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   Ledare 
 
 

 
Att möta den andre på bortaplan 
 
Kommunikation är något av det svåraste som 
finns. Det vet Gud, som så många gånger och så 
ofta under historien och i våra liv velat kommuni-
cera med oss. Det är så mycket som stör vår 
kommunikation både med varandra och med Gud. 
 
Om vi verkligen vill nå fram till den vi talar med, 
så behöver vi förstå den andre och se verkligheten 
med den personens ögon, för att sedan kunna ge 
uppmuntran eller korrigering. Jag märker det i 
mitt arbete som församlingspedagog, där männi-
skor jag möter har kommit olika långt på trons 
väg och har olika former av ryggsäckar att bära. 
 
Om vi vill nå en person som inte tror att Gud 
finns, hjälper det inte att vi lyfter fram vad som 
står i Bibeln. För personen är inte där. Det är som 
att plantera potatis i en öken. För en sådan person 
får jag istället lyfta fram vetenskap, logik och 
skapelsens skönhet och perfektion. Sanningen är 
ibland gömd, men den finns där. Vi får så att säga 
vara arkeologer som gräver fram sanningen ge-
nom att ta bort det ena jordlagret efter det andra 
med logikens och kunskapens redskap. Vi överty-
gar inte, men vi kan skyffla bort sådant som up-
penbart döljer och fördunklar synen på verklighe-
ten. 
 
Men för en person som är övertygad om att Bibeln 
är Guds bok för att kommunicera sin frälsning 
väger bibelkännedom och kunskap om Guds väg 
mycket högt. Ja, ibland märkligt nog verkar bibel-
kännedom sättas emot logik och kunskap, trots att 
Gud själv är all kunskaps Fader. För att nå en 
bibelvandrare med uppmuntran eller korrigering 
behöver vi kunna både citera och visa på sam-

manhang i Guds Ord. Mycket vore vunnet om vi 
kristna var än mer grundade i den enda Bibel som 
Jesus hade - Tanakh eller Gamla testamentet. Nya 
testamentet kommer inte med något nytt, utan är 
nyckeln som öppnar Gamla testamentet för oss, 
dels genom att vi får klarsyn över olika bibelord, 
dels genom att vi ser Skriftens sköna, färgrika och 
enhetliga väv av berättelser och bibelböcker med 
guldtrådar som ger bilden av Jesus som var, är och 
kommer. 
 
Om Källan skall kunna vara ett redskap för att 
föra evangeliet tillbaka till det judiska folket, så 
måste vi förstå vad vi gör och veta vem vi talar 
till. Judarna är och har alltid varit Guds utvalda 
folk. En del judar kan vi möta utifrån att vi båda 
har Tanakh som gemensam plattform, andra judar 
är ateister som vi behöver möta på andra sätt. De 
två ovan skisserade sätten att kommunicera på kan 
mångfaldigas. Poängen är att möta den andre på 
dennes planhalva. På bortaplan! För att kunna 
möta vår medmänniska på bortaplan behöver vi 
växa i kunskap och förståelse och framförallt le-
das av den helige Ande. Vi behöver växa i kun-
skap, förståelse och lyhördhet för den helige Ande 
som organisation, givare, bedjare och ledare. Jag 
vill ha kontroll på det jag gör, men nu verkar det 
som om Gud drar oss in i detta. Men pröva Guds 
Ord och se om det jag skrivit stämmer överens 
med Bibeln och om det slår i samma takt som 
Guds hjärta, som du har lärt 
känna genom hans Ord. 
 
 
 
 
   Carl-Henrik Karlsson 

 

 
 
 

 
 
Källan grundades 1999 och 
verkar för att fler judar, men 
även andra, skall få ta emot 
biblisk förkunnelse. 

Livskällan 
 
Ansvarig utgivare 
Carl-Henrik Karlsson 
tel 031-17 98 86  
 
Redaktör 
Karl-Henrik Wallerstein 
 
E-post: info@kallan.org 
Nätet: www.kallan.org 

Nyhetsbrev 
E-post 1/månad 
Prenumeration 
4 nr/år via post eller nyhetsbrev. 
Prenumeration är gratis inom Sve-
rige, men behöver förnyas en gång 
per år. Givare till Källan eller Nor-
diska Lutherhjälpen får den automa-
tiskt 
Gåvor 
Plusgiro: 495 73 12-4 
Swisch: 0704136726 (ange ”Källan”) 
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   Aktuellt från Källan 
 
 
Källan stödjer arbetet som Jews for Jesus gör i 
Budapest för att nå ut till den judiska befolkning-
en där. I början av oktober skickade Källan för 
första gången en gåva till arbetet i Budapest: 
20 000 svenska kronor från Källans evangelisa-
tionskassa. Både Kata Tar, ledaren för avdelning-
en i Budapest, och Avi Snyder, ledaren för Jews 
for Jesus i hela Europa, har skrivit tillbaka till 
Källan och uttrycker sin djupa tacksamhet. 
 
Vår ambition är att inte att endast skicka över 
pengar, utan även att svenskar ska delta aktivt i 
missionsarbetet i Budapest eftersom det är viktigt 
att sprida budskapet om att Yeshua är den Messias 
som profeterna i Tanakh (GT) lovade skulle kom-
ma. Meningen med missionsarbetet i Budapest är 
också att samverka med våra judiska bröder och 
systrar i tron på Jesus och på det viset samla på 
värdefull kunskap om hur evangelium om Jesus 
bäst kan presenteras för det judiska folket. 
 
Just nu begränsar den pågående pandemin arbetet, 
så resor till Budapest får nog vänta lite. Men vi 
hoppas att det snart ska bli möjligt. Har du lust att 
bidra tillsammans med teamet i Budapest, så hade 
vi uppskattat om du tar kontakt. Skriv då till And-
reas: andreas.johansson@kallan.org  
 
Utöver att Källan vill både stödja och delta i mis-
sionsarbetet bland den judiska befolkningen i 
Ungern (eftersom vi önskar att ta på allvar apos-
teln Paulus ord i Rom 1:16 om att evangelium är 
Guds kraft till frälsning för juden först), så hand-
lar vår kallelse också om att bygga en gemenskap 
mellan den judiska delen och den hednakristna 
delen av Kyrkan. Saknas en av delarna är inte 
Kyrkan hel. Därför är det viktigt att svenska för-
samlingar och kristna (som ju till nästan 100% 

består av hednakristna) söker gemenskap med den 
delen av Kyrkan som är judisk. 
Några axplock från arbetet som utförts i Budapest 
i september 2020: 
 

• Fyra digitala sabbatshälsningar med 103 
personer deltagare.  

• De planerade samlingarna för förintelse 
överlevare har skjutits upp (på grund av 
corona-viruset), men en film har 
producerats. Planen är att alla de som 
ursprungligen var inbjudna till samlingen 
för förintelseöverlevare skall få hembesök 
och få filmen som en liten gåva. 

• Rosh Hashana (nyår) och Yom Kippur 
(försoningsdagen) markerades digitalt 
med en film och det har publicerats en 
artikel över veckans Torah-läsning. 

• Samtal med unga vuxna har hållits i 
parker och utanför universitet. Många av 
samtalen var med judar. Sättet att påkalla 
uppmärksamheten är att blåsa i Shofar 
(bockhorn som används särskilt vid det 
judiska nyåret). 

• På Facebook och Instagram har många 
bloggar och "veckans bibelvers" 
publicerats. 

 
 
 
 
 
   Andreas Johansson 
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   Undervisning 
 

 

Profetior om Messias födelse 
 

 
Messias 
"Messias" (ָמִׁשיַח, mashiach) är hebreiska och be-
tyder "den Smorde" (efter verbet "smörja", ָמַׁשח, 
mashach). Översatt till grekiska blir det "Kristus" 
(Χριστός). Det syftar på tre ämbeten i Gamla Tes-
tamentet till vilka man kunde invigas genom 
smörjelse med olja: profet (1 Sam 16:13); kung (1 
Sam 16:13) och (överste)präst (2 Mos 29:7). Ti-
teln "messias" uttrycker därför att bäraren skall ha 
alla tre ämbetena: 
- En profet skall uppstå som är lik Mose: 5 Mos 
18:15. 
- En kung skall sitta på Davids tron för evigt: 2 
Sam 7:11b-16; Jer 23:5–6. 
- Det skall framträda en trogen präst för evigt: 1 
Sam 2:35; Ps 110. 
Messias skall vara smord inte bara med olja, utan 
med den Helige Ande: Jes 61:1-2; Luk 4:16-21; 
Jes 11:1-2. 
Man kan skriva mycket om dessa tre ämbeten, 
men i denna artikel begränsar vi oss till att tala om 
Messias födelse. 
 
Var? 
Messias skall födas i Betlehem i Judéen (Mik 5:2) 
och av Davids ätt: 2 Sam 7:11b-16; Jer 23:5-6. 
 
I vilken släkt? 
Messias skall födas in i Abrahams folk: 1 Mos 
12:1-3; 15:1-6. 
Han skall vara av Juda stam: 1 Mos 49:10; Mik 
5:2. 
 
Av vem och hur? 
Vidare skall Messias vara född av en jungfru. 
Redan i begynnelsen förutsägs att den som skall 
krossa ormens huvud skall vara kvinnans säd, det 
vill säga ingen mans säd. Ordet "säd" står vidare i 
singular i hebreiskan, det vill säga det är en person 
(1 Mos 3:15). Jesaja säger uttryckligen att barnet 
skall födas av en jungfru (Jes 7:14). 
När? 

I Daniels bok 9:23-26 beskrivs när Messias skall 
dödas: 
 

Så ge akt på ordet och förstå synen: 24 Sjut-
tio veckor är bestämda över ditt folk och 
över din heliga stad för att göra slut på 
överträdelse, försegla synder, försona 
skuld, föra fram en evig rättfärdighet, full-
borda syn och profetia och smörja den All-
raheligaste. 25 Det ska du veta och förstå: 
Från det att ordet gått ut om att Jerusalem 
ska återställas och byggas upp till dess att 
den Smorde Fursten kommer, ska det gå sju 
veckor och sextiotvå veckor. Gator och 
vallgravar ska byggas upp igen, trots svåra 
tider. 26 Men efter de sextiotvå veckorna ska 
den Smorde förgöras, helt utblottad. 

 
Det skall alltså gå sju plus 62 veckor, det vill säga 
69 veckor, tills dess att den Smorde skall förgöras. 
Startpunkten är när "ordet gått ut om att Jerusalem 
ska återställas". Detta skulle kunna syfta på det 
som beskrivs i Nehemja 2, hur kung Artasasta 
låter Nehemja fara iväg till Jerusalem för att åter-
uppbygga staden. Detta skedde i Artasastas 20:e 
regeringsår. Artasasta regerade 465 - 424 f. Kr. 
Hans 20:e regeringsår bör alltså ha varit år 446 f. 
Kr. Om år 446 f. Kr. är startpunkten, skall det 
alltså sedan gå 69 veckor. Med vanliga veckor blir 
detta år 444 f. Kr.  Det ord som här översatts med 
"vecka" är ָׁשבּוַע (shavuaʻ). Det utgår från ordet för 
"sju", ֶׁשַבע (shävaʻ), som också återfinns i sabbat, 
-och betyder alltså ordagrant sju ,(shabbat) ַׁשָּבת
period. (I hebreiska är b och v samma bokstav, på 
samma sätt som att g och k i svenska kan uttalas 
på två olika sätt beroende på var i ordet de står.) I 
Bibeln räknar man inte bara med veckor av sju 
dagar som avslutas med en sabbat, utan även med 
sju-perioder av år, som avslutas med ett sabbatsår 
(3 Mos 25:1-7), och perioder av sju sådana sjuårs-
perioder, det vill säga 49 år, och det 50:e året kal-
las jubelår (3 Mos 25:8ff). Daniels profetia skulle 
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därför kunna syfta på en årsvecka om sju år. I så 
fall får man 69 x 7 år = 483 år. Om startpunkten 
alltså är år 446 f. Kr. och man lägger till 483 år, 
kommer man till år 38 e. Kr (år 0 finns inte). Det-
ta kommer mycket nära Jesu död år 33, men inte 
helt. Många har räknat på detta utifrån persiska 
regentlängder och judiska kalendrar och kommit 
närmare, men det finns inte utrymme att i detta 
nummer gå in på alla detaljer. 
 
Stjärnan 
Gud har på ett särskilt sätt uppenbarat sig för sitt 
folk Israel. Men Han uppenbarar sig också i andra 
kulturer och ger människor olika tecken på sin 
existens och vägen till frälsning (Apg 17:26-28; 
Rom 1:18-2:16). För de vise männen förutsade 
Han Messias födelse på ett sätt som de kunde 
förstå - i form av en stjärna (Matt 2:1-12). Jesaja 
säger att vi inte skall syssla med astrologi (Jes 
47:12-14). Det leder som regel vilse. Men det 
hindrar inte Gud att förbarma sig även över dem 
som gör det, och leda dem rätt. På samma sätt kan 
Gud tala till människor, och in i kulturer och reli-
gioner, över hela vår värld, där man minst anar 
det. 
 
Vem är Messias? 
Barnet som skall födas skall, som vi sett, vara av 
kvinnans säd (1 Mos 3:15) och vara insatt i ett 
mänskligt släktled, och alltså vara en människa. 
Men samtidigt sägs om fursten som skall födas i 
Betlehem att "hans ursprung är före tiden, från 
evighetens dagar" (Mik 5:2). Om prästen som 
skall komma, sägs också att han skall vara präst 
för evigt (Ps 110:4). Messias är alltså av evighet. 
Daniel beskriver hur en människoson skall föras 
fram inför "Den Gamle av dagar" och ges ett evigt 
rike (Dan 7:9-14). När profeten Natan lovar David 
att hans son skall vara kung för evigt (2 Sam 7:15-
16) säger han också, om sonen "Jag ska vara hans 
far och han ska vara min son." (v. 14). Messias 
skall alltså vara Guds Son. 
 
Barnet som skall födas av en jungfru skall heta 
Immanuel (Jes 7:14). Det betyder "Gud med oss". 
Han skall också ha namnet "Herren vår rättfärdig-

het" (Jer 23:6). Jesaja förutsäger gudomliga namn 
på barnet som skall födas: Mäktig Gud, Evig Far 
(Jes 9:6). Och Malaki talar om hur Herren själv 
skall komma till sitt tempel (Mal 3:1). Messias är 
alltså Gud, som skall komma till oss i mänsklig 
gestalt. När Herren för första gången kom till sitt 
Tempel i mänsklig gestalt, bekräftade Simeon det 
genom följande profetia: 
 

Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, 
så som du har lovat, 
för mina ögon har sett din frälsning som du 
har berett inför alla folk: 
ett ljus med uppenbarelse för hedningarna 
och härlighet för ditt folk Israel. (Luk 2:29-
31) 
 

Vem syftar profetian på? 
Nya Testamentet pekar ut Jesus som den som 
uppfyller profetiorna om Messias. Till och med de 
judiska ledarna på Jesu tid visste att Messias skul-
le födas i Betlehem (Matt 2:3-6). Nya Testamen-
tets anspråk kan man studera, genom att se hur 
Jesus på punkt efter punkt uppfyller profetiorna. 
Ovan har vi bara studerat profetior kring Jesu 
födelse, så det finns mycket mer om Hans fortsat-
ta liv och verk. 
 
Man kan också vända på frågan och fråga sig: Hur 
många andra skulle kunna uppfylla profetiorna? 
Vi har sett att Messias skall vara född i Betlehem, 
av Davids släkt, av en jungfru, och dö ungefär år 
68. De alternativa kandidaterna är inte särskilt 
många. 
 
 
 
 
 
   Gunnar Persson 
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   Bibel och bön 
 
 

Oväntad liturgisk finess 
 
 
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 alla de 
bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar 
till tidens slut.” Matt 28:18-20 
 
Som präst har jag döpt många människor. Att få 
vara med på ett dop och att se familj, släkt och 
vänner som samlas runt ett nyfött barn, är något 
väldigt fint tycker jag. Jag brukar ställa frågan om 
det är någon som efter dopet kan hjälpa till att 
torka huvudet på den nydöpta. Kanske är det ett 
storasyskon som gärna vill göra det. Ibland tar de 
uppgiften på största allvar och torkar det lilla hu-
vudet så försiktigt och fint. I många kyrkor finns 
det särskilda små torkdukar för detta. Små vita 
fyrkantiga dukar som används vid dopen. Jag 
återkommer snart till detta.  
 
En kompis till mig som också är präst berättade 
om vad han brukade säga på dopen. Han sa att 
dopet är som ett frö från Guds rike som behöver 
växa upp och bli en växt. Den näring som dopets 
frö får vattnas av är nattvarden. Där i nattvarden 
växer dopets frö. Men också i bibelläsningen, i 
bönen och i den kristna gemenskapen. 
 
Så till detta år, 2020. Ett märkligt år som präglats 
av Covid-19. Restriktionen att inte få vara mer än 
50 på gudstjänst och att man försöker att hålla 
folk på avstånd mellan varandra har ställt oss som 
jobbar i kyrkan inför nya utmaningar. En sådan 
utmaning märkte vi vid altarringen. Folk kom nära 
varandra och vi funderade på om det fanns något 
som vi kunde göra för att få folk att hålla avstånd. 
Fanns det något sätt som vi kunde markera ut var 
folk skulle placera sig vid altarringen? Vi såg oss 

omkring i sakristian jag och vår kyrkvaktmästare, 
så fann vi i en låda med alla dessa dopdukar. La-
gom stora att placera ut runt altarringen för att 
markera avstånd. Så gjorde vi.  
 
När det sedan var gudstjänst fick man vid nattvar-
den ta sikte mot en dopduk då man gick fram till 
altarringen. Kopplingen mellan dopet och nattvar-
den har knappast varit mer tydlig för mig tidigare. 
När man tog emot syndernas förlåtelse och Jesu 
kropp och blod i nattvarden fick man påminnas 
om att man tillhörde Honom i dopet. När man tog 
plats vid altarringen fick man placera sig vid en 
dopduk. 
  
Så fick det frö från Guds rike som lades i oss i 
dopet en näring i nattvarden.  
 
Detta hade aldrig hänt om det inte var för att vi är 
mitt upp i ett märkligt år. Detta är en händelse 
som jag tyckte var väldigt fint och som jag känner 
tacksamhet över. Det är, tror jag, viktigt att också 
detta år stanna upp och svara på frågan, vad är jag 
tacksam över? Finns det fler sådana här berättelser 
som vi kunde dela då det plötsligt blev något fint 
mitt upp i allt det svåra? 
 
 
 
 
 
 
 
   Johannes Westberg 
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   Bibel och bön 
 

 

Låt oss höra Guds röst 
 

 
”Låt oss höra Guds röst, så att vi får komma in i 
hans vila!”  
 
Dessa ord bad jag i min morgonbön för några 
dagar sedan och det fick mig att tänka på en hän-
delse som min vän råkade ut för när han studerade 
på Hebrew University, som ligger på Skopusber-
get i östra Jerusalem. 
 
Han skulle skriva ett prov och hade med sig sin 
svenska Bibel som han lade på golvet. Läraren 
gick fram till honom och log och gav honom en 
symbolisk örfil och sade: ”Behandla inte Guds ord 
på det här sättet!” Min vän tog snopet upp sin 
Bibel och lade den på bordet. Två saker är intres-
santa och belyser hur spännande landet Israel är 
och hur sekulärt landet Sverige är. 
 
För det första äger händelsen rum på ett universi-
tet. I Sverige är universiteten statligt styrda vilket 
betyder att de är konfessionslösa vilket betyder att 
de försöker uppehålla en värdeneutral norm vilket 
i praktiken innebär att de är sekulära. För en seku-
lär person är Bibeln på sin höjd en intressant hi-
storiebok. I Israel är det helt annorlunda. Där är 
även en svensk Bibel en helig bok. Åtminstone är 
Bibeln helig på ett universitet i Jerusalem som 
grundades 1918 utifrån en övertygelse att det 
framtida Israel behövde utbildning. Universitetslä-
raren som symboliskt berörde min väns kind med 
sin hand hade en övertygelse att Bibeln är helig 
och skall vördas på ett heligt sätt. Läraren visste 
att Bibeln är Guds röst. I en sekulär kultur för-
svinner heligheten steg för steg och det är lätt att 
svepas med. 
 
För det andra så tror jag att vi kristna i Sverige har 
mycket att lära av judendomen i Israel och av 
universitetslärarens attityd till Guds Ord, Bibeln. 
Vi har i kyrkan och församlingen under lång tid 
levt med en ersättningsteologi som utgått från att 
Jesus startade en ny och bättre religion än juden-
domen. I sin värsta form visar sig ersättningsteo-
login i tanken att det är judarna som är skyldiga 

till Jesu död. Men vi vet att ingen kan utpeka detta 
folk som ansvariga för denna handling. Istället är 
det så att alla syndare har del i skulden till Jesu 
död! 
 
Judendomen är en religion som till sitt djupaste 
väsen tillhör oss kristna. Vår relation till juden-
domen är faktiskt helt annorlunda jämfört med 
alla andra religioner. Man skulle kunna säga att 
judarna är våra äldre bröder. En huvudanledning 
till att den sekulära världen ofta är så anti mot 
judarna och mot staten Israel beror på att dessa är 
Guds utvalda folk. Men jag tror att detta hat också 
beror på att när detta folk vänder sig till Jesus och 
tar emot honom som Messias kommer något stort 
att ske. Det är inte långsökt att tänka sig att djävu-
len hela tiden försöker förhindra att detta ska ske. 
 
Till sist, varför skall vi läsa och studera den Heli-
ga Skrift? Av den enkla anledningen att vi blir 
lyckliga! Vi blir lyckliga genom att lita på Jesu 
ord i saligprisningarna. Vi blir lyckliga när vi likt 
Maria säger ett förbehållslöst Ja till Jesus utan 
några som helst baktankar eller kompromisser. 
Det glada budskapet är ett löfte om lycka för alla 
människor, juden främst men i lika hög grad hed-
ningen. Om vi följer Jesus och söker frid med ett 
rent hjärta blir vi frälsta! ”Lyckan finns inte i oss 
skriver vetenskapsmannen Blaise Pascal (1623-
1662) utan lyckan finns i Gud och har vi funnit 
honom då finns lyckan överallt.” 
 
Herre, tack för vilan i Guds ord.  
Tack för Bibeln.  
Tack för att vi har Guds ord som ger oss vila, 
lycka och frid.  
I Jesu namn Amen 
 
 
 
   Karl-Henrik Wallerstein 
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   Israel 
 

 

Evangeliet tillbaka till judarna 
 

 
Frågan om Kyrkans ansvar för att ge evangeliet 
till det judiska folket har legat begravt under 
skammen efter förintelsen och efter den anti-
semitism som har odlats eller tillåtits i den kristna 
katedralen. 
 
Den tidiga Kyrkan var helt igenom judisk, och 
andra inom judendomen såg de kristna som en av 
flera rörelser inom den judiska religionen. Det var 
först efter templets fall och Jerusalems förstörelse 
år 70 – i samband med att den rabbinska juden-
domen (som vår tids judendom är sprungen ur) 
började ta form – som judendom och kristendom 
började uppfattas som olika religioner, även om 
det inte cementerades förrän längre fram. Frågan 
om kyrkans förhållande till det judiska folket blev 
tydligt aktualiserat på 1900-talet genom anti-
semitismen, förintelsen och upprättandet av staten 
Israel 1948. 
 
Om vi menar att Jesus är Kristus, alltså den 
utlovade Messias, så är han framförallt det för 
judarna. Om vi menar att Jesus var den som 
upprättade förbundet med sitt folk, så var det i 
första hand det judiska folket han kom till och 
som han upprättade förbundet med, om vi skall tro 
det Nya testamentet. Om vi menar att Jesus är hela 
världens frälsare – så är han det först och främst 
för judarna. Det blir en fullständig motsägelse att 
säga att Jesus är hela världens frälsare, för att i 
nästa andetag antyda – som en del idag gör – att 
judarna inte behöver honom eller att de har en 
annan väg. Sådana försök är bara teologiska 
efterkonstruktioner som försöker lägga tillrätta 
och som inte håller tätt någonstans. Det finns flera 
varianter på detta både inom proisraelisk fri-
kyrklighet och mer liberalt orienterade religions-
dialogförespråkare. Om inte Jesus är judarnas 
Messias och frälsare så har vi kristna än mindre en 
frälsare. Men nu är han deras efterlängtade, och 
fler och fler judar välkomnar idag Jesus som Mes-
sias. Den messianska rörelsen är mångfacetterad 
men ofta vittnar dessa judar om att när de tagit 
emot Yeshua som den utlovade Messias har de 
blivit än mer judiska. Den sista pusselbiten läggs 
på plats. Hörnstenen som byggmästarna valde 
bort. 

I vår lutherska tradition har vi ibland matats av 
en alltför förenklad bild av det judiska folket. Av 
någon anledning verkar det sitta djupt hos många. 
Lag och evangelium har – kanske av välvilja och 
försök till pedagogisk förenkling – ibland blivit 
synonymt med GT i motsats till NT. Judendom 
har fått stå för gärningslära, och kristendom för 
nåd och kärlek – trots att gärningslära grott och 
gror långt in i våra sammanhang. Och trots att NT 
är en nästan helt igenom judisk skriftsamling. Lag 
och evangelium möter oss, enligt vår evangelisk 
lutherska lära, genom hela Guds Ord. Gud för-
ändrades inte mellan GT och NT. Inte heller 
människan … Skillnaden var juden Jesus – 
judarnas Messias och hela världens ende frälsare. 
 
Till detta kommer att vi i långa tider inte tagit in 
Guds nådeshandlande med sitt förbundsfolk. Att 
han som av nåd kallade folket ut ur slaveriet till 
det förlovade landet – och av nåd gav buden till 
det folk som han först räddat – aldrig tar tillbaka 
sina gåvor och sin kallelse. Det faktum att det 
judiska folket i stort inte kunnat se sin Messias, 
rycker inte undan det faktum att de är utvalda till 
att vara i den Högstes tjänst. De bär i detta nu 
kallelsen att vara ett ljus för folken. Och vi 
hedningar, som av nåd blivit en del av det enda 
gudsfolket, har ett ansvar att ge tillbaka det som 
gjorde att vi blev inlemmade i förbundet. I 
Sverige har detta en lång historia. 1875 grundades 
Svenska Israelsmissionen. Pionjärerna har trampat 
upp stigar vi nu får gå. Nu är det vår tur att i 
tacksamhet och kärlek ge evangeliet tillbaka till 
det folk som först gav oss det. Detta uppdrag 
angår varje kristen och varje församling som vill 
hålla sig till apostlarnas lära och följa i deras 
fotspår. Samtidigt är det en förmån, något som 
vitaliserar oss som enskilda och församlingar. För 
en kristen är det naturligt att ge till mission, men 
alla kan inte ge till allt. Men alla kan vara med 
och be, och det är där som varje missionsarbete 
börjar. 
 
Artikeln publicerades först i Svensk 
Pastoraltidskrift (SPT) nr 19, 2015. 
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Bibelskola på TV16 
 
Källan är medlem i TV16, en kristen internetkanal som Carl-Henrik 
Karlsson grundade 2011. Idag finns hundratals program att se när och var 
man vill, och varje söndag sänds flera gudstjänster. Programmen kan man 
se på internet, www.TV16.org.  
 
Se gärna Bibelskola online, med Håkan och Victor Sunnliden. Bibelsko-
lan har 75 videor, uppdelade i fem delkurser: Gamla testamentet, Nya 
testamentet, Homiletik, Kyrkohistoria och Dogmatik. 
 

Israelsmission har i Sverige en lång historia 
som sträcker sig ända till 1875, då Föreningen för 
Israelsmission (1875-1975) grundades. 1934 
ändrades namnet till Svenska Israelsmissionen. 
Bland annat fick man i Wien vara ett verktyg för 
en väckelse bland stadens judar. I Wien räddade 
man omkring 3.000 judar, kanske hälften barn, 
undan nazisterna. I långa perioder samarbetade 
man med Den Norske Israelsmisjon, stiftad 1844. 
Bland annat var utbetalningarna från Svenska Is-
raelsmissionen avgörande för de norska mis-
sionärerna som befann sig i Rumänien under 
andra världskriget. 
 
År 1989 återetablerades Göteborgs Israelskrets-
/Svenska Israelsmissionen (1989-2012) på ini-
tiativ av Lars Edvardsson, som drev arbetet med 

stort engagemang. Fokus var på stöd till Im-
manuelskyrkan i Tel Aviv, i samarbete med Den 
Norske Israelsmisjon. 

Sedan 2013 för Källan vidare arvet från 
pionjärerna i den tidigare och den senare Svenska 
Israelsmissionen. 
 
 
 
 
 
 
   Carl-Henrik Karlsson 
 
ordförande i Källan 

 



 10 

 

   Inspiration 
 
 

Ett minne på andra sidan floden 
 
 
För en hel del år sedan var jag på en bussresa 
i Moldavien under ledning av Björn Lénberg 
från Frufällan. Den gången hamnade en äm-
betsbroder (Bengt Westholm) och jag på en 
ryskspråkig bibelskola i den del av landet som 
kallas Transnistrien (betyder ”på andra sidan 
av Dnjestr”). Från det tillfället har jag ett par 
minnen. Det första är att pastor Westholm 
under en promenad förlorade sitt bröstkors, 
men att det sedan återfanns på ett underfullt 
sätt. Det andra är att vi deltog i ett bibelstudi-
um på bibelskolan. Det var inte helt lätt att få 
reda på vilken bibelbok man studerade vid 
tillfället eftersom det var ryska som var det 
gängse språket men det kom fram efter ett tag. 
Svaret på frågan om vilken bok det var blev 
”Isus”. Men Isus betyder ju Jesus på ryska! 
Aha, det var fråga om Josua bok! Josua är inte 
bara en av förebilderna till Jesus, han hade 
också samma namn som Frälsaren, och det 
märks tydligare i en rysk bibel än i en svensk! 
Frälsaren Jesus är med, inte bara i de 27 sena-
re böckerna i Bibeln, utan även i de 39 första. 
Slår man upp Hebreerbrevet 4:8 i en grekisk-
latinsk utgåva (vilket jag har gjort) upptäcker 
man att också där är det samma ord för ”Jo-
sua” som det som används för ”Jesus” t.ex. i 
Matteus evangeliet i samma bibelutgåva.  
När vi hade tagit oss över floden Dnjestr kun-
de vi alltså bli påminda om honom som förde 
Israels barn över floden Jordan, och som med 
sitt namn och sin gärning vittnar om Messias, 
världens Frälsare.  
En gammal psalmvers (345:9 i 1937 år svens-
ka psalmbok):  
Se det goda land/på den andra strand,/dit 
Guds folk igenom strider/genom hav och ök-
nar skrider/vid sin Josue hand./Sök det goda 
land. 
 
 
 
   Anders Eliasson 
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Ge det vidare 
 
 
Som vi skrev om i denna tidning mars 2019, 
är Ilemera Carpentry Center for Orphans 
(ICCO) en av de verksamheter vi kanaliserar 
bistånd till genom den svenska stödföreningen 
Ge det vidare. ICCO är en yrkesskola i nord-
västra Tanzania som utbildar föräldralösa ung-
domar och på så vis hjälper dem till en tryg-
gare framtid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ungdom i hantverksutbildning 
 
Genom tron på Jesus blir vi inlemmade i 
Honom och får evigt liv. Som kristna ska vi 
inte slå oss till ro med detta, utan vi är kallade 
att ge vidare. Liksom Petrus och Johannes ska 
inte heller vi tiga med vad vi har sett och hört 
(Apg 4:20). Vi är även kallade att ge vidare av 
våra jordiska medel till vår nästa. Om en 
broder eller syster inte har kläder och saknar 
mat för dagen och någon av er säger till dem: 
”Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men 
inte ger dem vad kroppen behöver, vad 
hjälper det? (Jak 2:15-16, Svenska Folkbibeln 
1998). Det finns alltså i Bibeln en princip om 
att ta emot och sedan ge vidare. Det lär för 
övrigt vara så att faktumet att Döda havet 
saknar utlopp bidrar till den höga salthalt som 
i princip gör den till en död sjö. Poängen som 

man kan göra här är alltså: inget utlopp = 
inget liv. 
 
Med ovanstående i åtanke är Nordiska 
Lutherhjälpen glada att få stötta Ge det vidare 
och ICCO, där våra medmänniskor får 
utbildning i god kristen miljö. Att ge vidare 
det man fått är en princip som präglar ICCO:s 
arbete. När eleverna är färdiga med sin 
utbildning, ingår det i konceptet att de själva 
ska ta hand om och lära upp en annan 
föräldralös pojke eller flicka som i sin tur får 
en möjlighet till inkomst. 

Verktygslådor som elever får med sig efter 
examen för att ha möjlighet att starta sin 
verksamhet med. 
 

Katastrofbistånd 
 
Samaritan´s Purse katastrofhjälp hjälper just 
nu till på Bahamas med ett akut fältsjukhus 
för att avlasta den av pandemin ansträngda 
vården i landet. Sedan början av augusti har 
man även kunnat hjälpa mer än 3 500 familjer 
i Libanon. Landet drabbades 4 augusti av en 
kraftig explosion som fick förödande konsek-
venser. 
 
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. 
 
 
Magnus Svensson 
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