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Guds mission

Ledare
Guds rike, det är där Gud är kung: ”Säg bland
folken: ’Herren är kung, världen står fast och
vacklar inte. Han ska döma folken med rättvisa.’”
(Ps 96:10) Då Jesus kom, så kom han med Guds
rike: ”Den som har sett [Jesus] har sett Fadern.”
(Joh. 14:9) När Guds rike kommer, förväntas det
en respons, ett svar. Jesus förkunnade: ”Tiden är
inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på
evangeliet!" (Mark 1:15)

Mötet med Israels Gud genom Jesus är livsförvandlande. Livet kan inte fortsätta som förr. Det
som börjar som ett revolutionerande, livsförändrande möte med Jesus lugnar lätt ner sig till en
religion med fasta traditioner, som efterhand glider in i det normala sociala livet.
Detta är ett olösligt dilemma för alla troende. Äkta
tro behöver någon form för stabilitet och ordning
för att kunna överleva och blomstra. Ritualer,
trosbekännelser och organisering utformas som
regel för att bistå äkta och levande tro. Samtidigt
är faran alltid att glöden i gudsmötet falnar så att
ritualer, trosbekännelser och regler övertar gudsmötets plats. Religion blir då ett sätt att undvika
Gud.2

Jesus sa till sina lärjungar: ”Frid vare med er!
Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” (Joh.
20:21) När vi behöver välja är det bra att fråga:
Vad skulle Jesus gjort?
I boken ReJesus: A Wild Messiah for a Missional
Church skriver författarna:

Israels profeter har hela tiden varnat för just detta.
Ett tydligt exempel är när kung Hiskia blev tvungen att krossa kopparormen som Gud hade befallt
att Mose skulle göra i öknen (4 Mos 21:8–9), eftersom den börjat missbrukas genom att israeliterna tände offereld till kopparormen och kallade den
för Nehushtan (2 Kung 18:4). Kopparormen i sig
kunde fungera som ett minne om Guds ingripande, men hade istället utvecklat sig till en avgud,
ett sätt att undvika Israels Gud. Den faran är inte
mindre i dag, vare sig vi är svenskar, judar eller
tillhör något annat folkslag.

Om ditt svar på frågan ’Vad skulle Jesus ha
gjort?’ är att han skulle varit konventionell,
ofarlig, respektabel och förfinad, så misstänker vi att du inte har hittat det svaret i evangelierna. … Jesus presenteras i evangelierna
som hemlös, egendomslös, föraktad av släkten, utan yrke och företag, vän med de utstötta
och föraktade, ett horn i sidan till de etablerade och ett hån för de rika och mäktiga.1
Ingen av Jesus lärjungar ska dö för andras synder,
för det har Jesus redan gjort för hela världens synder, men vad menade Jesus med att han sänder oss
på samma sätt som han själv sändes av Gud, Fadern?

1. Översättning från boken Michael Frost och Alan
Hirsch, ReJesus: A Wild Messiah for a Missional
Church; Baker Books, 2009.
2. Ibid

Den kristna kyrkan har långt ifrån alltid gjort som
Jesus gjorde. Inkvisitionen, korstågen och allianserna med makten i statskyrkor är några få exempel. Men också ”civiliserade” kristna möter utmaningen, så som en ärkebiskop ska ha sagt: Överallt
Jesus gick blev det uppror. Överallt jag går bjuder
de mig på te.
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Artikel om den skriftliga och muntliga Lagen

Vi har nu fått en ny redaktör för Livskällan. Det är
med stolthet och glädje jag hälsar Karl-Henrik
Wallerstein välkommen ombord. Karl-Henrik
kommer ha en nyckelroll för att knyta samman
denna viktiga och uppskattade tidning, men även
leda förnyelseprocessen. Karl-Henrik är kyrkoherde i Småland, har disputerat i Gamla Testamentets exegetik vid Åbo Akademi, Finland, och
är väl insatt i frågor som israelsmission väcker
och berör.

Ännu en ny artikel har lagts ut på Källans hemsida. Den heter: ”Den muntliga och den skriftliga
Torah.” Artikeln är ett försök att samla många
olika trådar, allt ifrån hur Yeshua samtalade med
sin tids religiösa ledare om Skriftens auktoritet
och traditionernas auktoritet, via hur de jesustroende judarna under det andra judiskt-romerska
kriget (132-135) pressades att erkänna Bar Kochva som Messias, till hur det på den rabbinska sidan utvecklades en lära om en muntlig lag som
inte är densamma som den skriftliga lagen som vi
kan läsa i de fem Moseböckerna. Frågorna artikeln tar upp är viktiga för att de handlar om två
avgörande frågor: Vad är auktoriteten för liv och
lära? Hur blir en människa frälst?

Jag grundade Källan sommaren 1999 och redan i
slutet av hösten startade vi tidningen Livskällan.
När jag bad över detta, fick jag till mig att detta
skulle vara ord från Gud till Guds folk. Sedan ett
antal år har vi tagit upp manteln efter Svenska
Israelsmissionen med rötter till 1875 och det har
gjort att tidningen Livskällan inriktats på frågor
som rör israelsmissionen. Men Källan är inte bara
en organisation och en vision - vi är människor av
kött och blod som går för att Gud har sagt vi skall
gå, som bär det som Herren lagt ned i oss, som bär
en mantel som Gud själv lagt på våra axlar. Därför
behöver vi, var och en, igen och igen, äta biblisk
förkunnelse så vi kan fortsätta bära det vi bär och
ge vidare av det vi ger.

Öppna hem för israeler
Hosting Israeli Travelers (HIT) eller som vi ofta
säger på svenska: Öppna hem för israeler är en
reseklubb för israeler som reser runt i världen. För
inte så länge sedan hade jag ett längre samtal med
Omri som befinner sig på kibbutzen Ramat HaShofet i norra Israel. Covid-19 har ställt till det
rätt rejält för HIT. Att vara värd för israeler på
resa blir inte så aktuellt när det råder reseförbud
och inga israeler reser ut i världen. Men mycket
tyder på att resmöjligheterna kommer att öppnas
upp - förr eller senare. Och israeler är ett resande
folk.

Livskällan har alltid varit gratis och det kommer
den förbli. Givare till Källan och Nordiska Lutherhjälpen får den gratis. Övriga får förnya sin
gratisprenumeration en gång per år. Men har du
möjlighet, så ge gärna en frivillig prenumerationsavgift. Om Livskällan täcker sina kostnader, så
kan mer pengar gå till Källans missionsarbete. Jag
vill också varmt tacka för alla gåvor till vårt arbete. Vi har haft så många!

En sak som låg Omri på hjärtat var att han vill
betona att när det kommer gäster från Israel på
besök i ett kristet hem i Sverige - eller var som
helst - så är det viktigt att ge sin gäst en god upplevelse av att vara välkommen och uppskattad.
Omri är övertygad om att då kommer också frågorna av sig själv: Varför gör ni detta? Varför
hänger den aronitiska välsignelsen på väggen hos
hednakristna? Varför älskar ni Israel? Vill du
öppna ditt hem för en israel en eller några dagar
per år? Kontakta oss så berättar vi mer.

Carl-Henrik Karlsson

Andreas Johansson
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Undervisning
Mission
Jesus sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och
på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den
helige Andes namn och lär dem att hålla allt som
jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till
tidens slut." (Matt. 28:18-20).

Gud och evigt liv? Visst finns det mycket fint och
bra i världens olika kulturer - och det som är fint
och bra finns det naturligtvis ingen anledning att
ta ifrån någon! Men det finns också mycket mörker och okunskap i världens kulturer - inklusive i
den västerländska! - som evangeliets lykta behöver upplysa och avslöja. Samma människor som
ser mission som kulturimperialism, har sällan
några problem med att föra ut sina egna uppfattningar till främmande kulturer. Man försöker exempelvis motverka kvinnomisshandel, könsstympning, tvångsgifte och liknande - och detta
med rätta. Man vill också gärna genomföra internationella vaccinationskampanjer mot farliga
sjukdomar - också detta med rätta. Problemet är
att de inte förstår att Evangelier är just ett sådant
vaccin - det viktigaste, det som skyddar mot syndens och dödens sjukdom, ett vaccin som ger
evigt liv! Det är inget vi kan undanhålla någon av
postkoloniala skäl. Evangeliet är för övrigt inte,
och har aldrig varit, någon unikt, eller ens primärt,
västerländsk företeelse.

En av de sista sakerna Jesus sade, innan han gjorde sin himmelsfärd, var att vi skulle föra budskapet om honom vidare. Detta är ju å ena sidan logiskt eftersom Jesus inte längre verkar ibland oss i
kroppslig gestalt. Då behöver han oss, Kristi
kropp. Jesus liknar Himmelriket vid ett senapskorn. Jesus sådde, men sedan blir det som ett träd,
så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland
grenarna (Matt. 13:32).
Å andra sidan säger missionsbefallningen också
något om hur angeläget Jesus tycker detta är. Gud
vill att alla människor skall bli frälsta (1 Tim.
2:4). Frälst blir man genom att tro, och man
kommer till tro genom predikan (Rom. 10:9-17).
Människors frälsning äger endast undantagsvis
rum genom direkta uppenbarelser (Apg. 9:1-9, när
Paulus möter Jesus i en uppenbarelse). Gud hade
naturligtvis kunna välja att sprida budskapet till
alla människor på samma sätt som med Paulus'
frälsning. Men normalfallet är att låta budskapet
gå från en frälst syndare till en annan syndare. Det
är i sig en upplevelse att få ta emot frälsningsbudskapet av någon som själv är i behov av frälsning.

Nästa sak Jesus säger i missionsbefallningen är att
vi skall göra alla folk till lärjungar (v. 19). En
lärjunge är en människa som följer Jesus. En
människa som inte bara till det yttre tar emot en
lära, utan som till sinne och hjärta älskar Jesus och
sin nästa (Matt. 22:34-40) och där detta kommer
till uttryck i handling (Matt. 7:21).
Dopet är ett viktigt inslag i missionen (v. 19).
Dopet är inte en tom ceremoni eller enbart en
bekännelsehandling. Dopet förmedlar tillsammans
med tron gemenskapen med Gud och det eviga
livet (Rom. 3:1-8; Rom. 6:1–11). Dopet är därför
oerhört viktigt. I troendedöpande kretsar hör man
ibland frågan, vad dopet tillför. "Nu är jag frälst,
varför skall jag bli döpt?" Ibland försöker man
förklara med någon slags diffus välsignelse. Svaret är att dopet inte tillför något utöver frälsningen, dopet förmedlar själva frälsningen! När man
kommer till tro, skall man alltså inte gå till botbänken för att bli frälst; man skall gå till dopkällan! "Bröder, vad skall vi göra? ... Omvänd Er och
låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna" (Apg. 2:37–38)!

Jesus säger till att börja med i missionsbefallningen att vi skall gå ut till alla folk (v. 18). Evangeliet
är inte till för vissa utvalda. Det är till för kvinnor
och män (Apg. 8:12), för barn och vuxna (Matt.
19:14). Det är inte till endast för Israels folk (Apg.
10). Men det är inte heller till för alla folk utom
Israels folk (Rom. 11). Alla blir frälsta genom tron
på Jesus, juden såväl som greken (Rom. 3). Evangeliet är inte heller bara till för den västerländska
kulturen. Den postkoloniala teorin kallar kristen
mission för kulturimperialism. Man bör låta de
andra folken behålla sin kultur och sina religioner,
menar man. De som resonerar så tror dock inte
verkligen på evangeliets frälsande kraft. Hur skulle vi kunna undanhålla någon gemenskap med
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Det vi skall göra är också att lära dem att hålla allt
vad Jesus befallt (v. 20). Vi skall inte lära dem att
hålla vad som helst. Vi skall inte lära dem att hålla
sig till någon modern politisk filosofi. Vi skall
inte lära dem att hålla vad vi själva tänker och
tycker. Vi skall lära dem att hålla vad Jesus befallt. Den som älskar Jesus, håller fast vid Hans
ord (Joh. 14:23).

göra större tecken än han (Joh. 14:12). Två andliga gåvor är särskilt förknippade med övervinnande av språkbarriärer; tungotalets, eller språkets,
gåva, som det också kan översättas, handlar om att
få förmågan att tala språk man inte på ett naturligt
sätt kan tala. Uttydningens, tolkningens eller översättningens gåva handlar på motsvarande sätt om
att förstå språk man inte på ett naturligt sätt förstår
(1 Kor. 12:10).

Hand i hand med missionen går också diakonin.
Om människor skall förstå himmelrikets goda,
måste vi också ge dem av vårt jordiska goda (Jak.
2:14–26). Också här finns ibland en konstig uppfattning; att man inte skall utöva diakoni med
syfte att människor skall komma till tro. Vilken
förvrängd tanke! Skulle jag tjäna något på att
andra kommer till tro? Det är väl inte för min
skull jag missionerar? Det jordiska brödet mättar
för en tid, men sedan måste den fattige åter komma och be om bröd. Men det himmelska brödet
mättar för evigt. Jesus själv ger människorna bröd,
för att de skall upptäcka den verkliga födan (Joh.
4:1–15; 6:1–59)!

Även många andra saker vill den Helige Ande
göra genom oss i missionens tjänst, för att föra
människor till tro (Joh. 14:11). Anden vill genom
oss bota sjuka och utföra andra kraftgärningar (1
Kor. 12:9-10). Detta var något Jesus gjorde, som
Hans apostlar gjorde, och som Han också vill att
vi skall göra (Joh. 14:12; Mark. 16:17-18). Detta
är ett vanligt mönster i Apostlagärningarna: apostlarna gör ett under, och detta blir sedan utgångspunkt för dem att berätta om Jesus (Apg. 3-4;
5:12–14; 8:5–13; 9:32–35, 36–43; och så vidare).
Så skall vi också göra.
Men Anden vill inte bara verka i oss. Han vill
också verka i dem som hör och ser oss. Han vill
överbevisa dem om synd, rättfärdighet och dom
(Joh. 16:8-11). Man skulle kanske tänka sig att
den milde och varme Guds Ande skulle vittna om
Guds kärlek och frid. Men Jesus säger, att Anden
vill ta upp allvarliga saker med människorna, avslöja och blottlägga deras hjärtan (1 Kor. 14:2425), avslöja att de inte har det rätt ställt med Gud,
ge ett styng av syndanöd i hjärtat och en längtan
efter syndernas förlåtelse och omvändelse (Apg.
2:37).

När vi utför missionsbefallningen, lovar Jesus att
vara med oss (v. 20). Detta är märkligt. När Jesus
lämnade lärjungarna, sade Han samtidigt, att Han
skulle vara med dem (Joh. 14:18)! Och det kan
Han genom att Han är den allsmäktige - har all
makt i himmel och jord (v. 18)! I detta ingår också
att Jesus är närvarande överallt samtidigt - eller
som det heter med ett gammalt ord - är allestädes
närvarande, det vill säga närvarande i alla städer
(stad i betydelsen plats - eldstaden är till exempel
eldens plats), samtidigt.
Samtidigt vill Jesus sända oss en annan Hjälpare den Helige Ande (Joh. 14:15–21; 16:5–15). Anden har en mycket viktig roll i missionen. Till att
börja med är det Han som hjälper oss att förstå
Guds tankar, så att vi vet vad vi skall berätta för
andra (Joh. 14:26; 16:13–15; 1 Kor. 1:18–25; 1
Joh. 2:20–21; Jer. 31:33–34). Anden vill ge oss
kunskapens och vishetens gåvor (1 Kor. 12:8).

Det verk Jesus sänder ut oss på är alltså stort och
svårt. Men Han är med oss, och den Helige Ande
är med oss. Han vill utrusta oss. Han vill stötta oss
när vi hamnar i svårigheter, för det kommer vi att
göra (Luk. 12:11-12). Och Han säger till oss: "Följ
mig, så skall jag göra er till människofiskare"
(Matt. 4:19).

Men inte nog med att vi skall förstå själva - Anden vill hjälpa oss att förklara för andra! Profetians gåva handlar om att på ett direkt sätt tala till
människor om deras situation. När den används,
känner åhörarna sig avslöjade och inser att Gud
ser hur de har det (1 Kor. 14:24-25). Detta var
något Jesus gjorde (Joh. 4:15–19) och vi skall

Gunnar Persson
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Bibel och bön
SÄNDNING PÅGÅR ...!
SÄNDNING PÅGÅR ...!
Mission betyder sändning – med uppdrag. Kristen
mission innebär sändning med ett alldeles unikt
uppdrag, att förmedla evangeliet, glädjebudet om
Jesus Kristus! Detta är Kyrkans uppdrag och samtidigt varje kristens kallelse. Vi som är äldre
minns hur viktigt missionsoffret var på Trettondedag jul. Minns hur min mormor hade sparat och
gjort färdigt ett kuvert som skulle bäras fram vid
offergången denna högtid. Vilket allvar och vilken
glädje att få vara delaktig i denna sändning, som
är befalld av Jesus, vars innehåll är Jesus, och vars
mål och fullbordan är Jesus Kristus. Han säger: gå
ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar
Matt.28:19. En sändning med uppdrag, till apostlarna till Kyrkan och till varje kristen!

för oss när vi inte tror och inte räknar med Honom
i våra liv. Han som är kärlek och alltid vill oss väl
kan inte passivt se på. Det skedde alltså ett barmhärtighetens rådslut hos Gud. Kärleken kan inte
stå ut med att se hur allt det som från början var
gott, ska förstöras och gå evigt förlorat. Redan på
syndafallets dag ger Herren löftet om honom som
ska krossa den Ondes makt. Det ska ske genom en
jungfrus barn. Ängeln Gabriel sändes till den unga
judiska kvinnan Maria. Hennes ja blev avgörande
för att missionen skulle fortsätta och fullbordas av
och genom juden Jesus Kristus. Han gick den
svåra vägen och Han gjorde det för oss. Han vill
inte att någon enda ska komma bort. Han vill att
vi alla ska komma hem, komma dit där ingen
synd, ingen sorg och ingen död mer finns. Detta är
missionens mål också idag! Källan är en liten del i
denna sändning, ja en livskälla!

Mission är Guds verk och Han vill använda
oss. Vi måste skilja på vad Herren gör och vad vi
ska göra. ”Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves.” (Psalt.127:1) Detta tema
genomsyrar hela Skriften. Skapelse, frälsning och
helgelse i våra egna liv, är den Helige Treeniges
verk från början till slut. Vad vi ska göra är att
bejaka denna kallelse, denna sändning. Kom ihåg,
att inget är viktigare än att låta Guds vilja ske i
Kyrkan, i församlingen och i vårt eget liv! Annars
är risken stor att missionen förvanskas och utnyttjas av politiska och ekonomiska maktintressen. Så
har skett och sker också idag. Hjälpverksamhet är
bra men inte på bekostnad av budskapet. Jesus är
den ende som vill och kan rädda oss från synd och
död. Kristen mission måste alltid höra samman
med erbjudandet om att följa Jesus, att vända om
och börja ett nytt liv i tro på honom. Tänk på vilket som kommer först!

Sändning pågår och ska så göra till dess att
Herren kommer tillbaka. Herren vill använda
dig och mig just nu. Kanske du tänker; vad kan
jag göra? Förutom att offra pengar till organisationer som står upp för en tydlig Kristusbekännelse, och i bön bära fram missionens uppdrag och
mål, så kan vi i vår vardag leva trons liv. Inte
främst med ord utan i sättet vi lever. Själv har jag
fått ett program som jag gärna går in på varje dag
och som jag gärna rekommenderar. Vi kallar det
TVÖ, vars innehåll och övning är: TÅLAMOD,
VÄNLIGHET, ÖDMJUKHET - gratis, allt av
nåd ty Sändning pågår!

Sändningen börjar hos Gud. Till ende sonen
sade Han, jag måste mig förbarma, far ner uti det
syndaland och lös det fångna arma.1937 års
sv.ps.37:4. En stark och konkret beskrivning om
hurdan Gud är och samtidigt hur fångna vi är i oss
själva och i världen. Skaparen ser hur illa det går

Åke Karlsson
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Bibel och bön
Gå därför ut
tecknet nu är att människan kommer till tro på
Herren.

Herren Jesus har fått all makt i himlen och på
jorden, gå därför ut…
Vi har flera missionsbefallningar som verkligen
beordrar kyrkan att missionera, att sprida de goda
nyheterna. Evangelisten Matteus tar fram Jesu
makt som orsak till uppdraget. MAKT i Matt
28:18 har flera betydelser och här är några av det
intressanta ordet exousia: jurisdiktion, auktoritet
att regera, att utöva ett definierat inflytande över
personer och områden, kontroll, makt att göra
något. Vad då?
Guds makt/rätt utlovas genom att … försona, förlåta synd, förklara den ogudaktige rättfärdig, ge
rätten att få bli guds barn, skänka den helige ande,
befria från guds lags dom, avväpna djävulen, ge
evigt liv, skapa nya himlar och en ny jord.

Lukas 24:46, ”Det står skrivet att Messias skall
lida och på tredje dagen uppstå från de döda och
att omvändelse och syndernas förlåtelse skall
predikas i hans namn för alla folk, med början i
Jerusalem. Ni skall vittna om detta. Och se jag
skall sända er vad min Fader har lovat, men ni
skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden”. För detta vittnande
behövs sanningens Ande. Den helige Ande ges till
kyrkan för att hon skall förstå sig på Evangelium.
När Evangeliet tas emot och förs vidare tar den
helige Ande plats.
Vid den stora sändningen i Johannes 20:23 förutsätts att kyrkan kommer att känna igen central
kristendom: ”om ni förlåter någon hans synder så
är de förlåtna, och om ni binder någon i hans
synder så är han bunden”. När kyrkan ärligt och
troget går ut med Evangeliet kan lärjungar födas.
Det är ytterst Ordets löften, dvs. Gud själv, som
löser från synden medan människans motstånd
binder henne fast vid synden. Kallelsen ligger
fast: Ut med språket så att Anden kan trivas och
verka! När människan styr upp med egen aktivism
flyr den helige Ande. Om Gud får komma till tals
skapas kristendom.

Guds makt att frälsa beskrivs i hela skriften
och i synnerhet i Evangeliet.
Guds och Kristi Evangelium (Rom 1:1, Gal 1:7)
är ett bestämt Guds budskap som överlämnas åt
oss människor. Guds A-plan är att kyrkan lyssnar
in vad hon fått genom Evangeliet och ärligt för det
vidare. Om kyrkan sviker, vilken är då plan B?
Det finns ingen! En kyrka utan Guds Evangelium
har ingen framtid. Den helige Andes kraft kommer inte genom våra aktiviteter utan i Kraft av
Guds Ord. Tack och lov, det är sant att den kyrka
som noga håller sig till Evangeliet får bevittna
underbara händelser.
Herren Jesus har makt att förlåta synd. Det absolut
omistliga och avgörande. När vi omvrider budskapet att gälla vilka områden som helst får vi ett
annat resultat än det Gud har tänkt. Som vanligt
sätts människan i fokus, inte Guds Ord, omvändelsens uråldriga tema. Budskapet om syndernas
förlåtelse lyfter fram kristendomens guldåder. Det
är alltid tid att uppdatera betydelsen av syndernas
förlåtelse genom Jesus Kristus.

”Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds
kraft som frälser var och en som tror, först juden
och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, den rättfärdige
skall leva av tro”. Rom 1:16,17.
Bön: Ge oss Herre en visdomens och uppenbarelsens Ande så att vi inte skäms för Budskapet!

Övriga evangelister har också något att säga genom sina missionsbefallningar. Markus skriver i
16:15, ”Gå ut i hela världen och predika evangelium”. Evangeliet kommer först, sedan tecken och
under. Mirakelsidan bekräftar men mest som en
signal om den ytterst lyckliga dagen. Det stora

Hans Lundaahl
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Israel
Östeuropa under Förintelsen

blev begravd. Mannen hade varit i samma tågvagn
som Feinstein. "Men han dog inte så som oss
andra", sa mannen. "Han talade till oss och bad
med oss innan han segnade ihop. Nej, han dog
inte som vi andra."

Den norske prästen och missionären Magne Solheim, som tjänstgjorde i Rumänien 1938-1948
och sedan i Israel 1949-1976, berättar i sin bok "I
skuggen av hakekross, hammar og sigd" (1981)
om sina upplevelser i Rumänien under Andra
världskriget.

Tidigare hade två män kommit till Isaac Feinsteins fru och berättat att efter att de hade stuvats
samman på polisstationen 29 juni så hade de förts
ut på gårdsplatsen på kvällen eftersom man hoppades att de skulle dö av bomber och kanonprojektiler (fronten mellan Nazityskland och Sovjetunionen gick i Iasi just då). Men så skedde inte.
Därför kommenderades de på morgonen till järnvägsstationen och stuvades samman i godsvagnar.
Det var egentligen plats till 40 personer i en vagn,
men 140 stuvades in så att de klämdes fast mellan
varandra. Så stängde de alla dörrar så att ingen
luft skulle komma in. Loket fräste in ånga underifrån och så började dödsfärden. I flera timmar
stod tåget på ett sidospår i glödande sommarsol.
Folk skrek som i vanvett. Man kan knappt skildra
scenerna inne i vagnen, berättade mannen, innan
allt blev stilla.

Sommaren 1941 organiserade tyska trupper en
pogrom på judarna i staden Iasi. Det var huvudsakligen lokala rumäner som genomförde den. 12
000 judar dog på två dygn. Förutom de norska
missionärerna hade Den norske Israelsmisjon
också anställt Isaac Feinstein, en jude från
Schweiz som bl.a. gav ut två tidningar. Legionärerna kom och förde bort Isaac Feinstein. De tog
honom mitt framför ögonen på hans fru och barn.
De andra missionärerna gjorde en stor insats för
att ta emot och gömma judar i källaren på missionsstationen så att de kunde överleva pogromen.
De letade också efter Feinstein - och uppsökte
både polisstationen i Iasi och religionsministeriet i
Bukarest för att få klarhet i vad som hade hänt
med deras kollega.

Isaac Feinstein hade börjat att sjunga psalmer då
de gick in i vagnen, men det hade inte dröjt länge
innan han "var borta".

En dag kom det en man till Feinsteins fru, en matematikprofessor, som sa att han hade varit tillsammans med Feinstein på polisstationen den
hemska dagen 29 juni. De hade stuvat samman
judar tillsammans med en del kriminella i källaren
på polisstationen. Feinstein hade talat med hög
röst till sina judiska medfångar, och sagt att de
inte skulle ha illusioner om att bli fria, men att de
skulle förbereda sig att möta Gud. På eftermiddagen hade tyska soldater kommit in och ville skjuta
alla judarna. Då hade Feinstein gått bort och pratade med dem att de inte skulle utföra en sådan
ogärning. Det märkliga hände: De gick ut igen
utan att ha skjutit ett enda skott. På kvällen kommenderades judarna ut ur källaren. I mörkret klarade matematikprofessorn att gömma sig bland de
kriminella, och senare frigavs han. Samvaron med
Feinstein i källaren hos polisen hade gjort intryck,
så matematikprofessorn undrade om han kunde
köpa en Bibel. Det kunde han. Men han visste inte
var Feinstein hade hamnat efter det.

Nästa natt öppnade de vagnarna, i Podu-Yloaiei,
ett stycke norr om Iasi. Många föll ut av sig själva. De som hanterade denna transporten räknade
med att alla var döda, men sex personer hade vaknat till liv när de stötte emot marken. De var skadade, men de fick sprutor och lite mat och så
kommenderades de till att kasta sina medfångar i
massgravar. Då hittade de Feinstein. Precis som
alla andra hade han ingen klocka och inga IDpapper, alla fickorna var tomma. Dessa två män
som berättade detta grävde en ordentlig grav bara
till Feinstein och där lade de honom till hans sista
vila.
Isaac Feinsteins tydliga tro på Jesus gjorde helt
uppenbart intryck på medfångarna i godsvagnen.
Också under Förintelsen ljöd vittnesbördet om
Jesus.
Magne Solheim berättar vidare i sin bok om hur
hemresan från Iasi till Galati gick till, en anekdot
som säger ganska mycket om förhållandena han
arbetade under:

I slutet av november, dvs. nästan ett halvår efter
pogromen, var Magne Solheim åter i Iasi. Då kom
det en man som ville berätta var Isaac Feinstein
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Det egentliga skälet till att han hade rest till Iasi
var att en judinna vid namn Frida Schwartz som
hade hjälpt Isaac Feinstein på kontoret med bl.a.
att skicka ut de tidningarna som han hade ansvar
för, nu inte fick uppehålla sig i Iasi längre, eftersom hon var från Galati. Men eftersom ingen jude
fick resa med tåg och heller inte på annat vis, så
skulle hon skickas tillsammans med en soldat som
skulle "vakta henne". Med tanke på vad som hunnit hända sedan krigets utbrott var hon - en ung
judisk dam - livrädd för att resa på det viset. Förståeligt nog.

vapnet hade inget sådant att berätta så han sa: "Jag
har varit både i Odessa och många andra ställen,
men en sak är jag ledsen för: Jag har inte dödat en
enda jude!" En av de andra officerarna svarade:
"Vad vet du? Du har släppt många bomber och
vem vet hur många judar du har avlivat med dina
bomber." Han från flygvapnet svarade: "Det är
möjligt. Men jag ville gärna se en jude som jag
har genomborrat med min bajonett. Frida
Schwartz skalv och kröp samman i en krok där
hon satt i kupén.
Källan önskar att bära vidare arvet om att vittnesbördet om Jesus ska ljuda också efter de allra
mörkaste delarna av världens historia. Isaac Feinsteins liv och exempel är en inspiration.

Så Magne Solheim reste till Iasi, gick till polisstationen och fick prata med chefen för att försöka
skaffa resetillstånd för Frida så att hon kunde resa
tillsammans med honom till Galati. Det menade
polischefen inte var tillåtet, men Magne Solheim
lyckades ändå att få prata med polischefen för
hela länet och så blev det resetillstånd för Frida
Schwartz.

Jag har själv berättat om Isaac Feinsteins liv och
öde för en grupp rysktalande överlevare från Förintelsen. Erfarenheten säger att det är fullt möjligt
- också för hednakristna - att möta människor som
gått igenom trauman med respekt - och samtidigt
berätta om Jesus, Israels Messias.

När de så skulle gå in på järnvägsstationen skulle
polisen kontrollera resetillstånden. Magne Solheim visade sitt tillstånd och släpptes in. Men så
kom Frida Schwartz och polisen vid ingången
skrek att judar inte får resa med tåg. Men Magne
Solheim stod på sig och frågade om polisen inte
kunde se att tillståndet var skrivet på offentligt
polispapper med stämpel och riktig underskrift?
Han kunde ju fråga sina chefer. Och det gjorde
polistjänstemannen. Därmed kom Frida Schwartz
med på tåget.

Källan har en liten pengasumma vi kallar "evangelisationskassan" som används till evangeliserande ändamål i både Ukraina och Ungern. Vi
önskar att både stödja arbetet som Jews for Jesus
bedriver i Ukraina och i Ungern med pengar och
med personlig insats.

Andreas Johansson

I kupén där Magne Solheim och Frida Schwartz
satte sig var det också ett gäng med rumänska
officerare. De kom från fronten inne i Ukraina. De
kunde skryta om hemska krigshändelser och om
vad som hänt med judarna. En officerare i flyg-

Vill du bidra så vi kan fortsätta?
Frivillig prenumerationsavgift: 75 kr
Plusgiro: 495 73 12 – 4
Swish: 0704136726 (ange ”Källan”)
Ge gärna en gåva till vårt missionsarbete i Sverige, Israel och Östeuropa.
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Inspiration
Vem följer och tjänar du?
”Vilka följer ni då så här i corona-tider?” Frågan
som ställdes under semestern fick mig att tänka
till och har sedan dröjt sig kvar inom mig. Personen som frågade syftade inte på kända influerare
som Bianca Ingrosso eller Cristiano Ronaldo utan
var intresserad av att veta vilka kristna förkunnare
jag och de andra på Midsommarfesten lyssnade
till. Frågan ledde till ett samtal där vi gav varandra
tips på givande predikningar och andakter från det
nuförtiden digra smörgåsbordet.

ledde jag många till tro heller. I mörka stunder
frågar jag Gud om någon kommer minnas mig och
all tid jag lagt ner. Visst, vi som människor och
Guds tjänare behöver bekräftelse och uppmuntran.
Präster, pastorer, missionärer och lekmän i kyrkan
är värda respekt för all den tid och kraft de lägger
ner. Syftet att upphöja dem må vara gott, men drar
ofta fokuset bort från det som upphöjas skall, den
som upphöjas skall. Tänk om vi till vårt ”Vad
duktig du är på att predika/sjunga/spela/leda etc”
kunde lägga till ”Du är ett fantastiskt redskap i
Guds hand. Tack för att du låter dig bli använd av
honom och är villig att arbeta tillsammans med
honom”.

Att kunna ta del av undervisning och lovsjunga
Jesus hemifrån (eller från solstolen på stranden) är
fantastiskt och jag tackar Gud för alla de möjligheter som teknologin erbjuder oss. Samtidigt ser
jag även baksidor och risker, där en stavas passivitet och en annan personfixering. Båda dessa
tenderar nämligen att öka i takt med nätgudstjänster. Någons tankar kanske förs till vissa extrema
amerikanska TV-evangelister. Jag tror dock att det
finns en risk för ett osunt fokus på och upphöjande av personer i alla olika samfund och rörelser. I
alla tider, men inte minst idag när tidsandan betonar ”jag-et”. I alla sammanhang riskerar vi dessutom att premiera rätt efternamn och rätt härkomst. Medvetet eller omedvetet. Min egen erfarenhet är att detta gäller inte minst i missionssammanhang.

Vilka vi än är inbjuds vi av Gud att bli en del i det
arbete som han gör. Missio Dei – Guds mission
och arbete på jorden. Vilken befriande tanke!
Tänk att både du och jag får samarbeta med den
allsmäktige levande Guden. Fokuset flyttas från
mig och mitt till ett samarbete med honom i det
arbete som han redan påbörjat. Och fortsätter med
efter att vi slutat. Min bön förvandlas i tillförsikt
till ”Låt dem minnas Jesus”.
”Jag tillhör Paulus. Jag tillhör Apollos. Jag tillhör
Johanssons kyrka. Jag följer Pettersson. Jag lyssnar på Olssons predikningar på Facebook.”. Låt
oss denna höst fortsätta att lyssna på predikningar,
sånger och andakter på nätet, men låt oss även
uppmuntra och utmana varandra genom att ställa
frågan: vem följer du och hur är du en del i Hans
mission?

Efter gymnasiet jobbade jag som volontär i Sydamerika och fick en liten inblick i det på många
sätt fantastiska arbete som svenska missionärer
byggt upp. Som så många andra svenska pionjärer
i historien var de riktiga hjältar vars tjänande vi
bör komma ihåg och i vars fotspår vi bör uppmuntra den yngre generationen att gå. En bild som
dock fastnat på min näthinna, och som skaver, är
den gigantiska målning av missionärsparet som
prydde skolans sporthall, i vilken barnen sprang
omkring i sina blågula skoluniformer. Där och då
tyckte jag nog mest att de mörkhyade barnen var
gulliga i sina färgglada kläder. Så här i efterhand
inser jag att alltför stort fokus givits grundarna
och deras ursprungsland.

Therese W

Jag rannsakar mitt inre. Är jag avundsjuk? Själv
lyckades jag inte under de år jag bodde i Mellanöstern bygga upp något framgångsrikt arbete. Inte
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Bota de sjuka i den staden och säg till folket:
Guds rike är nu hos er (Svenska Folkbibeln
1998). Den medicinska hjälp som ges kombineras
med att evangeliet presenteras på sjukhusen genom sjukhuspräster, kristen litteratur, film m.m.
Gud använder dessa missionssjukhus till att varje
år leda tusentals människor till tro på Jesus Kristus.

Vård och evangelium till
sjuka

Magnus Svensson

Att ge vård till sjuka har genom historien gått
hand i hand med kristen tro. När Sverige kristnades för c:a 1 000 år sedan och klostren började
byggas, vinnlade sig munkarna och nunnorna om
de gamla och de sjuka. Att visa omsorg om människor - där sjukvård är en viktig del - är något
som länge varit en naturlig del av kristet liv och
något som kristna är kallade att visa. Mot bakgrund av detta har Nordiska Lutherhjälpen sedan
drygt ett år tillbaka valt att utöka antalet biståndsändamål genom att kanalisera bistånd även till
Samaritan´s Purse sjukvårdsgren World Medical
Mission. Det gör att vi idag kanaliserar bistånd till
fem ändamål. Utöver ovanstående kanaliseras
bistånd även till Samaritan´s Purse katastrofhjälp,
Machaseh som bedriver diakoni i Jerusalem, samt
Bukobahjälpen och Ge det vidare som hjälper
barn och unga i Tanzania.

Katastrofbistånd
Samaritan´s Purse katastrofhjälp hjälper till i
Syrien bland annat genom att månatligen tillgodose 3 000 familjers behov av mat. Inbördeskriget
som pågått i närmare 10 år i kombination med
inflation, arbetslöshet och coronapandemin har
gjort att det finns en ökande brist på mat i landet.

World medical mission grundades 1977 sedan
Franklin Graham insett att det inte fanns någon
organisation som satsade på missionssjukhus.
Därför grundades det året World Medical Mission
som idag hjälper till att stötta och bemanna missionssjukhus i Afrika, Asien, Latinamerika, Europa, Oceanien och Mellanöstern.

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.

På sin hemsida skriver World Medical Mission att
motivationen bakom deras arbete är bibelordet
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Retur: Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla

Gåvor till Nordiska Lutherhjälpen
Under perioden 200428 - 200729 har det insamlats 37 601 kr.
Gåvor från församlingar efter 2020-04-28: Immanuelsförsamlingen i Göteborg (kollekt), Stiftelsen
Hjelmseryds prästgård (kollekt), gudstjänstfirande på LM Engströms gymnasium (kollekt) samt Lilla
Edets pastorat Fuxerna och Västerlanda (kollekt).

Plusgiro: 62 86 94-2, Swish: 123 320 87 25

Gåvor till Källan
Under perioden 200515 - 200728 har det insamlats 19800 kr varav 5300 kr till Källans givartjänst, 4545
kr till IM Tel Aviv, 500 kr till Evangelisationskassan samt 1275 kr till Livskällan (frivillig prenumerationsavgift inräknad). Anders Eliasson, kassör

Plusgiro 4957312-4, Swish: 0704136726 (ange "Källan")
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