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Öppna hem för israeler

Ledare
Guds skapelse
skan började äta djur. Guds Ord säger inte att
man inte skall äta djur, men klart är att från
begynnelsen var det inte tanken. Vi skulle leva
med djuren, inte av djuren. Vi tycker ofta att
utvecklingen går framåt och att vi kommit så
långt i vårt samhälle. Men bakom de industrialiserade djurfabrikernas lyckta dörrar pågår det
en verklighet de flesta av oss vill blunda för.
Men Gud ser.

Många gånger har jag återkommit till hur konkret och intresserad Herren är av vår vardag,
våra beslut och hur vi låter våra liv formas.
Det handlar sannerligen inte om att Jesus som
frälsare inte längre skall vara centrum i våra
liv - hur skulle någon av oss klara att leva utan
det för blicken? Nej det handlar om att vi skall
låta hela vårt liv få läggas till rätta så att Jesus
än mer blir centrum av hela vår varelse - till
den grad att vi låter allt vi gör och är få formas
utifrån vem han är, vad han vill och vad han
har sagt i sitt heliga Ord.

Judarna är ett redskap för att nå alla folk
I det judiska folket var det en del som fick
kallelsen att tjäna som präster. Inte för sin
egen skull, utan för folkets skull. De var inte
förmer än andra, men kraven på dem var större. Gud älskar alla folk - det är just därför han
har valt ut det judiska folket för att vara ett
viktigt redskap i hans plan att nå alla folk. En
del kan vi förstå, annat är fördolt för oss. Men
ju mer vi låter det bli en del av oss, desto mer
kan vi som icke-judar också bli en omistlig del
i Guds synliga och osynliga handlande.

Skapelsen är god
Det materiella är gott. Sexualiteten är god.
Kroppen är något fint. Attraktionen mellan
kvinna och man är gudagivet. Förvaltandet av
hus, hem och mark och kapital är gott. Jorden
är dynamisk och vi kan med den kreativitet
Gud skapat oss med göra det möjligt för alla i
världen att få mat, kläder och ett hem att bo i.
Men vi vet från skapelseberättelsen, vår tid
och våra egna liv, att det goda Gud gett oss
samtidigt är skört och snabbt kan bli perverterat, ut-och-in-vänt och förstört. Gud såg att det
var gott. Och människan gjorde det onda. Då
likaväl som idag. Detta kan göra oss missmodiga, men det finns inget utrymme att ge upp.
Nordiska Lutherhjälpen har i sin policy uttryckt det så kärnfullt: Vårt förvaltande av vår
jord kommer alltid att vara bristfälligt och
otillräckligt. Men i väntan på skapelsens
fulländning genom Guds suveräna handlande
vill vi med Guds hjälp ta vårt ansvar där vi
lever och verkar.

Vi gör nu en stor satsning för att nå ut i församlingar i Sverige och göra det möjligt för
svenskar att ta emot israeler i sina hem. Det är
kostsamt, men vi tror det är nödvändigt. Tänk
på Källan i ditt givande. Vi skulle nu behöva
flera som gav sitt tionde till Källan. Dörrarna
är öppna.

Leva med djuren, inte av djuren
Maten är viktig för Gud. Det ser vi både i skapelseberättelsen och i den judiska lagen som
Gud gav till det judiska folket genom sin tjänare Mose. I skapelsen gav Herren Adam och
Eva - och därmed mänskligheten - en rik
mångfald av växter att äta. Det var inte förrän
efter syndafloden som det talas om att männi-
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biblisk förkunnelse och undervisning.
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Israel
Öppna hem för israeler
För Källan är det viktigt att stimulera vänskap
mellan svenskar och israeler. Genom personlig kontakt upptäcker man fort att vi alla, var
vi än kommer från, är unika personligheter,
och då blir det mindre stereotyper av typen
”svenskar är så här” och ”israeler är så där”.
Dessutom är det så att en väldigt stor andel av
de judar som tror på Jesus som Messias har
kommit till tro just genom en hednakristen
människa som har delat sitt liv och sin tro på
Israels Gud med sina judiska vänner.

Vi i Källan vill bistå med samlingar och annat
stöd för dem som vill vara värdar i ”Öppna
hem för israeler”, eftersom det är lättare att
vara en trevlig värd för israeler om man har
kunskaper om israelisk kultur och historia.
Det är också viktigt att lära sig många profetior och andra bibelverser från Tanakh (GT).
När hednakristna kan den hebreiska bibeln
(GT) bra och bättre än många israeler, så
väcker det ofta både nyfikenhet och avund (se
Rom 11:11). Men det allra viktigaste för en
värd i HIT-nätverket är att ha ett öppet hjärta,
både för Gud och medmänniskor. Därför vill
Källan också att vi ska be mycket för varandra på samlingarna i ”Öppna hem för israeler”.

Väldigt många unga israeler reser ut i världen
efter fullförd militärtjänst. Många har behov
för att vila efter en tuff militärtjänst. Andra är
sugna på äventyr. Ytterligare andra är nyfikna
på hur andra samhällen och kulturer fungerar.
Också Sverige är ett intressant land att åka till
för israeler.

Omris vittnesbörd
Omri Jaakobovich växte själv upp på kibbutsen Ramat HaShofet i Israel, dvs han hade en
helt sekulär uppväxt. Som så många andra
reste också Omri ut i världen som ung, och
kom till Paihia på Nya Zeeland, där Omri
fortfarande bor när han inte är ute och reser.

Därför har Källan upprättat en kontakt med ett
nätverk som heter Hosting Israeli Travelers
(HIT). Idén går ut på att den som vill vara
värd, kan öppna sitt hem för israeler som är
medlemmar i HIT-klubben. Det som krävs är
en säng, en dusch och en hylla i kylskåpet.
Värden avgör själv vilka datum hemmet är
öppet för israeliska gäster och värden avgör
själv om gästerna också ska bjudas på middag
och andra aktiviteter.

Det var där i Paihia som Omri mötte (hedna-)
kristna människor som tog på allvar att det
judiska folket är Guds utvalda folk, men som
också trodde på Jesus Messias och vittnade.
Omri öppnade Nya testamentet, som han
trodde var en kristen manual för hur man ska
förfölja judar, och upptäckte att det inte var så
som han trodde. Omri läste profetior i Tanakh
(den hebreiska Bibeln som av hednakristna
kallas Gamla testamentet). Så kom Omri till
tro på Jesus som Messias. Sedan dess har
Omri grundat nätverket Hosting Israeli Travelers (HIT) för att göra det möjligt för bekännande (hedna-)kristna att kunna bli vänner
med israeler.

Alla värdar måste lova särskilt två saker:
1) Att inte prata om religion och tro mot gästernas vilja och
2) värdarna får inte lov att undvika att dela sin
tro på Jesus om gästerna visar intresse.
Bakgrunden till HIT-näverket är att en israel,
som i dag leder HIT-nätverket, själv var på
resa till Nya Zeeland och kom till tro på Jesus.

Det har gjort intryck att träffa Omri
Jag har träffat Omri några gånger i Israel och
hört honom berätta. Det har gjort intryck och
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därför önskar jag sprida denna informationen
så att också många svenskar kan få träffa
Omri och förstå mera hur man kan vara ett
vittne om Jesus Messias för det judiska folket
– och det utan att ens lämna sitt eget hem.

fel, och har du inte ett hjärta för dem, så blir
allt fel.
Omri är noga med att understryka att man inte
får prata om tro och religion med sina gäster
mot deras vilja, men å andra sidan får man
heller inte låta bli att komma in på tro och
Jesus när gästerna väl är öppna för det.

Det man behöver erbjuda är en säng på ett
rum, duschmöjligheter och en ledig hylla i
kylskåpet. Vill man bjuda sina gäster på middag, är det heller inte förbjudet. Konsten att
vara värd för sina gäster, är en konst ”alla”
kan, och som Omri säger: Har du ett hjärta för
dina gäster, dvs att de uppfattar att du bryr dig
och är glad för att de kommer, så kan inget bli

Andreas Johansson
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Bibel och bön
Obadja
Obadja är gamla testamentets kortaste bok.
Den är bara en sida i min Bibel. Enligt Fjellstedt så verkade han mellan 788 och 783 före
Kristi födelse. Obadja betyder ”Herrens tjänare”. Jag tänkte i dag försöka dra ut tre saker
som Obadja önskar att säga med sin profetia.
Tre saker som jag tror kunde vara aktuellt
också idag.

Och istället för ett rått skratt som är vår dom
kunde vi be en stilla bön och överlåta saken
till Herren.
Obadja säger i v.12 ”Se inte med lust på din
broders dag, på hans olyckas dag”
Kristi Rike
Detta är två saker som inte borde höra hemma
i Kyrkan. Syskonbråk och skadeglädje. Obadja profeterar om hur Kristi Rike skall sträcka
sig till alla folk! Det är många folk det och det
finns många möjliga syskonbråk där. Men
Kristi rike grundar sig på Jesus. Då, när jag
ser min broder eller syster ser jag ännu en
som har fått ta emot det samma som jag, syndernas förlåtelse. Jag som bråkar och känner
skadeglädje, mig älskade Jesus så mycket att
Han valde att dö för mina synder på korset. Så
blev jag en medborgare i det riket. Så är jag
förlåten och älskad och jag får ta emot detta
genom att tro. Nu, om jag som fått så mycket
förlåtet inte kunde förlåta, hade inte det varit
märkligt? Såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Syskonbråk
”Förnämligast går hans profetia emot Edom
eller Esau, som hade ett särdeles hat eller nit
emot Israels och Juda folk, så som det plägar
tillgå, när nära vänner blir oense med varandra och i synnerhet när bröder emellan hat
och ovänskap kommer, då är det med ovänskapen ingen måtta” Luther
När det blir bråk mellan syskon och vänner så
finns det nästan ingen hejd på det hela. Det
kan bli hur infekterat som helst. Kanske är det
för att man vågar slappna av med sina syskon
som man tar ut svängarna också då man blir
ovän med dessa? Det är inte så upplyftande
att läsa om dessa syskonbråk, men de finns
där igenom hela mänsklighetens historia. Helt
från Kain och Abel och framåt.

Det är ett rike jag vill vara med i, ett rike där
Jesus är centrum, ett rike där vi alla står som
förlåtna och älskade människor inför Honom i
tillbedjan. Så fort vi tar ett steg bort från Jesus
så är riket något annat, då skapas det plats för
bråk och skadeglädje.

Skadeglädje
När olyckan kommer då finns det en skadeglädje bland Edoms folk mot Israel, ”slå ner,
slå ner i grunden”!
En sådan skadeglädje kanske finns också
idag? Precis som det finns syskonbråk! Men
skadeglädjen är inte en glädje som kommer
från Gud. Egentligen ett märkligt ord, skadeglad. Man blir glad då en annan skadar sig.
Vilket hat som ligger bakom en sådan glädje!
När man hör att någon som man känner som
man inte gillar har fallit då finns det en lockelse i att känna just en sådan skadeglädje.
Men om den Helige Ande fick göra sitt arbete
med oss kanske vi skulle få upp ögonen och
se att det kunde lika gärna varit jag som föll.

Obadja betyder Herrens tjänare och på det
sättet pekar han på Herrens lidande tjänare i
Jes. 53 som är Jesus Kristus, han som tog domen i vårt ställe.

Johannes Westberg
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Inspiration
Buddha eller Kristus
Intresset för New Age har varit stort genom
århundradena och det har inte minskat. Tvärtom. När människor söker efter mening i sina
liv, stöter man ofta på New Age i olika former
och tar det till sig. Man kommer in i en stor
gemenskap eftersom det är många som finner
meningen med livet i New Age. Men så småningom upptäcker man att New Age inte kan
ge tröst i livets svårigheter och man känner en
stor tomhet i sitt inre, man har blivit bedragen.

En kvinna som heter Alice Bailey arbetar på
att bilda en världsvid organisation. Hon har
lämnat sin kristna tro och gått över till olika
läror inom New Age, som teosofi och tibetanbuddhism. I sina böcker beskriver hon en plan
som New Age skall utföra. Den handlar om
en kommande världshärskare, en världsregering, en världsreligion och ett världsekonomiskt system. Det handlar om Antikrist och
hans världsrike. En ny gemenskap där alla
måste vara med. Men kristna, judar och muslimer står i vägen för genomförandet av denna
plan och måste därför undanröjas. Den antikristliga anden vill ta ifrån oss Jesus och den
helige Ande. Om han lyckas kommer jaget i
centrum vilket leder till andlig död. Detta visar att New Age är den nya tidsåldern, den
Yttersta Tiden innan Jesus kommer, som det
står om i Bibeln. Därför måste vi vara vaksamma på all den nyandlighet som sprider sig
runt om i vårt land och informera om vad som
ligger till grund och finns bakom den.

Föredragshållaren Helena Nilsson har lärt
känna New Age inifrån och vet vad hon talar
om. Hon har sin bakgrund i Frälsningsarmén
och Pingstkyrkan. Hon hade övernaturliga
upplevelser i sitt eget hem. Hon har lett
healingkurser och varit inne i shamanism.
Hon hade häftiga andliga upplevelser med s.k.
andliga guider. Till slut tyckte hon sig ha hittat hem i spiritismen. Där citerade man ur
Bibeln, man sjöng psalmer och bad böner. De
andliga gåvorna fungerade bättre här. Då mötte hon Jesus som sade: ”Du tjänar Satan.” När
hon kom hem sa hon till de guider som väglett
henne: ”I Jesu namn försvinn härifrån!” Sedan bad hon direkt om syndernas förlåtelse
och hon fick ta emot den helige Ande. Att få
ta emot Guds kärlek och förlåtelse var underbart. Hon bröt med alla nyandliga kontakter
som hon hade haft och kastade bort alla saker
som hon hade använt vid utförandet av olika
riter och kurser i nyandlighet.

Yoga vad är det egentligen?
Syftet med yoga och andra österländska meditationstekniker är att övervinna själva döden.
För att kunna göra det måste man eliminera
det mänskliga jaget genom daglig meditation.
Målet är att uppnå gudomlighet genom förening med en opersonlig energi i kosmos som
kallas brahman.
I Väst menar de som förespråkar yoga att den
inte alls har med religion att göra, utan handlar om fysiska övningar. På vissa skolor i Sverige har man yoga på schemalagd tid och lär
barnen att göra solhälsningen, som inleder
varje yogapass, och att använda hinduiska
mantran. Man tillber alltså solen och överlämnar sig med kropp och själ till yoga.

Tre miljoner svenskar är inblandade i New
Age. De tror att de är skapade med ett gudomligt inre. Jaget är i centrum med en kraft och
en gudagnista från gudomen. Du behöver ingen Frälsare. Ingenting är sant. Materien är
ond. Man måste samla på goda gärningar för
att få en god karma och kunna återfödas till
ett bättre liv. Det är det som kallas reinkarnationen. Man tror att allt är besjälat och man
blir bunden i det.

Man kan bli sjuk av att praktisera yoga
Det finns kristna forskare som har forskat om
kopplingen mellan psykisk sjukdom och
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buddhismen. Man måste ta reda på källan till
dessa metoder. Det går inte att ta bort det andliga som hör ihop med terapin. Utan den andliga dimensionen skulle terapin inte fungera.

yoga. Det finns ett sjukdomstillstånd som
heter yogapsykos med en stark inre kraft. Det
innebär ett stort lidande för den som trodde att
yoga bara var en fysisk aktivitet. Det finns de
som också har förlorat medvetandet vid andningsövningar i en viss typ av yoga. Men det
finns befrielse i Jesu namn vid förbön. Ett
nätverk startades för att behandla följderna av
meditation men det var så många som behövde hjälp att man till slut fick lägga ner verksamheten pga att resurserna inte räckte till.

Buddhister och hinduer är mycket kritiska till
hur vi i västvärlden ser på och använder yoga
och mindfulness. Dessa meditationstekniker
är en del av utövandet av hinduism och buddhism. Man avråder personer med ett instabilt
psyke att använda mindfulness eftersom meditationen kan påverka verklighetsuppfattningen och den psykiska hälsan negativt. Men
man har också kunnat konstatera positiva effekter hos dem som använder mindfulness,
dock inga vetenskapligt bevisade resultat.
Mindfulness är inte bättre än andra strukturerade metoder. Inte heller alla psykiatriker anser att buddhismen är ett vetenskapligt hållbart alternativ eller en tillfredställande grund
för terapi. Man kan jämföra med effekten av
motion, som förebygger återfall i depression
utan biverkningar.

Det finns ingen kristen yoga
Så kallad kristen djupmeditation har tagit alla
delar från zenmeditation. Kontemplation är
uppblandat med gnostisk meditation. Man kan
inte plocka russinen ur nyandligheten. Källan
är grumlig.
Ignatius av Loyola
menar att vägen till frälsning går genom att se
inåt genom djupmeditation och att vi får en
andlig vägledare. Men vi kan inte ha någon
annan vägledare än den helige Ande. Ingen
eller någonting får komma emellan oss och
Jesus. Ignatius av Loyola menar att vi behöver Guds nåd plus meditation och andlig vägledare fastän vi redan har den helige Ande.
Gud är en, Jesus är Herren, Rom 10:9.

Men genom att förklara att allting är en illusion och att ingenting är verkligt tar man bort
motivationen för att forska och vetenskapligt
analysera världen. De flesta nobelpristagarna
har kommit från den judisk-kristna delen av
världen.

Mindfulness
Rötterna till mindfulnessmeditation finns
inom buddhismen och i de religioner som
föregick den i Indien, nämligen vedismen,
brahmanismen och hinduismen. Religiös
skrift: Bhagavadita.

Här är fyra förhållningssätt och principer som
är utarbetade efter en buddhistisk meditationsmetod. SOAL: Stanna upp, observera,
acceptera, låt gå.

Brahman är ett universellt väsen, världssjälen.
Inom brahmanismen är den fysiska världen en
illusion, en skenbar existens.

1) Stanna upp; vara medvetet närvarande i
nuet.
Men det är viktigt att göra upp med saker som
ligger i det förflutna. Då kan vi lättare leva i
nuet och se positivt på morgondagen.

Buddhismen handlar om
karma=handling,
reinkarnation=återfödelse
nirvana=utslocknande, slutmålet.

2) Observera. Hur känns det i kroppen? Fokusera på andningen. Var vaksam. Låt känslor och tankar gå utan att analysera eller
värdera ont eller gott. Se inte på tankarna
som faktiska realiteter.
Tankar och känslor kan vara varningssignaler
som man behöver ta på allvar. Bibeln lär oss
att skilja på gott och ont för att göra Guds
vilja.

Genom mindfulness, yoga, pilates, zenbuddhistisk meditation försiggår ett successivt införande av buddhismen i svensk primärvård
och psykiatri. Men de människor som blir
rekommenderade mindfulness får ingen information om andlighet som kommer från
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3) Acceptera det oacceptabla även om det är
jobbigt och skrämmande. En förändring av
förhållandet till det som sker här och nu.
Vi måste naturligtvis acceptera verkligheten
omkring oss men vi ska inte acceptera allt
som kommer i vår väg. Vi har någon som kan
hjälpa oss.

Det finns några psykologer och terapeuter
som har skrivit böcker om en ny utvecklingsfas, ”Tredje vägen”, som anknyter till österländsk filosofi. Men de har inte alls lika
många vetenskapliga belägg som gamla beprövade metoder. Varför inte hålla fast vid
vetenskapligt beprövade metoder som man
vet har begränsade biverkningar? Istället riskerar man människors mentala hälsa genom
att blanda in buddhistisk andlighet inom psykiatrin och öppenvården här hos oss i Sverige.

4) Låt gå, släpp taget. Man lär sig leva med
sina problem i stället för att leva mot dem. Då
blir de mindre hotfulla och man kan lämna
över dem. Till sist upphör problemet.
Till vem ska vi lämna problemen? Om man
menar att glömma eller förtränga problemen
så finns de ju ändå kvar. En troende kristen
lämnar över det man inte själv kan lösa till en
som är starkare, till Gud.

Källor: Anteckningar från ett föredrag av Helena Nilsson.
Bok: Buddha eller Kristus, av Gertrud Storsjö.

I buddhistisk och hinduisk meditation handlar
det om att inte ta världen på allvar. Allt är ju
en illusion. Man går in i sig själv i meditation
för att få bort jag-medvetandet och meditera
bort verkligheten runtomkring. Man får ett
mantra att koncentrera sig på, för att få all
aktivitet att stanna av. I mindfulness har man
andningen som ett medel för att ignorera tankarna.

Sigrid Eliasson

Inspiration
Ledare som vandrar med Jesus
Jesus inbjöd sina lärjungar att följa Honom – dag efter dag!

För Jesus visade på en helt annan väg: Han
kallade människor till lärjungaskap och ledarskap genom att tillsammans med Guds folk –
Församlingen – vandra i Hans fotspår intimt
nära Honom varje dag. Jesus sa: Kom och följ
mig, så ska Jag göra er till människofiskare!
(Matt 4:19). I vandringen tillsammans med
andra efterföljare (=kyrkan) i Jesu fotspår,
nära Honom, skulle ledarskap uppstå. Förändrade genom vänskap, brustenhet och genom
att dela varandras liv skulle de formas av Jesus till Hans lärjungar. Relationen med Jesus
själv var avgörande. Men utan de andras riktiga vänskap, deras sändning två och två skulle de aldrig blivit världsmedborgare med en
vision om att ALLA FOLK ska bjudas in till

Om en person som aldrig annars går i kyrkan,
oväntat skulle upptäcka att vi har gudstjänst
söndag kl. 11 och hamna på en kyrkbänk, vad
skulle hon se då? Och hur skulle hon uppfatta
hur en överlåten person lever ut sitt kristna liv
i dagens Sverige?
Risken är att personen tänker att de kristna
samlas en gång i veckan högst en timme. Och
att det som händer inte har med relationer att
göra eller att det skulle påverka de enskildas
liv. Om det skulle vara så, har vi allvarliga
problem som kristenhet idag …
9

Ledarna kom hem och rapporterade om Guds fantastiska verk genom
dem, Lukas 9:10, 10:17-20. Dessa
rapporter/vittnesbörd var viktiga i
urkyrkan. Se t.ex. Paulus och Barnabas hemkomst från den första missionsresan i Apg 14:27.
• Efter dessa erfarenheter fördjupar
Jesus ledarnas böneliv, och deras
förståelse av Guds Rike ( se t.ex.
Lukas 9:28-43). Han delar Guds
hjärta med dem, att Han måste dö för
att sona människornas synd. Han
kommer att uppstå och efter att ha
stigit upp till himlen, skall Fadern
sända Helig Ande. Den tredje personen i gudomen som för alltid ska
vara i oss som lärjungar.
• Nu vidtar sista delen av utbildningen: att avklädas egna ambitioner!
Folkskarorna som samlas kring Jesus
minskar nu snabbt. Så snabbt och
tydligt att till och med Jesus ställer
frågan till sina lärjungar: ”Ska också
ni lämna mig?” ( Joh. 6:66-67).
Vad får vi möta idag när vi vandrar med Jesus
som Guds Son?

att lära känna Jesus, Guds Son. (Matt 28:1820).

•

Vad fick lärjungarna möta när de vandrade med Jesus?
Den utbildning som Jesus gav var förstås den
bästa teologiska utbildning som någonsin
gjorts! Alla teologiska skolor, universitet och
bibelskolor borde jämföra sig med Jesu träning.
Viktiga inslag i Hans undervisning:
•
•

•

•

•

Guds Rike stod i centrum, se Lukas
4:18-19, 43; jfr Mark 1:14-15.
Jesus handlade Guds Rike, sedan reflekterade Han den verkligheten med
lärjungarnas frågor; (se gärna Joh
13:36-14:14)
Jesu undervisning var inte filosofiskt reflekterande, utan möjlig att
handla på direkt. (Bergspredikan,
Matteus 5-7) Här möter vi vardagsverklighet, om relationer, sexualitet,
ondska människor emellan, om daglig bön, att söka Guds Rike och
Guds Rättfärdighet först – sedan
kommer omsorgen om daglig ranson
av mat etc.
I Matteus 8-9 beskrivs mer i detalj hur
Jesus byggde de blivande ledarnas
karaktär, tro och frimodighet. Här
berättar Matteus om hur Gud ser till
att lärjungarna får ställas inför omöjligheter för att se och förstå vem Jesus verkligen är. Döda uppstår, sjukdomar botas, demoner kastas ut och
stormar stoppas med ett ord från Jesus.
Lukas 9-10 beskriver hur Jesus sänder ut lärjungarna strategiskt två
och två för att våga handla som
ambassadörer för Guds Rike: auktoritet var given till dem för att kasta
ut demoner, bota sjuka och predika
Jesus som Herre.

Inget annat än det jag beskrivit ovan! Så konsekvensen är: det finns ingen annan väg eller
utbildning än den apostlarna, de sjuttio eller
folket runt Jesus fick gå. Vi ska gå med Jesus.
Han kommer att göra oss lika Honom att i
Guds Andes auktoritet proklamera Guds Rike.
All god teologisk utbildning ser ut precis så.
Inget annat duger!
Om de första kristna ledarna sa man att de
”hade varit med Jesus”. Apg. 4:12. Detta borde sägas om oss också!

Hans Sundberg
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Nordiska Lutherhjälpen vill stödja människor som
befinner sig i materiell och social nöd. Vi vill
också ge dem möjlighet att möta Jesus som
frälsare och Herre och finna en kristen gemenskap. Vi är tacksamma för de gåvor vi kunnat
kanalisera vidare genom åren!
Nordiska Lutherhjälpen stödjer nu dessa fyra
ändamål:
* Bukobahjälpen (Tumaini Children Center) som
arbetar med gatubarn i Bukoba, vid Viktoriasjön i
Tanzania. Barnen uppsöks och rehabiliteras, och
deras familjer får också stöd, så att barnen om

möjligt kan återvända hem. Föreståndaren, syster
Adventina, är diakon i Evangelisk-lutherska
kyrkan. Verksamheten vill visa barnen på hoppet i
Kristus, att de är värdefulla, och har en framtid.
Omkring 130 barn hjälps varje år bort från gatan.
* Föreningen Ge det vidare, som samarbetar med
Ilemera Carpentry Center for Orphans, vilket
ligger sju mil söder om Bukoba. Cirka 20 ungdomar får en tvåårsutbildning i antingen snickeri
eller sömnad, samtidigt som de får omsorg, kristen
undervisning och gemenskap. Sedan kan de återvända till sina hembyar och försörja sig själva. I
höstas utexaminerades elever för sjunde gången.

Gåvor till Nordiska Lutherhjälpen
B Adell Västerås, Å Karlsson Munkedal, G Lindegren Frillesås, M och P-Å Svensson, Åsa, E och C-H
Karlsson Ljungskile, D Lundström Trosa, S Hansson Halmstad, J Eriksson Kungälv, A Westöö Västra
Frölunda, D Juhlin Lidingö, K-E Tjäder Haparanda, onämnd, I Nilsson Vinslöv, M Eliasson Göteborg, D
Ekström Göteborg, Svensäter Markaryd, L-E Swahn Vimmerby, B Gren Göteborg, P Henriksson
Göteborg, B Gren Göteborg, M Odgaard Ljungskile, onämnd, L-E Swahn Vimmerby, Å Karlsson
Munkedal, D Juhlin Lidingö, E och CH Karlsson Ljungskile, L Josefsson Väröbacka, A Westöö Västra
Frölunda, A Andersson Ytterby, S Enander Ljungskile, S Hansson Halmstad, D Ekström Göteborg, B
Gren Göteborg, onämnd, E Svensson Jämshög, Svensäter Markaryd, D Lundström Trosa, L Johansson
Uddevalla, L Johnsson Ljungskile, E Rom Uppsala, K Nygren Rom Uppsala, B o I Svenungsson
Öxnevalla, G Blomquist Hälleviksstrand, O Skåring Uddevalla, A Jocic, Göteborg, A-K o J-E Appell
Kristianstad, G Bengtsson Södertälje, M Persson Styrsö,B Gren Göteborg, M Johansson Grundsund, L
Larsson Lidköping, A Karlsson, C Fredriksson Brastad, R Olsson Lysekil, K Johansson Brastad, K
Holmberg Byske, B Gren Göteborg, G Falk Varberg, S Nilsson Hisings Backa, S Johansson Göteborg, M
o P-Å Svensson Åsa, G Franzén Emmaboda, K-E Tjäder Haparanda, J Falck Lund, Orusts pastorat
Henån, M Skredsvik Skene, L-E Swahn Vimmerby, H Henriksson Skellefteå, D Juhlin Lidingö, A
Corneliusson Upphärad, D Lundström Trosa, S Appell Moheda, M Fjellander Anderstorp, B Gossner
Sibbarp, S Hansson Halmstad, A Westöö Västra Frölunda, G Henriksson Korpilombolo, B o E Darljung
Vänersborg, V Johansson Göteborg, J Weichbrodt Göteborg, D Ekström Göteborg, M Johnsén Jörlanda,
Svensäter Markaryd,onämnd, S Kalin Fegen, B Gren Göteborg, Rya Kyrkliga arbetskrets Frillesås, B
Gren Göteborg, B Sjöholm Uppsala, E Beran Uddevalla, Å Karlsson Munkedal, B Gren Göteborg, S
Enander Ljungskile, K Johansson Brastad, A Andersson Kode, I Leffler Varberg, I och B Adell Västerås,
B Gren Göteborg, S Nilsson Hisings Backa, I Lybeck Kungshamn, S Gustavsson Brastad, L Larsson
Lidköping, Höks pastorat Laholm, R Jons Gustafs, M och P-Å Svensson Åsa, A Westöö Västra Frölunda,
P Albertsson Karlstad, S Larsson Ytterby, A-M Olsson Karlshamn, G Blomquist Hälleviksstrand,
onämnd, M Odgaard Ljungskile, D Juhlin Lidingö, A och B Grunditz Lund, S Hansson Halmstad, D
Ekström Göteborg, H Angelus Lund, E och C-E Svensäter Markaryd, onämnd, I Thorsson Ytterby, D
Lundström Trosa, G Henriksson Korpilombolo, L Josefsson Väröbacka, B Gren Göteborg, Svensäter
Markaryd, A Torstensson Ljungskile, D Strömblad Västra Frölunda, E Hergens Lund, E Josefsson
Göteborg, A Andersson Kode, B och I Svenungsson Öxnevalla, M Svensson Borås, M Persson Styrsö, M
Adrian Växjö, I Nilsson Vinslöv, J Erlandsson Göteborg, L Johnsson Ljungskile, G Blomquist
Hälleviksstrand, Lilla Edets pastorat Hjärtums förs. Lilla Edet.

48 612 kr inbetalat till Nordiska Lutherhjälpen under perioden 2017-10-19 - 2018-02-25.
Nordiska Lutherhjälpens plusgiro: 628694 - 2
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Retur: Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla
* Samaritan´s Purse, en amerikansk hjälporganisation som agerar snabbt vid stora katastrofer världen runt. Det är en evangelisk-kristen
organisation som har verksamhet i 130 länder. De
vill dela Guds kärlek och evangeliets hopp genom
medicinsk hjälp och andra projekt. Aktuellt nu är
krisen för rohingyaflyktingarna i Bangladesh, där
sjukdomar härjar i överfulla läger. Samaritan´s
Purse har bland annat byggt en klinik för
behandling av difteri och redan räddat hundratals
flyktingar från difteri.

böckerna): Han skaffar den faderlöse och
änkan rätt, han älskar främlingen och ger
honom mat och kläder (5 Mos 10:18 Svenska
Folkbibeln). Machasehs vision att hjälpa de
mest sårbara bland människor inkluderar flyktingar. Machaseh ger här ett exempel på en
familj som fick hjälp av dem:
En person, ‘L’, kom till Israel från Sudan för
att undkomma krig. Vid 15 års ålder reste hon
helt ensam genom Sudan, Egypten och Sinai
öken. Vi kan bara gissa vad hon upplevde
under den tiden. I Israel blev hon förälskad i
och gifte sig med en sudanesisk man. Han
visade sig vara våldsam och misshandlade
henne. Vid ett tillfälle bröts några ben vilket
ledde till att hon hamnade på sjukhus och han
i arresten. När han släpptes från fängelset försonades de. Sedan började han misshandla
henne igen. ‘L’ kontaktade Machaseh och bad
om hjälp att rädda sig undan. Machaseh har
en lägenhet för situationer som dessa och där
bodde hon i fyra månader. Under denna tid
började hennes man förstå att hon inte skulle
stanna kvar i ett förhållande där hon misshandlades och att han skulle förlora henne och
deras barn. Han valde att söka hjälp vilket till
slut ledde till att han blev botfärdig. De har
sedan återförenats och arbetar tillsammans på
helande och återhämtning.

* Det fjärde projektet som vi stödjer, Machaseh,
ska jag nu berätta lite mera om. Det är ett diakonalt center i Jerusalem som grundats och leds
av en messiask judinna, Lena Levin. Machaseh
betyder tillflyktsort och de vill vara just en
tillflyktsort för grupper som: kvinnor i sexindustrin, barn som utsatts för våld i hemmet, de
som lever under fattigdomsgränsen, samt överlevande efter Förintelsen. Stödet kan handla om
mat och kläder, terapisamtal och juridisk hjälp. De
hjälper oavsett religion, etnicitet och kultur.
Machaseh startade 2005. Arbetet har växt med
åren och nu har de flera professionella till sin
hjälp, till exempel terapeut, själavårdare, psykolog, och socialarbetare. De har tillgång till advokater och dessutom flera volontärer. De samarbetar med andra organisationer både i Israel och
utomlands, Nordiska Lutherhjälpen är en av dem.

Med hälsning från alla i styrelsen för Nordiska
Lutherhjälpen genom
Elisabet Josefsson, vice ordförande
Nordiska Lutherhjälpen grundades 2011 för att
underlätta för enskilda och församlingar att vara
delaktiga i bistånd som utgår från evangeliet och
ser till hela människan i vardag och katastrof.

Israel har fått flyktingar från hela världen.
Angående det citerar Machaseh Tora (Mose12

