Pa side 5 skriver Birger
Petterson om, hvordan et
oldebarn til den beromte
tyske komponist Richard
Wagner bekemper sin oldefars antisemitisme.

Terror

(

Ur
ga
VA

lar

afr
ka
sl€
ric
si(
idt

Richard Wagner

Seks timer efter bombesprangningen pd Jaffa Street den 3.
marts leder man stadig efter smd legemsdele blandt glasspltnterne i bagerbutikken, som bleu raseret ued sprangntngen. Blandt ortodokse jOder er der dannet et specielt udrgkntngskorps, der har som opgaue at samle legemsrestersammen.
Dagspressenhar givet en fyldig beskrivelse af de modbydelige terrorangreb i Israel,
hvor selvmordsbombemend
fra den palastinensiske organisation Hamas har taget over
60 personer med sig i doden
og s6ret adskillig flere. SOndag den 25. februar kom den
forste busbombe i Jerusalem.
Spndagen efter, den 3. marts,
kom den neste
i samme
buslinie,nr. 18, og pi nesten
samme tidspunkt s6ndag morgen. Dagen efter, mandag den
4. marts kom s6 bomben
uden for et forretningscentrum i Tel Aviv.
Hvorn6r dukker de neste
selvmordsbombemend op i en
bus eller ved et forretningskvarter, sporger man i Israel?
Og s6dan sporgerman vel ogs6 i Danmark, hvis man har
pdrr@rendei Israel eller selv
st6r for at skulle rejse til Israel.

I sidste nummer af avisen
skrev vi med henblik p6 faren
for terrorisme i Israel bl.a.:
,NAr alt tages i betragtning, er
det farligste trafikken - s6dan
som det ogs6 er i de fleste
andre lande.n
Der er al mulig grund til at
gentage dette. Holder vi op
med at tage til lsrael af frygt
for terrorisme, har terroristerne sejret. Den folelse af afmagt, man har, n6r man som
tilskuer ser p6 oprydningsarbejdet efter den anden bombesprangning
i Jerusalem,
kan vendes til solidaritet med
dem, som stadig kamper for
freden i Mellemosten.
Og ikke mindst: lad os fortsat bede for freden i omr6det
samt for vore medarbejdere,
s6 de med frimodighed kan
fortsatte deres arbejde uden
frygt.
Kai Kja,r-Hansen

Den kristne boghandel The Torch (Faklen) fik smadret sit udstillingsuindue ued bombesprangningen sundag den 3. marts.
Ved mi.ddagstider man i gang med at satte et ngt uindue i.

nemlig til dels oP tll os selv,
om de skal forblive souvenirs,
eller om vi vil lade dem hjel-

Tornekroner til salg pd Via Dolorosa.

Herodes den Store (61 37 -4
f.Kr.) har anvendt denne form
for dodsstraf. Josefus rapporterer ikke om det.
Under og efter den jOdiske
opstand mod romeme i 61 6670 e.Kr. blev tusindvis af jOder
henrettet ved korsfastelse.

En korsfestet mand
fra Givat ha-Mirtar
Lidt

nord

for

Jerusalem,

i

af en korsfestet mand fundet
i 1968. Naglen, der var hamret ned i venstre hal, var stadig forbundet med halen.
Naglen havde bOjet sig, da
den gik ind i pelen.
Forskellige unders6gelser,
deriblandt medicinske, har
fort nogle til den antagelse,at
manden har veret omkring
26 6r og 167 cm hOj og er
blevet korsfastet af romerne.
Korset var af oliventre. Man

gr urtuer,
serjeg og mit segl derunder.
Jeg er skyldig, siger Kingo.

har brugt sm6 trestykker af
pistacie- eller akacietra som
en slags skiver pA nagleme
for at forhindre kodet p6
underarmene i at glide ud
over naglerne.
En rekonstruktion af, hvordan en korsfastelse foregik,
ser sdrledesud:
o Den domte har efter at
vere blevet pisket bAret tverbjalken ud til henrettelsesstedet.

Perseme havde opfundet den Givat ha-Mivtar, blev et skelet
barbariske henrettelsesmide.
Grakerne brugte den, sAledes
Alexander den Store. Romerne fulgte i deres spor. Almindeligvis var det ikke-romerske
borgere - og isar slaver - der
fik denne straf for grove forbrydelser og opror. Dog findes
der enkelte eksempler p6, at
ogs6 romerske borgere blev
korsfestet for hpjforraderi. I
de omr6der, som var besat af
romerne, blev korfastelse ofte taget i anvendelsemod politiske oprorere.
Den romerske statholder i
Syrien, Quintilius Varus (61 64 f.Kr.) lod fx 2000 rebelske
jOder korsfeste omkring Jerusalem. Tidligere havde Alexander Janneus (61 103-76
f.Kr.) ladet 800 fariseere
korsfaste, et tegn p6 at en jOdisk hersker kunne tage denne ,hedenskeu henrettelsesm6de i anvendelse over for uJesusjedernes kongen. Rekonstruktion af Jesu kors -fra den bibuelske haue mellem Betlehem
med-joder. Det er uvist, om og Jerusalem
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souvenirkors fra Via Dolorosa.
Bodil E Skjott

. Liggende p6 jorden er
naglerne hamret igennem
mandens underarme og ind i
tverbjelken, som derefter er
fastgjort p6 den lodrette pel.
. Derefter er en nagle hamret igennem hans hele; hans
bagdel har stottet pA en lille
treklods, der har varet hamret eller bundet til pelen.

Den lille traklods, som den
korsfa,stedes bagdel kunne
stOttepd.
. Kroppens vagt, som nu
har hvilet p6 armene, har
m6ske bevirket, at underarmene er blevet sonderrevet
op til h6ndleddene.
o Doden er indtrAdt ved en
langsom og pinefuld kvelning.
o Oueruejdet forhold, at der
ikke skal stilles et konkurrenceforhold op mellem hvor
meget og hvor lenge andre
korsfastede har lidt i forhold
til Jesus. Det afgorende er,
hvilken betydning Jesu lidelse
og dod har for andre.

ved vor H".r"ilsus Kristus,din Son,
som med dig leverog regereri Helligdnds
enhed,
6n sand Gud fra evighed og til evighed.

- Han citerer mindst tre forskellige digte
i huer pradiken.
- Nd' han har md.skesuart oed selu at
hitte pd!

sikkert: At netop jeg tror p6
korsets mysterium, skyldes
ikke mig selv. Jeg er ikke
sammensat p6 en serlig m6de, som gor mig mere modtagelig for korsets evangelium
end andre. Intet menneske er
mere disponeret for dette end
andre.
Som den, der er kommet til
tro pi korsets g6de, er man
den forste til at bekende, at
ens hjerte var h6rdt som granit.
Nogle megtige klipper skulle forst veltes til side.
Nogle isbjerge skulle forst
smeltes.
I en af vore skpnneste passionssalmer kommer dette
netop til udtryk. Underet er
sket, s6 man kan istemme
bekendelsen, at man tror p6
korsets g6de - og mysteriet er
bibeholdt:
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,Dogjeg tror:af dine uunder
uald udsprang til stort
uidunden
magtigt til huer stenat ualte,
ti.lisbjerge seluat smelte,
til at tuatte hjertet rent!

Aldrig bliver man ferdig med
korsets gide. Korset med den
korsfestede Jesus, og det
tomme kors, som den korsfestede er taget ned fra, bliver ved med at tale. Begge
dele taler om Guds store
karlighed. Begge dele taler
om et mysterium, jeg ikke
fuldt ud kan trenge ind i og
alligevel ikke kan leve foruden. Og jo mere man forsoger
at trenge ind i dette mysterium, desto mere gAr det uforklarligt store op for en.
Andre kalder det idioti,
dirskab og galskab. Paulus
kalder ordet om korset en
kraft for dem, som frelses.
Nogle ser kun galskaben i
Guds dirskab; kristne ser visdommen i Guds d6rskab.
Nogle ser kun svagheden i

korsets nederlag. Kristne ser
kerlighedens sejr i Guds
svaghed.

Derfor bederjeg med tdrer:
Led den ind i mtne drer;
floden, som kan klipper ualte,
floden, som kan isbjerg smelte,
som kan blodskgld tuatte afl

Du, som har dig selumig giuet,
Iad i dig mig elske liuet,
,For Guds ddrskab er uisere sd for dig kun hjertet banker;
end mennesken og Guds suag- sd kun du i mine tanker
hed er starkere end menne- er den dgbe sammenha,ng!
skern(1 Kor. 1,25).
Skontjeg md. som blomsten
Jeg erklerer korsets ord for
uisne,
galskab, hvis jeg lever mit liv skont mi.nhd.ndog barm md
uden at klynge mig til det.
isne,
Jeg erklarer det for et godt du, jeg tron kan det sd mage,
iscenesat skuespil, hvis jeg atjeg dgden ej skal sffnge,
lever mit liv, som om korset du betalte sgndens sold!
ikke betyder noget. Uanset
hvor sympatisk indstillet jeg Ja,jeg tror pd korsetsgdde,
end kan vere over for det gar det, ftelser af din ndde.
kristne budskab, spotter jeg StAmig bi, nd.r
fjenden frister!
alligevel Guds karlighed, der- rak mig hdnd, ndr Ojet brister!
som denne karlighed fra kor- Sig: Vi gdr til Paradislo
set ikke gor sin virkning i mig. (Hil dig, frelser og forsoner!
Og n6r jeg klynger mig til DDS 167).
Kai Kjar-Hansen
korsets ord, sA v6d jeg en ting
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