Jerusalem
forberedersigpi fest
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af pastor Kai Kjer-Hansen, Jentsalem

Man beh6verikke at opholdesig lrengei Israel for at finde ud af, at israelernei hvert fald kan 6n ting: at
holde fest, hvad entendet nu har et nationalt eller religipst prreg.Kun en ting synesat overgi deresevnetil
situationer.
at feste: kampenfor dereseksistens,entendet er i krig eller i Entebbe-lignende
Derfor skal der heller ikke
megen fantasi til at forestille
sig, at Jerusalemsgenforening
for l0 Ar siden ved slutningen
af 6-dageskrigen i 1961vil blive fejret med maner. Forberedelserneer i hvert fald i fuld
gang, ledet af byens aktive og
dynamiske borgmester,Teddy
Kollek. Et skir iglreden er det
naturligvis, nir man anskuer
tingene med israelske@jne,at
ikke begge befolkningsgrupper - jgder og arabere - kan
dele denne glrede. Yderst realistisk har Teddy Kollek udtalt
pi et sp@rgsmilom, hvorvidt
den arabiske befolkningsgruppe skulle inddrages i lO-Ars
festlighederne, at det ville
vrere det rene hykleri at forpA nogetsidant.
s@ge

trykket besat om Jerusalems
politiske status,og n@digi sin
mund vil tage ordet genforenet
det officielle israelske udtryk, mens man overlader til
nationale og religi6se yderkrrefter i Israel at benytte det
mere provokerende befriet
er det ingenlundelet at fA en
fornemmelse af. hvad det arabiske synspunkt er, nir man
som araber bor i den hellige
by.
Sgger man at stikke en finger i jorden for at finde ud af
forskellen mellem 1948 og
1967,de 19 ir Jerusalemvar
delt i en vestlig og Ostligdel,
gives der af den almindelige
araber sjaldent et svar. Et
skuldertrrek er det almindelige, og sAkan man jo selv fundere videre.
Overdrenget med palrestiForholdetmellem
nensisk propaganda eller- om
israelereog arabere
I dette synspunkt kan i hvert man vil - information bliver
fald ikke den arabiskebefolk- man idet mindsteikke i de smi
ningsgruppei den @stligedel af og maleriske basargyder.MiJerusalemvrere uenig. Allige- ske hrengerdet sammenmed,
vel kan det v&re vanskeligt at man er noget bange for at
helt at pejle sig ind pA den al- give udtryk for, hvad man fakmindelige arabers holdning til tisk mener,idet enhverv6d, at
Jerusalemsnuv&rende stilling. der b&deer palastinensiskeog
Selv om araberen bruser ud- israelske6ren overalt. Miske

er man ved at affinde sig med
statusquo. Majoriteten er klar
over, at byen Jerusalemaldrig
bliver den samme som ftr
t967.
Fra et kommercielt synspunkt gir handelen i de smi
gyder inden for murene i det
dstlige Jerusalem bedre end
nogensindef6r. Ikke blot er
det sidan, at der kommer flere turister end tidligere, men
den gamle by er ogsi et yndet
sabbatsmil for mange israelere. Ganske vist ser de ortodokse jgder i deres lange sorte
frakker og pelshuer ikke sarligt velforn@jedeud, nAr de pi
deres vej til og fra Grredemuren mi konstatere, at deres
landsmand i stor mrengde
overtrreder sabbatsbudetmod
handel.Pf, sabbatengir handelen ikke desto mindre strygende mellem israelereog arabere. Pi ivrit, hebraisk.
Men ellersholder de to parter sig for sig selv og er pA
hver sin mide noget resignerende. Samtalen mellem parterne pi det personlige plan
synes endnu ikke at vaerebegyndt.
Ind imellem hprer man dog

En frelserer altid 6n,
der frelserfra noget,
man ikke selvkan klare

For israelitternevar ondskabenpersonifisereti regypterneog i
forholdene i Agypten i det hele taget. Med pibuddet om, at alle
drengeb@rnskulle drrebes,var folkets videre bestien truet, og
det mitte frelsesfra denne n@denstilstand for ikke at blive udslettet. Det skete med udfrielsen af Agypten. Det blev deres
frelse og dermed anledningentil jodernes pflske, som de fejrer
den dag i dag med mange smukke skikke og ritualer, der minder
dem om Guds almagts krerlighed. S6dan har det jodiske folk
mangen gang m6ttet se det onde personificeretog sat op imod
det, helt op til vor tid, og siledes var forholdene ogsi i Israel pA
Jesu tid, hvor det var romerne, der havde herredommet. Derfor ventede man en frelser, der kunne befri folket fra denne
undertrykkelseog ydmygelse,og det var endda en frelse,der var
forjretteti de gamle profetier.
Nu mitte tiden v@reinde til, at en sAdanville fremst6.Det gamle
profetembede var smuldret bort, profetismen var forstummet,
og nir en ny profet fremstod,ville han vrere et tegn p6, at det nye
Gudsrigevar i gennembrud.Det jgdiske folk ventedenye og endegyldigehandlinger fra Guds side. En ny reon til at aflOseden
gamle med oprejsningfor folket var i vente. En ny himmel og en
ny jord, hvor der ikke mere var nogen dgd, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine.
Det gamle davidiskekonged6mmevar smuldret bort. Man har i
lsrael ventet en ny David, en Messias,en af Davids efterkommere som Guds salvede,der skulle komme og give jgdefolket
oprejsningved at drive fjenden ud af landet og oprette den nye
Gudsstat(sef. eks.Am. 9,1I og Es. 7,l4).
Pi den baggrund og med disse forventninger blev sivel Johs.
Dpberen som Jesusmodtagetaf deressamtid.
Det er sandsynligt,at Johs. Dpberen har set sig selv som endetidsprofeten og forl@berenfor Messias(Matt. I1,3), hvorimod
Jesus ikke kunne gi ind under den messiasforstielse,at han
>blot< skulle vrcre en national forl6ser, men han har set sig selv
som Den lidende Herrens Tlener. (Jes.42,14, 49,1-7, 50,4-l l, og
52,13-53). >Han blev siret for vore overtrredelser,knust for
vor brpdes skyld. Os til fred, kom straf over ham. Vi fik lregedom
ved hans s6r<. Pi den baggrundhar man vel forstAeligtnok forkastetJesus,ligesomogsi Peter og Judashver pi sin mide gjorde
det, men derfor kan vi sigei dag: >Se,der er stedet,hvor han 16<,
men han ligger der ikke lrengere,for han er opstanden!

I bogen

Kristusi Det gamle
Testamente
gOr pastor Risto Santala rede
for, hvordan j6diske rabbinere
pi urkristen tid og i middelalderen fandt udsagn om Messias i
Det gamle Testamente.lndirekte kaster disse rabbinske kilder
nyt lys over sammenhrengen
mellem Det gamle og Det nye
Testamente.
Pris:kr. 25,35
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Gudsfrelse
og Frelseren
indeholder to artikler af professor, dr. theol. Magne Sabp
og pilstor Axel Torm. Heftet giver en fin indfgring i Gammel
Testamentestale om frelsesamt i
kristen og jgdisk forstielse af
Messias.
P r i s :k r . 6 , 3 5 .
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Per @sterbyesbog

>The Churchin Israel<
kan stadig fis for kr. 12,(X)ved
henvendelsetil kontoret.

Pastor
SchjgdtChristensens
mgdekalender under hjemmeopholdet i augusVseptember er nu
ryldt. Kalenderen vil senere blive
offentliggjort i bladet.

om sma episoder,som, selv om
de fleste langtfra kan tagessom
et generelt udtryk for dialogen
mellem de stridende parter,
alligevel kan give en smule hib
for fremtiden. Denne fremtid
synesdog ikke lige om hj6rnet.
Men begyndelsentil at Den
Hellige by bliver Fredens by
er miske, at begge parter finder ud af det banale, at man
hver for sig er menneske,med
menneskeligefglelser.
))- Jeg kan ikke hsde dem lige
.
5a
megetsomfOr.De erjo lige sd
bangesom vi<.
Ordene kom fra en arabisk
kvinde, som bor i den gamleby
inden for de tykke mure. De
blev sagt om de unge israelske
soldater,som var blevet kommanderet til at tage ophold pA
det flade tag oven pi hendes
hus for at overvAge ro og orden i gyderne.Mange ord var
der ikke vekslet den forste
dag, efter at hendes protester
var blevet afvist. Et par dage
efter var hendes gode hjerte
dog lgbet af med hende,og hun
havde serveret et koldt glas
orangeade for soldaterne
dissestore drenge - der skulle
: deres vagttjenestepA et
";urbrrendende hedt tag. Sludderen var hermed begyndt, og
som et resultat af denne samtale faldt ordene om, at hun
ikke kunne hade dem lige sA
meget som fOr. rDe erjo lige sd
bangesom vi<.
ighederne
Genforeningsfestl
Til trods for en vis rengstelse
for begge parters vedkommende, som dog ofte skjules
godt, og til trods for den stadige trussel om terrorisme er
Jerusalemi det 6r, hvor man

skal fejre lO-irs dagen for
dens genforening,i i al almindeligheden stille og rolig by. I
alt fald er den mere stille, end
nogen turde have hf,bet for l0
Ar siden, lige efter 6-dageskrigen.Og den er en enhed,for sf,
vidt som man nu i modsretning
til flrene imellem 1948og 1961
frit kan frerdes mellem de to
bydele. Mandelbaum Gate,
den snrevreAbning mellem de
to bydele, er javnet med jorden, og besvreretmed at krydse over fra det ene land til det
andet er flyttet et halvt hundrede kilometer Bstpi til Allenby Bridge over Jordanfloden.
Festlighedernei forbindelse
med genforeningenaf Jerusalem vil sti pi i en lille m6ned.
De begynderpi Frihedsdagen
den 21. april og vil fprst vrere
afsluttet med Jerusalem-dagen
den 16.maj, idet man til denne
dag bruger den hebraiske kalender. Ud fra meddelelser i
den israelskepresse kan man
forstA.at ikke alle i Jerusalem
er lige begejstredefor, at man

netop i disseuger nrcppe kommer uden om en hird valgkamp, der let kan neddrcmpe
festlighederne.
Et hOjdepunkt,som kan forventes at skabe r|re og debat,
vil blive veteraners indmarch
gennem tre af den gamle
bys porte. Selv om de tidligesoldater, som i sin tid krempede sig frem gennem portene
og de smalle gyder, ikke vil
bare uniformer for ikke at
EQre marchen til en demonstrativ parade er det svrert at
forestillesig, at det demonstrative kan undgis. De forskellige
enhedervil modesved Grredemuren til en afsluttendeceremoni.
Den
Arlige Jerusalemmarch, der plejer at samle i
tusindvisaf deltagere,er i jubilreums6ret flyttet, siledes at
det bliver en del af genforeningsprogrammet. Det mere
internationale tilsnit skal en
bBrnetegningskonkurrence
give, hvor bide israelske og
udenlandske bTrn i alderen
7-14 itr er inviteret til at del-

Siden krigen i 1967 har israelerne varet beskaJiiget med at genrejse det jodiske
kvarter. Her sesden genopbyggedeJohanan ben Zakkai-synagoge.
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boerne som sA mange andre
stederover, at der ikke i planlregningener taget nok hensyn
til rekreative omrider, at der
er bygget for tret, siledes at
man lider af klaustrofobi,og at
bygningerne, hvor maleriske
de end udvendigfra ser ud, er
forfrerdelig fugtige indvendig.
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Indvielsen og beboelsen af
.;.-...
J.
det jgdist<e kvarter sammen
med andre restaureringsforetagender og arkreologiske
udgravningsarbejder vidner
r l l starkt om, at jpderne er ko,
met ind i den gamle by for at
Sddan sd det ud, da joderne i 1967 kunne komme frem til Grademuren for at
blive der. Ingen i Jerusalemi
bede.
dag drgmmer om, at israelertage. Som anbefalede emner lier, som det jOdiske kvarter ne vil acceptere,at byen igen
er f. eks. givet: >Jerusalem, er planlagttil at huse,er flyttet skal deles.En del andre ting pi
den hellige byn, >Jerusalem, ind i de nyrestaureredeejen- det politiske landkort kan der
fredens byn og >Jeg er i Jeru- d o m m e .
rokkeres med i den politiske
Genopbygningenaf det jgdi- debat. Men ikke med Jerusasalem<<.
Som sponsorfor denne forste internationale b4r- ske kvarter er fprst og frem- lemsenhed.
netegningskonkurrence
om Je- mest sket for at genskabeet leProgrammet for fejringen
rusalem stir 9 israelske or- vende beboelsesmiljg,ikke en af byens genforeningfor l0 6r
ganisationer,deriblandt flyve- ny turistattraktion. Selv om sidensigerdette entydigt,
selskabetEl-Al, hvis kontorer i bygningernefalder godt ind i
udlandet formidler informa- de gamleomgivelser,klagerbe- Artiklen er skrevel i ianuar.
tion om konkurrencen.
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Det jpdiske kvarter
Den officielle indvielse af det
jgdiske kvarter inden for murene af det gamle Jerusalemer
ligeledes henlagt til Jerusalem-dagen.Dette kvarter, som
sammenmed de tre gvrige:det
muslimske, det kristne og det
armeniske har en f,rhundredlang tradition, var ryddet for
jgder i irene mellem 1948og
1967.Restaureringenaf en del
af de gamle synagoger, som
enten blev gdelagt eller profaneret i dette tidsrum, er nu
for en stor dels vedkommende
bragt til en afslutning. Omkring halvdelenaf de 650 fami-

Kristi Himmelfartsdagskollek
ten 1977
I mange lande i Asien og Afrika oplever man politisk ustabilitet.Ofte fi.
det indflydelsepA de kristne kirkers arbejdsmuligheder.
Det er nu, kirkerne Onskerat blive si strerkeog selvstandigesom muligt. Det er nu, de beder om hjalp til at fi uddannetlangt flere praster,
evangelisterog laerere.
Undervisningi kristendomskundskab
er en ngdvendighed,men den er
ogsi en pkonomisk forpligtelse,der altfor ofte overstigeren ung kirkes
formien.
Der er tradition for, at danske menigheder i tiden omkring Kristi
Himmelfartsdaggiver en god gave til ydre mission.Det er en tradition,
der er mere nodvendigend nogensindefor kirkerne derude. Men den er
ogsi en ngdvendigtraditton for danskemenigheder,som ved, at missionsbefalingener givet til alle kristne.
Kollekten fordelesgennem Folkekirkens MissionsrAdblandt l2 fblkekirkelige missionsselskaber.
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