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FORSIDEN
Chanukka-festen (tempelvielsesfesten), der varer i 8 dage, fejres
i ir fra den 5. decbmber.

Uanset hvor meget man holder af Israel, og uanset hvor meget man vil
g4re for at udsone, hvad der i kirkens historie er forbrudt mod jgderne - i Jesu navn - skal det ikke skjules, atlsraelsf4rste reaktion,den gang
Jesus kom til sit eget, hovedsagelig var negativ. Den naste reaktion, da
kirken var blevet stor, var ogsi negativ. Og her skal det ikke skjules, at
kirken i Jesu navn er giet meget hoverende frem mod j6derne, - for nu
at sige det mildt. Den nuvarendereaktion er, nir det kommer til stykket,
den samme som den f6rste. Jesussom Frelser, Kristus og Herre kendes
kun af fi i Israel i dag.
Han kom til sit eget, og hens egnetog il<keimod ham.
Alligevel skal vi ikke som kristne bare ngjes med denne konstatering,
hvor rigtig den end er. Man kan som kristen ikke leve sit Andeligeliv pi
andresfejltagelser.Forslger man det alligevel er det et sygdomstegn.
Som kristne tilhgrer vi nu en udvalgt slagt, er et kongeligt prrsteskab,
et helligt folk, ja, Guds ejendomsfolk(1. Pet. 2,9).Vi er nu >hansegne('
Og si lyder det: Han kommer til sine egne,men . . .
Ryggen vendte vi ham ikke fuldstendig, for vi h4rte pi ham i kirken, i
missionshusetog ved andagternei vore hjem. Men selv om vi ikke fuldstendig vendte ham ryggen, si m6dte vi ham alligevel ofte med en kold
skulder.
Tilgivelsens ord h4rrc vi si mange gange, at det ikke lrengere gjorde
indtryk pi os' Den karlighed, han modte os med, holdt vi for os selv,
samtidig med at vi holdt pi vores ret til at vrere fornarmede pi dem,
der havde fornarmet os.
Han kom til os, for at vi skulle give andre del i den guddommelige varme og karlighed, som julens budskab udtrykker, men vi fortsatte vort
liv, som om intet var handt, som om det hele bare var en god historie,
et godt skuespil.Og vi vendte den kolde skulder mod andre.
Adventstid og juletid er ogsdtiden til indelig besindelse.Det er en tid til
at lade sig standseaf det, som vi godt v6d, men som si sjaldent 80r sin
virkning i os.
I Ordet Jesus,der blev k6d, blev menneske, mpder vi lige preecisdet
modsatte af en kold skulder fra den levende Guds side. Vi mdder guddommelig krerlighed, omsorg og varme.
Han kommer ogsi nu til sine egne.For at opflamme os med guddommelig karlighed, omsorg og varme. Vort liv vil rdbe, om vores reaktion pi
hans komme faktisk er den samme som Israelsforste reaktion.
Ksb Kai Kjer-Hansens nye bog nAldrig mere iul< (se andetsteds i bladet). Las den selv- og brug den som gave!

