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Sådan set 23/9-88

I onsdags
vardet
YomKippur
Helt korrekt er overskriften ikke. Den j6diske dag
berynder jo ved solnedgang
den foreg8endedag, sfl Yom
Kippur beryndte tirsdag aften og blev afsluttet ved solnedgangonsclagaften.
Ordet Yom Kippur blev
kendt over hele verden, da
Israel i 1973blev angrebet
af Erypten - netop pfi den
helligsteaf alle Israelshelligdage, p6 Yom Kippur,
forsoningsdagen.
Men bortset fra at man hvis man vil vise solidaritet
med Israel - kan mindes
den dag i 1973, hvad mening er sfl ellersfor oskristne i at sige: I onsdagsvar
det Yom Kippur? Som
kristne har vi jo fAet en ny
Yom Kippur, nemlig Langfredag.
Der er mening i at minde
hinanden som kristne om,
at j6der over hele verden
holdt Yom Kippur i onsdags.

Gennem deres bonner netop pe denne dag fastholder
de noget, som undertiden
fortones blandt os kristne.
Og det er, at synd er synd
mod Gud. Joder i dag ved
udmarket, som de altid
har gjort, at synd kan have
skrebnesvangre
konsekvenserfor deresmedmennesker. Men p& Yom Kippur, er det ikke det, der er i
fokus. I fokus er det dybt
alvorlige, at synden sessom
synd mod Gad. P& dette
punkt har joderne meget at
lrereos.

OG FOR DET tredje kan vi
lrere nogelaf,de-k ristna-jt,
der. Mange af dem bruger
netop Yom Kippur til at bede og faste for deresbrodre
efter kodet, som endnu ikke er kommet til tro pfl, at
Jesus ogsAfor joderne har
bragt et fuldkomment offer. En sAdan bgn skal vi
ikke overlade til de kristne
jgder at v&re ene om.
FOR DET forste er der det Tvartimod skal vi solidarimrerkelige forhold, at jgder
sere os med de kristne joder
ikke langere kan holde og i vores bon for Israels
Yom Kippur efter de gam- frelse forene os med dem.
meltestamentligeforeskrifHvis man glemte det i
ter. De kan faste og bede. onsdags, kan det g6res i
Men de kan ikke bringe dag. Og hvis man ikke vil
ofre, da de ikke har et tem- gore det hver dag, kan man
pel. Siden Jerusalems Ode- f.eks. gore det pfr sabbaten:
lreggelsei er 70 e.Kr. har de fredag aften og lgrdag.
ikke kunnet bringe de ofre
En solidaritet med Isratil Gud, som GT foreskri- el, som ikke inkluderer
ver. Set med kristne ojne er bonssolidaritet med kristdette forhold miske ikke sfr ne joder for deres folks frelmerkeligt alligevel. Jesus se, er et slag i luften, hvor
er jo det fuldkomne offer. velment ens solidaritet end
kan vere.
Gud har ikke langere brug
for ofre af dyr. Han er tilHvis vi som hedningefreds med det dyre offer,
kristne i bgn kan forene os
med de frelste af Israel har
som hans dyrebare Sgn har
bragt.
det ikke vreret forgeves at
For det andet kan vi sta- skrive: I onsdags var det
dig lere noget af j6dernes Yom Kippur!
fejring af Yom Kippur.
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