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en julehistorie
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Ved 6rsm@deti Skjern
der foretages valg til Is
styre.
Erik Nikolajsen, so(
Kirke og tidligere udse
Israelsmission,er villig
Forslag til andre kar
elsmissionenssekretar
saget af den foreslAed
stille. Forslag kan stil
medlemmer af Den Da

Baruch Maoz
Pe midtersiderne forteller
Baruch Maoz om en velsignet sabbat med dab. Artiklen erstatter 6rets julehistorie - og er bedre end de
fleste julehistorier!
Efter at englesangenhar lydt
pi Betlehemsmarker, henger
deres budskab om frelseren,
Kristus, Herren, i luften. Han,
frelseren er inden for rekkevidde. Derfor opfordrer hyrderne hinanden: ,Lad os gA
ind til Betlehem og se det,
som er sket.u
For hyrderne var vejen ikke
lang til frelseren og frelsen.
Den er lidt lengere for os hvis
vi helt bogstaveligt skal tage
udfordringen op og drage til
Betlehem. I Grundtvigs julesalme Det kimer nu til julefest
Iyder opfordringen jo s6dan,
selv om det neppe er ment
helt bogstaveligt:
O, kommermed til Dauidsbg,
huor englesjungerunder skg;
o, gangermed pd marken ud,
huor hgrder horerngt fra Gud.
En ting som m6ske kan blive levende for en ved at holde
jul i Betlehem, Davids by, er
den situation som Maria og

Josef oplevede: en overfyldt
by der har svert ved at skaffe
soveplads til alle besogende.
S6dan ogs6 anno 1999. Men
p6 en s6dan oplevelse er det
nu svart at leve sit liv.
Og julemanden, som i de
seneste Ar har gjort sin entre i
Betlehem, ham kan man heller ikke leve sit liv p6.
At holde jul i julens by kan
give en oplevelse. Ellers er
der vist ikke store chancer for
at evangelietskulle blive mere
levende for en d6r end pA et
hvilket som helst andet sted
pA jordkloden.
Det gledelige er at Gud
ikke er lokalt begrenset, ikke
begrenset til en nation eller et
helligt sted. Derfor er frelsen
og frelseren ogsi os nar.
Han er inden for rakkevidde
selv i det kolde nord.
Vejen til ham er ikke lang.
Gud har gjort den kort.
Derfor: God adventstid og
gladelig jul!
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Israelsmiss

Vi har fdet en stor
flotte dobbelt-kort
hentet hjem fra Is
1 sat med 1Ofors
- samt kuoerter
- koster kr. 700,-t
Ring bare - s6 senderj
Julemanden
har ogsd gjort
sin entr€ i
Betlehem.
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