath. l89l:187.
l7 TT 1897:165-166.
l8 Nath.  l89 l :187.
19 Nath.  l89 l :187189.
20 WW l89l :107,  JH l89l :36,  TT

1899:86-87.
2l Sch. 511885:25-26, JH 1885:45-46, jf.

MBI 1885:99.
22 IC23tL 1885.
23 SaH l9l1:122.
24 Poulsen 1886:61-62.
25 Venetianer 1888:5-9.
26 Smith 1890:359-363.
27 MBI1892:150-151.
28 Axelrud 1893:69-91 iflg. Nath.

1894:30-32, MTI 1895:84-9 l.
29 "fT 1897 165-167.
30 RdI 189l:36-37, Nath. l89l:187-189.
3l Venetianer 1888:6.
32 RdI l89l:36.
33 Nath.  l89 l :187.
34 Smith 1890:359-360.
35 RdI  1891:37.
36 Nath.  19l l :107.
37 MBI 1885:76.
38 Poulsen 1886:65.
39 Venetianer 1888:6-9.
40 Rabinowitsch 1890a:6.
4l MBI 1885:76.
42 Smith 1890:360.
43 IH 1888:140-142.
44 Smith 1890:360.
45 JH 1889:198-199.
46 MBI 1892:150-151.
47 Axelrud 1893:69-91, Nath.

1894:10-32, MTI 1895:84-91.
48 TT 1897:165-167.
49 Nath.  l9 l l :106-107.
50 SaH 1885:105, Baumgarten l89l:174.

5l Kniger 1885:71-77, Poulsen
1886:62-64.

52 Enc. Jud. XI, 1972:311, Volf
1958:146-147.

53 Poulsen 1886:62.
54 Sch. 4/1884:XVIII-XXII (hebraisk),
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I  MBI 1885:76.
2 Venetianer 1888:8, RdI l89l:18,36 t
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Nath.  l9 l l :122,  STPES 1886:27,  SK
1885:136, 1889:220, JH 1885:34,
1889:199,  MBI 1885:100,  Ch.  2 l l9
1888:6.

4 Venetianer 1888:8-9.
5 Saphir 1888:21-27.
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1975:.1456.
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6  JH 1885:17 ,  RdI  1886:14 .
7  WW 1885:156.
8 SK 1885:85.
9  Wi lk inson 1908:211,  SK 1885:93 .
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2l Saphir 1888:3-4.
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25  JH l89 l :36 .
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28  JH 1888:140-142.
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dix), i f .  RdI 1894:i9.
36  FSCR 1897:15 .
37  TT 1899:194.
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40  RdI  1886:14 .
4 l  Saph i r  1888:26 .
42 Venetianer 1888:23.
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44  MB 1906:140.
4 5  M B  1 9 0 6 : 1 5 1 .
46 SaH 1889:48, Dalman 1893:41.
47 Nath. l9l1:123.

Kapitel 14 (s. 172-180)
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248

2 SK 1887:60.
3  SK  1887 :37 ,59 .
4 SK 1887:60.
5 RdI  1887:19,  SK 1887:39-40,59-61,

Ch.3l3 1887 2.
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  FCSR 1887:1.
l2 FCSR 1886:29-30.
l 3  SK  1887 :61 .
14 SK 1889:219-220,Rdl  1888:145.
l5 RdI  1887:85-87.
16 SK I887:40.  Ch.20l l  i887: l l .
17 Ch.2411 1887:5.
18 Ch. 221 ll 1887 :23, JH 1890:1 1-14.
l9  SK 1889:219-220.
20 JH 1888:140-142,  RdI  1890:197.
2 l  RdI  1890:16-17.
22 Rdl  1892:8,  TT 1897:165.
23 RdI 1892:8.
24 Saphir 1888:23.
25 FCSR 1892:3-4.
26 Gartenhaus 1979:123-126 skriver om

Isak Lichtenstein, men kalder denne
Iechiel l,ichtenstein.

27 FCSR 1892:5.
28 SaH 1892:40-45.
29 FCSR 1889:24-25.
30 FCSR 1892:5.
3l RdI 1893:Il, 42-44,M'lI 1893:32,

FCSR 1893:1.
32 RdI 1893:42-44
33 FCSR 1893:1.
34 Lhotzky 1904112-113.
35 FCSM 1896;159.
36 MTI 1894:30.
37 MTI 1893172,  RdI  1893:146{47.
38 RdI 1893:146-147.
39 RdI 1893:233-234.
40 MTI 1894:30.
41 MTI 1894:27-30, MBI 1894:45-47.
42 RdI 1894:99-100, MTI 1928:280-282.
43 TT 1896:134.
44 Sch. 44-4611896.
45 Sch. 44-461 1896:17, MBl 1895:122.
46 TT 1896:67.
47 FCSR 1897:1,  15.
48 RCS 1896:407.



49 TT 1896:84-85.
50  JH 1896:172.
5 l  TT 1896:134135.
52  TT 1899:61 .
53  TT 1899:88-89.

Kapitel 15 (s. 181-189)
I Juster 1986:149.
2 Fi i I  l89l:8-9.
3 Rdl 1895:24-26.
4  RdI  1895:56 .
5 RdI 1895:85.
6 Dalman 1893:92,MBI 1892:20-21.
7 TT 1897:167.
8  M T I  1 8 9 6 : 6 5 , 8 8 .
9 MTI 1896:88.

l0 Saphir 1888:24.
l l  RdI  1890:95 ,  158-159,  l89 l :19-20 ,

36-38, 68.
12 T'l 1896:.134.
13 Fx f'he Watchword (Boston USA) iflg.

Ch.2516 1896:23, RdI 1896: 128-130,
JH 1899:22-23.

l4  Ch.  2 l l9  1888:6 .
15  TT 1899:5 .
16 FCSP 1896:32.
17 Ch.22l l l  1889 23.
l 8  J H  1 8 9 0 : l l .
l9  TT 1897;167.
20 TT 1897:165, Vi lkinson 1905:77.
2l Nath. 1894:29-32, Gabe 1987:87.
22 JH 1890:11-14, Ch. 22l l I  1889:23.
23  WW 1888:205.
24  Nath .  1885/86 : i56 ,  SaH 1885:170,

I  899:  I  80 .
25  FCSR 1886:29 .
26  FCSR 1886:31 .
27  SaH 1885:174.
28 Ch. 2413 1887 5.
29 M'll 1925:275.
30  Ch.3 l l10  1890:26 .
3 l  J H  l 8 9 l : 3 6 .
32 MTI 1925:275.
33 FCSP 1896:31, RdI I89l:89, Gabe

1987:89 .
34  SaH 1899:181.
35  RdI  1891:89 .
36 Ch. 311t0 1890:26.
37 Ch.20l l2 188926.
38 SaH 1887:83-94.
39 MBI 1898:23.

40  SaH 1885:175.
4 l  JH 1888:47 .
42  SaH l89 l : I54 ,  JH l89 l :36 .

Kapitel 16 (s. 190-194)
I Se bibliografi, oversigt III,2.

Kapitel 17 (s. 195-203)
I Sch. 44-4611895, Nath. 1895:97-128.
2 Sch.4411895:56-65.
3  S c h . 4 4 l I 8 9 5 : l l .
4  MBI  1895:109,  Nath .  1895:103.
5 Nath. 1896:31-32.
6 Nath. 1897:124-125.
7 Se bibl iografi ,  oversigt I I I , l .
8 RdI 1898:25.
9 The National Union Catalog Pre-I956

Imprints, 478, l,ondon 1976:225.
l0 Lhotzky 1904:143.
l l  RdI  I898:2 .
l2  TT 1897:166.
13  RdI  1895:169.
l4  TT 1898:96 .
l5  TT 1900:46 .
16 Our Hope, januar 1896, iflg. RdI

1896:60; The Watchword, juni 1896.
17 Ch.2516 189623, RdI 1896:60,

t28- r30 .
l8  FCSP 1896:31 .
l9  FCSP 1896:31 .
20 Ch.2516 189623.
2 l  RdI  1896:60 .
22 Nath. 1897:34.
2J  TT 1896:67 .
24 

^tT 
1899:75.

25  
^ lT  1899:56 .

26  TT 1898:164.
27  TT 1899:61 .
28 TT 1899:88-89.
29 SaH 1899:142-144, MBI 1899:175.
30 TT 1899:75.
31  TT 1899:75 .
32  TT 1899:153.
31  TT l90 l :20 .
34  TT l90 l :45 .
35  TT l90 l :106.
3 6  T T  l 9 0 l : 5 1 .
37 

'tT 
1897:167.
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19  TT 1898:171.
40  TT 1898:164.
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4l  TT 1899:5.
42 ' tT 1899:6I .
43 TT 1899:83.
44 TT 1899:116.
45 MTI 1898:15, MBI 1898:58, if. MBI

1935:138-140.

Kapitel 18 (s. 204-208)
I  TT 1899:61.
2 SaH 1899:142.
3 TT 1899:77.
4 SaH 1899:142.
5 TT 1899:77.
6 SaH 1899:143.
7 TT 1899:88-89.
8 SaH 1899:143.
9 TT 1899:85.

10 SaH 1899:143,  TT 1899:90.
l1 TT 1899:89.
12 TT 1899:105.
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14 TT 1899:107.
l5 TT 1899:194.
l6 SaH 1899:144.
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l8 JH 1899:114-118.
l9 MTI 1899 123-132.
20 MBI 1899:108-117.
2l Ch.2515 ),899:22.
22 Rdl 1899:108-109.
23 Jl 1899:102-103.
24 JC 2615 1899:13.
25 Gur land 1908:403-405.
26 JC 2615 1899:22.
27 Sobel 1974:207 n.8.
28 Ihlen 1947:109.
29 STPES 1900:314.
30 Fauerholdt 1914:31-32.
3l Meyer Ms:179, if lg. Rausch l9g2:97.
32 Jocz 1949:237.
33 Torm I984:310.
34 Torm 1951:74.
35 TT 1899:83.
36 Schonfield 1936:226.

Kapitel 19 (s. 209-225)
I MBI1892:152.
2 MTI 1914:15-17.
3 TT I9 l l :90.
4 TT 1899:99.
5 TT 1899:89.
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6 TT 1903:20.
7 'tT 1903:124.
8 TT 1903:123.
9 TT 1899:99.

l 0  TT  l 9 l l : 90 .
l l  TT  l 9 l 1 :90 .
12 TT 1914:141.
13  TT  l 919 :103 .
14 ̂ tT 

1920:39.
l5 MTI 1928:153-t56.
l6  STPES 1900:314.
17 TT 192596.
18 TT 1899:83,88.
i9  TT 1899:107.
20  ̂ tT 1899:176.
2l TT 1903:90-92.
22 MTI 1903:152-157.
23 "fT 1903:122.
24 Vilkinson 1906.
25 T't 1903:124.
26 ^IT 1903:.117.
27 TT 1898:158, 1903:124.
28 MTI 1925:275.
29 TT 1903:138.
30 TT 1903:149.
3l TT 1903:171.
32 TT 1910:165.
33 TT l9 l l :88-90.
34 TT l9l2:3.
35 TT l9 l2:88.
36 TT 1912:164-165.
37  ̂ tT 1912:166.
38 TT l9l2:178.
39 TT 191328-30.
40 TT 1913:35.
4l TT 1913:29-30.
42 TT 19133,35.
43 TT l9l328.
44 TT 1913:35-36.
45 MTI 1915:162, Stenberg 1925:\3.
46 MTI 1914:15-17.
47 MTI 1915:.162.
48 RGG Yl, 1962:437-438, if. V,

196l :1247 -1248, Gabe I 987:88f.
49 TT 1909:85.
50 TT l9 l0:21.
5 l  TT l910:25.
52 MTI 1914:16-17.
53 Stenberg 1925:120-l2L
54 MTI l9l832.
55 MTI 1918:35.



56 TT l9l1:178.
57 TT l9l7:39.
58 TT 1925:96.
59 Gabe 1987:40.
60 MBI l92l:260-263.
6 l  T T  l 9 l 9 : l l .
62 T ' t  l919:59.
63 TT 1922:28.
64 TT 1919:62.
65 TT 1919:86.
66 TT l9l9:79.
67 T'f 1920:67.
68 TT 1920:119.
69 TT 192119.
70 TT 1921:70.
71  TT  1921 :1 I0 .

Kapitel 20 (s. 226-235)
I TT 1922:103, 135, 1923:158.
2 TT 1927:110,1929: l l .
3 TT 1925:64, 1926:21-22, 1929:11
4 TT 1924:127.
5 TT 1927:10.
6 TT 1924:32, Gabe 1987:88.
7 TT 1925:72, 1926:10.
8  TT  1927 :110 .
9 TT 1925:130.

l0 TT 1926:19.
1 l  TT 1925:96,  130.
12 TT 1925:130.
13 TT 1925:9.
14 T^t 1925:134-135.
15 TT 1926:9-10.
16 T^f 1926:21-22.
11 TT 1927:10.
18 TT 1927:110.
19 TT 1927:79.
20 TT 192832.
2l TT 1928:50 f f. s. 38.
22 T^l 192895, l15, l19, I3l-132.
23 'tT 1920:119, 1924:19,1926:33,

1928:7-8.
24 ^lT 1928:51.
25  TT  1929 : l l .
26 MTI 1928:205.
27 MTI1928:208.
28 MBI 192929.
29 TT 1930: I11,  193I :67,114.
)0 TT 1929:7-8,  1930:7-8,  l93 l :8-9,

1932:7.
3l TT 1934:7.

32 TT 1935:21-22.
33 TT 1935:69.
34 

'lT 1936:22-23.
35 TT 1929:3.
36 TT 1929:12.
37 

'lT 1934:7.
38 TT 1936:132.
39 MBI l93l:115, j f .  Schonfield

1936:226.
4 0  M B I  l 9 3 l : l l 3 - 1  1 4 .
4l TT 1937:8.
42 TT l93I:82.
43' lT 1936:132.
44  MBI  1935:138.
45 MBI 1935:139, MTI 1898:15, MBI

1898:58 .
46 MBI 1935:140.
47 Gabe 1987:40.
48  TT 1937:75 ,  i f .  s .69-70 .
49 TT 1937:86.
50 TT 1977..90-91.
51  TT 1946: l8 l -182.
52 Solheim l98l:114-118, Enc. Jud. X,

1972:1068.
53 TT 1945:166, Solheim l98l:161.
54 Solheim 1981:122.
55 Solheim I98l:132, MBI l93l:115.
56 Aniksdal, ikke publiceret dagbog

10.10 .  I  942.
57 Haddal 1982:104-107.

Kapitel 2l (s. 236.240)
I WV 1885:6, Saphir 1888:4-5.
2 de le Roi 1899:350.
3 Dalman 1893:42-43.
4 Iflg. Torm 1949:42-43.
5  OoI  1960:63 .
6 Meyer 1964:339.
7 Jl 1902:69.
8 Kiar-Hansen & Kvarme 1979, Kjer-

Hansen 1986.
9 Fx Juster 1985 og 1986 samt Mish.

211985.
10 Maoz 1987:6.
ll Gartenhaus 1979:150.
1.2 Jocz 1949:235-237.
l3 Jocz 1949:254.
14 Juster 1986:IX.
l5 Sch. 911885:31-72,SaH 1886:100-102,

Gredsted 1886:31-32.
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Tbkniske deraljer
l. Angiaelse af dato
Op til 1917 benyttede man i Rusland den juliansrte kalender (gammel stil)
i modsatning til mange andre lande, der havde indfsrt den gregorianskeka-
lender (ny stil).

NAr der i bogen angives to datoer, fx 24. december/5. januar, er den forste
dato i henhold til den julianske kalender, dvs. den datering, man benyttede
i Rusland, den sidste dato er identisk med den vesteuropaiske mide at date-
re pi. I kilderne er det undertiden uklart, om dateringen refererer til den
ene eller anden kalender.

En dato efterfulgt af (r) angiver, at det er den russiske, dvs. julianske ka-
lender, der er anvendt; et (r?) angiver, at der er tvivl om, hvilken kalender
der sigtes til.

Med andre ord: Der skal lregges 12 dage til den russiske/fuliauske date-
ring for at n6 til vores gregorianske datering.

2. Nqane
a) Rabinowitschs navn: I kilderne er Rabinowitsch-navnet gengivet pi
mange forskellige mAder. Jeg har valgt datidens grcngse tysk-danske mide
i modsatning til fx Rabinozritz, som bl.a. findes som autograf (se s. 6).
b) Tiansskriptioner af navne: Russiske navne gengives almindeligvis i den
form, de findes i de citerede kilder, uanset hvilket transskriptionssystem
disse kilder anvender. Geografiske navne angives pi samme mAde som i da-
tiden pi tysk/dansk. Hvad angir hebraiske navne, har ieg forsogt ar gare
dem letlaselige, mere end jeg konsekvent har fulgt et bestemt transskrip-
tionssystem.

3. Missionsorganisationers fulde naane
De fleste angivelser af organisationers navne er selvindlysende. Mindre
klare angivelser er folgende:
Berlin-Selskabet Die Gesellschaft zur Belorderung des Chri-

stentums unter den Juden.
Centralforeningen (eller Der evangelisch-lutherische Centralverein
tign.) ftir die Mission unter Israel.
Det britiske Selskab The British Society for the Propagation of

the Gospel among the Jews.

252



London-Rddet for Rabino- hndon Rabinowitz Council. Eller: I-ondon
ztitsch Council for Rabinowitsch.
London-Selskabet The l-ondon Society for promoting Christia-

nity amongst the Jews.
Mildmay-missionen The Mildmay Mission ro rhe Jews.
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Bibliografi og nl)trsigtu
I bibliografien og oversigterne er ogsi medtaget nogle skrifter afRabinowitsch, som det
ikke har varet muligt at konsultere personligt. Sidanne er markeret med en t Den oprinde-
lige titei pd nogle skrifter er usikker. Undertiden gengives titlen i overensstemmelse med
den kiide, der henvises til, hvor den pigeldende ritel er blevet oversat.

Bibliografien og oversigterne er ufuldstandige. Fx er storre og mindre tidsskriftsartikler
orn Rabinowitsch ikke opfort.

Forhortelser i biografien og oversigterne: Ud over dem, der er anfsrt for tidsskrifternes
vedkommende,anvendesfo lgende:D=dansk ,E=enge lsk ,F=f ransk ,11=hebra isk ,J
= j iddisch/jargon, N = norsk,Nl = hol landsk,S = svensk, T = tysk.

An = Predikenantologi = Rabinowitsch 1897, Ax = Axelrud 1893, FD = Franz De-
litzsch, Ha-Davar = Rabinowitsch 1885.

I Anvendte tidsskrifter og deres forkortelser

CaS Church and Synagogue, l,ondon 1897.
Ch. The Christian, A Veekly Record of Christian Life, Christian Testimony and

Christian Work, l-ondon 1884ff.
CW Die christliche Welt, Marburg i887f.
FCSM The Free Church of Scotland Monthly, Edinburgh 1887ff.
FCSP Free Church of Scotland. Proceedings and Debates of the General Assembly,
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