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Bönen - Be för messianska judar!

Ledare
Välkommen Jonas Nilsson, vår nye skribent.
Vem är du?
Född och döpt 1965. Uppvuxen i prästgårdsmiljö i
1970–80-talens Mälardalen/Strängnäs stift. Min
far var en av Göran Larssons första stipendiater
vid Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem
1979, platsen och personen som mer än någon
annan utvecklat mig i kunskaperna om Nya testamentet i Gamla testamentet. Jag kom med i Görans (och Åke Skogs) sista internationella kurs
1992.

Bönen - Be för messianska judar!
När man ber vid västra muren i Jerusalem är det
naturligt att be för våra äldre bröder, det judiska
folket. En och annan tittar kanske undrande på oss
eftersom vi inte bär de sedvanliga kläderna á la
polskt mode från 1700-talet. Jag bad en gång vid
västra muren att våra äldre bröder skulle se att den
Messias de väntar på har varit här förut och att
den Messias vi väntar på kommer att uppenbara
Guds härlighet och ljus för sitt eget folk och hednafolken. Västra muren kallas också för klagomuren. Under nästan 2000 år har detta folk bett om
att få fira påsk i Jerusalem och då den moderna
staten Israel grundades den 14 maj 1948 gick folket in i ett nytt skede. Nu framträder på allvar en
grupp inom detta folk, som visserligen alltid existerat under 2000 år, och i detta nummer är fokus
på denna grupp; de som är judar och tror att Jesus
är Messias. De kallas för Jesustroende judar.

Innan jag började läsa i Lund 1986 fick jag en
termin SESG bibelskola Credo i Stockholm. Frågan om lagen har följt mig sedan dess. ”Guds
’lag’ vad gör vi med den?” frågade vi oss i ett
panelsamtal på pastis i Lund där både Bo Johnson,
Gustaf Wingren och Ingemar Öberg medverkade.
Förståelsen av nattvarden utifrån påskmåltidens
modell bär mig ännu denna dag.
Missionsfrågorna liksom de gammaltestamentliga
frågorna finns i bakgrunden till mitt avhandlingsprojekt om historieskrivningen i Krönikeböckerna. På missionärskallelse österifrån har jag fått
prästvigas för den Ingermanländska (finsk/ryska)
evangelisk-lutherska kyrkan i Ryssland. Mission
tur och retur!

I detta nummer av Livskällan kommer du att få
stifta bekantskap med en teologisk reflektion
kring just denna grupp. Vi kommer också att få
inblick i de messianska judarnas särskilda kallelse; att leda sina landsmän till tron på Messias och
samtidigt visa att man kan leva kvar i sin religiösa
praxis. Kyrkan har under lång tid gjort fel när
vissa kristna i sin iver att omvända sina äldre bröder och systrar har trott att man också måste
slänga ut allt det bibliskt judiska. I detta nummer
får vi också lära oss be i Salomos bibelskola. Till
sist, det är en svår tid för det judiska folket. I
Ungern ökar antisemitismen. Det är en tid av vaksamhet. Tack och lov kan vi får ha trons barnsliga
tillit. Det är med denna tro som detta nummer
presenteras och med övertygelsen att Jesus går
före oss.

Jag är assistent vid det kyrkliga gästhemmet
Hjelmserydsstiftelsen i Småland sedan många år.
Där fann vi varandra, Maria och jag! Vi har fyra
nu vuxna barn.
Livskällans mål
Vårt mål är att ge ut tidningen Livskällan och
sträva efter att nå till 450 prenumeranter. Vi strävar efter att innehållet skall riktas in på att ge inblick i den judiska världen. Vi vill också förmedla
kyrkans judiska rötter i bibelundervisningen och
till sist skapa en bro mellan den bibliska förkunnelsen och det postmoderna svenska samhället. En
idé hur vi kan nå ut med Livskällan är att sända ut
tidningar till församlingar som placeras på deras
bokbord. Kan du som läser detta nummer hjälpa
oss med detta hör av dig till redaktionen.

Bokstaven Bet
Som ni såg i förra numret har varje nummer av
livskällan en rubrik som följer det hebreiska alfabetet. Vi började med A (alef), och nu följer B
(bet). Därav har rubriken i detta nummer Bönen
som tema! Det är främst en pedagogisk poäng
med att följa det hebreiska alfabetet. Vi kommer i
22 nummer (fem år plus två nummer) att följa det
hebreiska alfabetet och ledda av den helige Ande
förmedla olika teman i anslutning till alfabetet.
Det är lite judiskt att tänka så. Många psaltarpsalmer (tex 119) är uppbyggd på detta sätt.

Karl-Henrik Wallerstein
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Livskällan

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

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 Sverige, men behöver förnyas en gång
per år. Givare till Källan eller Nordiska Lutherhjälpen får den automatiskt
Gåvor
Plusgiro: 495 73 12-4
Swisch: 0704136726 (ange ”Källan”)

Aktuellt från Källan
Tankar om ”tsuris” Av Kata Tar, ledare i Jews
for Jesus i Budapest
Herrens ängel gick åter längre fram och ställde
sig på ett trångt ställe, där det inte fanns någon
möjlighet att vika undan vare sig åt höger eller
vänster (4 Mos 22:26).
I nöden ska de vända sig till mig (Hos 5:15)

sat. Han hittar inget jobb och finner sig inte till
rätta i livet. Han ringde mig eftersom han var uttråkad, men han fick höra evangelium från mig.
Många är precis som Vili – de befinner sig i ett
slags mellantillstånd. Äntligen har de tid att tänka
och ställa frågor! Så bra det är att höra hur Jesus
kärleksfullt kallar mitt i denna instabila period!
Låt oss vara tillgängliga där dessa sökare befinner
sig! Och låt oss vara redo att sändas dit Herren vill
sända oss efter sina förlorade barn. Be för Vili att
hans "tsurier", hans uttråkade tillstånd utan mål
och riktning ska leda honom till Guds armar!

De två verserna har ett ord gemensamt - det hebreiska ordet ( צרtsar). Det betyder både "smal" och
"nöd". Jag upptäckte första gången ordet genom
uttrycket på jiddisch "stor är tsuris". Den första
versen beskriver fysiskt vad som händer när Herrens ängel stoppar oss framför en smal plats. Vi
blir tvungna att stanna. Den andra versen, i Hosea,
stoppar oss också och tvingar oss att söka Herren.
Detta händer i följande historia: "Nej tack, jag är
katolik." - Vili (inte hans riktiga namn) avvisade
oss när vi erbjöd oss att be för honom och även
hans kompisar, Martin (inte hans riktiga namn)
och Frederick (inte hans riktiga namn) hade redan
kommit ut från sin avvisande attityd. De satt i
parken runt ett bord och var inte särskilt vänliga
när vi började fråga dem om Jesus. Nu hade de till
och med låtit oss be för dem. Vili var den som
visade mest avstånd, Martin var mest vältalig,
medan Fredericks ögon sken upp medan han lyssnade på min berättelse om hur jag mötte Jesus.
Vili drog sig lite undan, han bad inte om förbön,
men så ville han ta emot en traktat ändå. När jag
började prata med honom om bakgrunden för
traktatet, så kom det plötsligt ur honom: "Apropå,
mina förfäder är polska judar." Och så gav han
mig sitt telefonnummer.

Böneämnen från Budapest:
Be för Vili att han ska söka Herren helhjärtat.
Be om mera frukt när vi evangeliserar på gatorna.

Uthållighet är en önskad egenskap hos Messias
lärjungar. Jag gav nästan upp med honom! Och
några få dagar senare var det inte jag som ringde
honom först, det var tvärtom. Vili är 38 år, och
har många yrken. Han har arbetat i England i flera
år, men blev tvungen att komma hem under pandemin. Han hyr sin bostad och lever rätt begrän-

Andreas Johansson
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Undervisning
Tron och Lagen
De litar på Gud, de har gemenskap med Honom. Inget förväntas av dem, för att de skall
uppnå Gudsgemenskap, de bara har den som
en ursprunglig gåva. Gud har givit dem ett
bud, att de inte skall äta av ett visst träd. Det
är inget problem för dem. De har hundratals
andra träd att äta av. Varför skulle de äta av
just det trädet?

Det var inte genom lagen som Abraham och
hans avkomlingar fick löftet att ärva världen,
utan genom den rättfärdighet som kommer av
tro. Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron meningslös och löftet upphävt. Lagen framkallar ju vrede. Men där
ingen lag finns, där finns inte heller någon
överträdelse. Därför heter det "av tro", för att
det ska vara av nåd och löftet stå fast för alla
hans avkomlingar, inte bara för dem som hör
till lagens folk utan också för dem som har
Abrahams tro. Han är allas vår far, som det
står skrivet: Jag har gjort dig till far till
många folk. Och det är han inför den som han
trodde på, Gud som ger liv åt de döda och
kallar på det som inte är till som om det var
till. (Rom 4:13-17)

Men så kommer ormen. Det ormen gör är
framför allt att så tvivel. Om ormen hade nöjt
sig med att säga: "Prova den här frukten!",
hade Adam och Eva förmodligen bara svarat:
"Varför skulle vi det? Gud har sagt att vi inte
skall äta av den. Och om Han säger det, så är
det säkert för att den inte är nyttig för oss."
Nej, det är svårt att få någon med stor tillit att
bryta mot Guds lag. Istället måste ormen först
angripa deras tro. Ormen sår tvivel på två sätt:
Dels genom att få dem att tvivla på vad Gud
sagt: "Skulle väl Gud ha sagt?", dels genom
att få dem att tvivla på att Gud är god, och
istället få dem att tro att Gud vill undanhålla
dem något gott. Först därefter bryter de mot
Guds bud och äter av frukten (1 Mos 2:16-17;
3:1–13).

Två frälsningsvägar
Orden "tro" och "lag" kan ha lite olika betydelser. I vid mening handlar de dels om att
lita på Gud, dels om att göra det Han vill.
Båda dessa ting är något Gud vill. De fanns i
begynnelsen, men de är också målet och
kommer att finnas i Himmelen. Men man kan
också se dem som två frälsningsvägar, två
vägar att nå Gud. Men det är bara den ena
som fungerar.

Tron
Vi ser alltså, att den som har tro, lyder Gud på
ett naturligt sätt, utan att behöva tänka efter.
Han eller hon tror ju att Gud vet bäst. Men av
goda gärningar följer inte på samma sätt tro.
Därför väljer Gud att börja hela vår tro. Det
finns också fler skäl till att Han börjar med
tron, som vi återkommer till.

I begynnelsen
Den centrala komponenten i det kristna begreppet "tro" kan även översättas "tillit" eller
"förtröstan". Tro, tillit, förtröstan, är det ursprungliga tillståndet. Det lilla barnet utgår
från att dess föräldrar är tillit värda. Det kan
inte heller något annat. Barnet är helt utlämnat
åt sina föräldrar. Om föräldrarna visar sig vara
tillit värda, utvecklas och mognar barnet till
en person med tillit och omdöme. Om föräldrarna däremot inte ser sitt barn, sviker det,
inte tillfredsställer dess behov, knäcks tilliten.

En viktig person som omvittnas bli rättfärdig
genom sin tro är Abraham. Han litar på Gud,
när Gud säger att han skall få en avkomma,
genom vilken alla släkter skall bli välsignade
(1 Mos 12:1–3; 15:1–6). Den avkomman är
Jesus.

Även världens begynnelse utgår från en tillitsfull situation. Gud har skapat Adam och Eva.
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Lagen
Det verkar dock inte som att detta räckte för
människorna. Man tycker, att människan inför
trons möjlighet skulle rusa tillbaka till Gud
och vilja återförenas med Honom. Men så
sker inte i någon större omfattning. Gud tar
därför till Lagen. Men hur skall Lagen hjälpa,
om inte tron gjorde det?

Men om vi försöker följa Lagen, inser vi att vi
kommer till korta. Tron däremot besvarar
frågan: Vad vill Gud göra för att ta mig tillbaka till sig? Även detta svar har två delar: Bakåt: Jesus försonade min synd genom ett fullkomligt offer - sig själv. Framåt: Jesus fullgjorde Lagens bud, genom att leva ett fullkomligt liv i mitt ställe.

I Lagen berättar Gud sin vilja. Han berättar
vad som är gott och ont. Han berättar vad som
krävs av människan om hon vill försöka ta sig
tillbaka till Gud (5 Mos 30:15–20). Tron däremot talar om vad Gud gör, för att föra oss
tillbaka till sig.

Lagens uppgift är att visa att jag varken kan
sona de förgångna synderna, eller leva fullkomligt i resten av mitt liv. Den är den måttstock som underkänner mitt liv. På så sätt
hänvisar den till Tron som enda vägen (Rom
3:20).

Lagen talar till människans högmod. Den
lockar med att människan skall kunna ta sig
tillbaka till Gud i egen kraft, bara man får
klart för sig vad man skall göra. Den liknar
syndafallets lockelse genom att erbjuda kunskap om gott och ont (1 Mos 3:5). Syndafallet
lockar med att veta bättre än Gud. Tron vilar i
att Gud vet vad som är gott och ont. Vi behöver inte göra en egen bedömning, utan kan
vila i Guds visdom.

En ytterligare skillnad mellan tron och lagen
är den mellan barnaskap och tonårstrots. Det
lilla barnet litar på sina föräldrar och lever,
om det är bra föräldrar, i en trygg relation
med dem. Den trotsiga tonåringen däremot
vill göra uppror, bli sin egen. Tonåringen skapar sig en egen bild av etiken, och tar antingen till sig sina föräldrars eller någon annan
etik. Det lilla barnet behöver ingen egen etik.
Det räcker att leva med tillit till föräldrarnas
etik och omdöme. Det är en sådan relation
Gud vill ha med oss. Det är därför Jesus vill
att vi skall bli som barn (Matt 18:3).

Tron och Lagen
Vi har nu talat om många fördelar med tron.
En av de viktigaste är, att Lagens väg inte
fungerar. Guds krav är för höga. Och detta är
en av poängerna med Lagen: Gud hade aldrig
tänkt, att vi skulle kunna ta oss tillbaka till
Honom genom Lagen. Lagen är till för att
visa oss på våra brister och behov av Gud.

Skillnaden mellan Lagen och Tron har ingenting med skillnaden mellan Israel och de övriga folken att göra. Det är inte så att Lagen är
judarnas frälsningsväg, och Tron hedningarnas, utan båda frälsningsvägarna fungerar
likadant för judar och hedningar (Rom 1–12).

Lagen besvarar frågan: Vad skall jag göra för
att ta mig tillbaka till Gud? Detta gör den på
två sätt: Dels besvarar Lagen frågan bakåt i
tiden: Vad skall jag göra för att sona de synder jag redan gjort? Det gör den genom att
föreskriva olika offer av växter och djur. Men
växter och djur är otillräckliga offer. Dels
besvarar Lagen frågan framåt i tiden: Vad
skall jag göra för att leva rättfärdigt från och
med nu? Det gör den med alla etiska bud.

Gunnar Persson
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Bibel och bön
Jesus - Salomos bönesvar!
Jesus – Salomos bönesvar!
Pandemi är ingen nyhet. Redan i Salomos tempelinvigningsbön (2 Krön 6:14–42) tänks en sådan
pestliknande situation. Den invigningsbönen är
värd att uppmärksamma, som en Salomos böneskola. Jesus tycks ha gått i Salomos böneskola.

David och Salomo fullbordade inte
I Salomos böneskola finns en underliggande ton
som också går igen i Jesu böneliv. Salomo är sonen till den som förberedde templet. Men redan i
hans egen tid och ännu mer i Salomos sons tid –
Rehabeams – faller riket sönder. Där fattas något.
Därför är det en väsentlig del av Jesu uppdrag att
återsamla folket. Det är inte en slump att han valde tolv apostlar. Alla stammarna sammanförs på
nytt genom Jesus.

Nödens bön mitt i lovsången
Mitt i den mäktiga invigningen med mäktig lovsång finns nödens bön med. Först tänks fallet där
du syndat mot din nästa. Din nästa ska få försäkra
sig om sin oskuld genom ett skriftligt intyg. Med
det intyget ska den drabbade kunna komma till
templet och slippa misstankar. Vi ska alltid kunna
vara trygga i bönen!

Templet och Guds folks apostlar
Avslutningen på Salomos bön är gripande (2 Krön
6:40–42): – “Så, min Gud, låt dina ögon vara
öppna och dina öron lyssna till vad som bes på
denna plats. Och nu: Res dig, Herre Gud, och kom
till din vilostad, du och din makts ark! Låt dina
präster, Herre Gud, vara klädda i frälsning, och låt
dina fromma glädja sig över ditt goda. Herre Gud,
visa inte tillbaka din smorde. Tänk på den nåd du
har lovat din tjänare David.”

I alla de följande fallen, bland annat i en pandemi,
i mötet med främlingar är det nödlägen och i dessa situationer vänder vi oss mot Herrens tempel. I
grunden handlar bönen om att Herren ständigt
ville se den plats dit vi vänder oss och så höra oss,
från den plats där han bor, från himlen, och när
han hör – förlåta.

Löftena om Herrens smorde är tydliga, orden motsvarar de i den 132 psaltarpsalmen. När Salomo
avslutat bönen faller eld från himlen och tänder
först brännoffret (hängivelsens offer) och Herrens
härlighet uppfyllde huset. Samma sak som med
tabernaklet. Jag ser linjen till Pingstdagen. Nu är
apostlarna och deras efterträdare tända i och för
Guds folks nya tempel, det himmelska, uppenbarat för alla människor. Jesus är den som lär oss be,
också i pandemi, med Salomos bön i minnet! Det
är en ofattbar förmån att få vara med i den gemenskapen!

På offeraltaret
I Krönikeböckerna (6:13) görs en markering om
den talarstol som Salomo stod på, den har samma
mått som brännoffersaltaret (2 Mos 27:1). Överhuvudtaget sammanställer Krönikeböckerna templet med tabernaklet. Vi tänker framåt på Jesus och
vad han gjorde på korset. Salomo ber med utsträckta händer som ett hängivelsens offer. Som
en röd tråd genom hela bönen lyser närheten mellan den bedjande och den Gud som hör och svarar.
Kanske knyter Jesus själv an till detta i Herrens
bön. I tempelinvigningsbönen svarar Herren från
himlarnas himmel. Jesus uppmanar oss att be till
vår Far som är i ‘himlarna’. Den nytestamentliga
texten vidmakthåller det lite ovana talet om flera
himlar. Då Stefanos stenades till döds fick han se
rakt in i himmelen (Apg 7:55–56). Där, i det allra
heligaste, såg Stefanos Guds härlighet och Människosonen på Guds högra sida. De öppnade himlarna kan man ana redan i Jesu dop, då Anden
sänkte sig ned i duvans skepnad, och framför allt i
himmelsfärden, då molnen liksom sluter sig om
honom.

(2 Krön 6:28) om det blir pest…(30) hör det då
från himlen där du bor, och förlåt…

Jonas Nilsson
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Bibel och bön
Jesus Kristus går först
Något om den tröst som finns i att Jesus Kristus går först

lidande gjorde han för att vi aldrig skulle bli övergivna. För oss har han helgat graven som ett väntrum intill uppståndelsens dag. Budskapet till de
sörjande vännerna är: Han ska gå före er till Galileen, där ska ni få se honom- Markus 16:7 Under
40 dagar visade han sig för sina vänner inte bara
några få utan för flera hundra på en gång. Läkaren
Lukas som noga beskriver den här tiden, då den
Uppståndne mer och mer övertygade lärjungarna
att så måste allt fullbordas som var skrivet hos
profeterna, (läs gärna Luk.24:45 Därefter öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna).
Rädda, oförstående, svaga lärjungar förvandlades
och förnyades genom att Jesus först gick till dem.
Han öppnade deras sinnen så att de nu förstod och
trodde. De fick ny frimodighet att vittna om honom och förkunna omvändelse och syndernas
förlåtelse med början i Jerusalem och sedan hela
världen och för oss idag. De liksom vi har fått den
helige Anden som hjälp på vägen till målet. Detta
är trösten Jesus gick före oss och för oss in i själva
himmelen. Där han har berett rum för dig och
mig, ja för alla som vill följa honom som går först.
Det gäller här och nu, i livet och i döden och i
evighet. Vänta inte, han väntar på dig och mig
idag! Låt oss tillsammans be: Jesus jag litar på
dig, som led, dog och uppstod för alla – Jesus jag
litar på dig, som jag förenades med när jag döptes.
Jesus jag litar på dig, som i Ordet och nattvarden
stärker mig i tron, hoppet och kärleken. Jesus tack
för att du går med hela vägen till den glädje du
berett för oss i himmelen! Amen

Den som vill vara en sann kristen har att i första
hand följa Kristus, lyssna till honom, lära av honom och lyda honom och samtidigt! lära känna
hans lärjungar och dela deras glädjeämnen och
svårigheter. I Markusevangeliet 10:32 läser vi: De
var nu på väg upp till Jerusalem, och Jesus gick
först. De var fyllda av bävan, och de andra som
följde med var rädda. Tänk vilken mäktig scen!
Bara Han som går först vet att detta måste ske.
Det är därför Fadern har sänt Sonen i världen. Vi
kan känna in rädslan hos lärjungarna och hos oss.
Petrus hade försökt att hindra sin Mästare men det
var människotankar och inte Guds. Kontrasten till
hur härligt det hade varit och det som Jesus förebådade var alltför stor. Så är det också för oss idag
när prövningarna kommer. Då är det en tröst att
Jesus som går först vet allt och alltid vill oss väl.
De hade fått se vad många andra inte fick se, och
höra vad många andra inte fick höra, från det himmelska ljuset på förklaringsberget till lidandet och
mörkret på Golgata. Vilken förmån tänker vi att så
konkret få leva nära Mästaren. Men när han talade
om sitt kommande lidande och död, då fattar de
ingenting. Där kan vi känna igen oss, att när det
mesta går bra då är det lätt att vara kristen. När
prövningarna kommer blir det tyngre. Trösten är
att Jesus vet allt detta. Han vet hur du har det just
nu och är med dig. Det mänskliga perspektivet är
begränsat – det himmelska är obegränsat. När vi i
vår nöd ringer räddningstjänsten, ja då är hjälpen
redan på väg. När vi vänder oss till Herren i bön
och påminner oss om alla de löften han ger oss, ja
då är redan den himmelska räddningstjänsten på
väg. Vilken tröst!
Jesus är alltid före oss och för oss! En god förälder gör allt för sina barn. Vår himmelske Far gör
allt för oss genom Jesus. Före oss gick han sin Via
Dolorosa, för oss utstod han korsets plåga, som
inte bara var ett kroppsligt lidande, övergiven inte
bara av svaga lärjungar, utan av Gud själv. Detta

Åke Karlsson
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Utblick Israel
Jesustroende judar samtidigt en del av det judiska folket
och en del av Kyrkan
Dokumentet ”Guds vägar - Judendom och kristendom – ett inomkyrkligt samtalsdokument” som
antogs av Svenska kyrkan 2001 inleds så här:
”Dokumentet Guds vägar behandlar förhållandet
mellan kyrkan och det judiska folket…” De Jesustroende judarna - som samtidigt tillhör både det
judiska folket och Kristi kyrka - omtalas aldrig i
detta samtalsdokument. Om aposteln Paulus – en
Jesustroende jude - hade levt år 2001, hade det då
funnits plats vid dialogbordet för honom och nutida messianska judar?

Han [Jesus Messias] har förkunnat frid för er
som var långt borta [icke-judar] och frid för dem
som var nära [judar] (v.17).
Genom honom [Jesus Messias] har vi båda i en
och samme Ande tillträde till Fadern. (v.18).
Därför är ni [hedningar] inte längre gäster och
främlingar, utan medborgare med de heliga och
medlemmar i Guds familj.
I honom [Jesus Messias] fogas hela byggnaden
samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren (v.21).

Grovt sett finns det fyra huvudpositioner, fyra
teologier, fyra förhållningsätt att se på judendom,
varav endast en ger fullt ut plats att vara samtidigt
både del av det judiska folket och del av Kyrkan. I
korthet kan man förklara dessa teologier med politiska begrepp. Tänker man ersättningsteologi så
blir det assimilering av den judiska identiteten i
Guds rike. Tänker man dispensationalistiskt så
blir det segregering i Guds rike, dvs ingen riktig
gemenskap mellan judar och hedningar. Tänker
man tvåförbundsteologi så blir det som att Gud
upprättar en tvåstatslösning i Guds rike, en stat för
de som kommer till Gud genom Jesus och en för
dem som inte behöver Jesus, och tänker man
inympning så blir det integrering, dvs identiteterna jude-hedning finns kvar men gemenskapen
mellan jude och hedning är äkta. Här följer en
förklaring i punktform:
Ersättningsteologi: assimilering.
Dispensationalism: segregering.
Tvåförbundsteologi: tvåstatslösning.
Inympningsteologi: integrering.
Vi ska nu kort se hur två texter i Nya testamentet
(Bibelöversättning: Svenska Folkbibeln) beskriver
Kristi Kyrka, gemenskapen med Jesus Messias
som en ”enhet med inre struktur”, en inympningsteologi.

Skillnader i identitet och kallelse mellan judar och
hedningar: De som är födda som hedningar (som
icke-judar), ska inte glömma sitt ursprung: På den
tiden var ni [icke-judar] utan Kristus, utestängda
från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och
utan Gud i världen (v.12).
För att beskriva hur de hednakristna relaterar till
det nya förbundet används den grekiska förstavelsen ”syn-” (med-) tre gånger, dvs dessa hednakristna kommer tillhör det nya förbundet tillsammans med en annan grupp – judar som tror på
Jesus som Messias - som förbundet först upprättades för (jmf Jer 31:31). Därför står det om hedningarna att de är med-borgare (v.19), medsammanfogade (v.21) och med-byggda (v.22).
Gemenskapen och enheten i Kristi kyrka har en
tydlig inre struktur: judar fortsätter att vara judar
och hedningar fortsätter att vara hedningar (i meningen icke-judar), också när de förenas i Kyrkan
och tillber och tjänar endast Israels Gud och hans
Messias, Jesus från Nasaret.
Rom 15:7–13
Enhet i Jesus Messias mellan judar och hedningar:
De två grupperna – judar och hedningar – uppmanas att ta emot varandra, precis som Messias/Kristus har tagit emot dessa grupper i sin Kyrka
(v.7).
Skillnader i identitet och kallelse mellan judar
och hedningar: Messias/Kristus kom för att tjäna
de omskurna (v.8), dvs det judiska folket, för att

Ef 2:11-21
Enhet i Jesus Messias mellan judar och hedningar:
Han [Jesus Messias] är vår frid, han som har
gjort de två till ett och rivit skiljemuren (v.14)
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visa att Gud är trofast och håller sina löften. Messias är nämligen utlovad till Israels folk/judarna
(till exempel Jes 9:7; Mik 5:1; Luk 1:32f). En
messiansk judes särskilda kallelse inom Kyrkan är
att vara ett vittne om att Gud håller löften och är
trofast.
Messias/Kristus kom också för att hedningarna
ska prisa Gud för hans barmhärtighet (v.9). Gud
hade plats också till alla dessa folkgrupper i sin
Kyrka! En hednakristens särskilda kallelse inom
Kyrkan är att vara ett lovsjungande vittne om att
Gud är så barmhärtig att ”också jag från mitt folk
fick vara med”.

Att Kyrkan är för judar är så självklart för Paulus
att han inte behöver citera Skriften (Gamla testamentet) för att belägga det, medan hela tre skriftcitat (v. 9b-12) behövs för att belägga att Kyrkan
också är för hedningar.

Andreas Johansson

TV 16 är en ideell förening (Källan är medlem sedan starten) och grundades 2011 där vi vill utifrån
en tydlig evangelisk luthersk grund inspirera och fördjupa tron på Herren Jesus genom program
med olika profil. Vår vision är att fler människor skall växa i tro, kunskap och tjänst och få stöd till
att ha sitt andliga hem i en lokal församling. Detta gör vi genom att bygga ett unikt nätverk av producenter och till låg kostnad erbjuda en gemensamt profilerad plattform för program med god innehållsmässig kvalitet för att nå tittare och lyssnare där de finns.
TV16 är under ständig tillväxt och finns nu på flera plattformar som till exempel YouTube, Spotify,
Facebook och Soundcloud. Det senaste året har vi lagt till inte mindre än 260 program som förkunnar Guds ord och vi har över 17,000 unika tittare per år.
För att vi ska kunna förvalta den här fina tillväxten måste vi ha en ny hemsida som på ett enklare,
snyggare och mer lättillgängligt sätt går att besöka. Vi vill också optimera sidan så att de som ännu
inte besökt oss enkelt ska hitta hit.
Vi gör nu en insamling och söker Din hjälp med att få in 15,000 kr för att kunna nå ännu fler. Alla
bidrag är enormt viktiga för oss och du kan ge din gåva via swisha 123 228 09 49. Märk betalningen
med ”Web2021”.
Stefan Karlsson och Victor Sunnliden
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Inspiration
Messianska judars del i evangelisation
Till vår bön för messianska judar får vi gärna
lägga till att fler ska bli messianska och förstå
vem som är Messias: Yeshua (Jesus).

frälsa några av dem. För om deras förkastelse
innebar världens försoning, vad ska då deras
upptagande innebära om inte liv från de döda?
(Svenska Folkbibeln)

En messiansk judes frälsning
Någon som upptäckte detta var Omri Jaakobovic,
som efter sin uppväxt i Israel for till Nya Zeeland.
Där kom han i kontakt med en nederländsk kvinna
som gav honom ett Nya Testamente på hebreiska.
Vad han förväntade sig var att läsa om en plan om
att döda judar och till detta, massa västerländska
traditioner och skrock. När han öppnade sitt Nya
Testament upptäckte han till sin förvåning att
händelserna i denna bok i många fall utspelade sig
mycket nära där han själv växt upp i Israel och att
firanden av judiska traditioner såsom Pesach
(Påsk)
och
Sukkot
(Lövhyddohögtiden)
skildrades.

Även om Paulus var hedningarnas apostel, så
brann hans hjärta starkt för Israels barn och deras
frälsning. De fåtal messianska judar som finns
idag är en stor rikedom för hednakristna. Paulus
intention tycks vara att frälsningsprocessen för en
jude skulle vara en samverkan mellan intryck från
hedningarna och intryck från honom själv, som
skulle väcka deras avund. På liknande sätt kan
även idag både messianska judar och hednakristna
vara delaktiga i frälsningsprocessen för det
judiska folket. Avi Snyder, som är ledare för Jews
for Jesus i Europa, vittnade om detta på Källans
senaste konferens på Församlingsfakulteten. Där
beskrev Avi att det hos judar kan finnas en större
öppenhet för samtal om Jesus med hednakristna
än med messianska judar, eftersom samtalet med
en icke-jude kan upplevas mer som en
interreligiös dialog än mission. Men i nästa skede
kan dock messianska judar spela den avgörande
rollen för att ge den judiske sökaren en möjlighet
att förbli i sin judiska identitet och samtidigt ta
emot att Jesus från Nasaret är den Messias som de
väntar på.
Det är därför viktigt att be för de messianska
judarna. Deras uppgift är att nå ut med evangeliet
och de har en unik möjlighet att nå ut till sina
judiska syskon och även andra.

Detta möte med Guds ord ledde vidare till att han
började tro på Yeshua och dessutom fick han en
längtan att föra denna tro vidare till sina judiska
syskon. Undertecknad har fått möjlighet att vid
flera tillfällen talas vid med Omri och höra om
hans inspirerande strävan att nå ut med evangeliet.
Poäng med att väcka avund
Ett verktyg att nå ut med budskapet är
organisationen Host Israeli Travellers (Öppna
hem för Israeler), genom vilken man får ta emot
israeliska resenärer, i sitt hem. I mötet med dessa
resenärer kan möjlighet ges att utrycka kärlek till
Israel och Guds utvalda folk: judarna och
samtidigt ”väcka avund”, genom att visa på
frälsningen genom Messias; Yeshua. Paulus
förklarar poängen med att väcka avund i
Romarbrevet 11:11-15:
Jag frågar nu: De har väl inte snubblat för att de
skulle falla? Verkligen inte! Men genom deras fall
har frälsningen kommit till hedningarna, för att
väcka deras avund.
Och om deras fall innebar rikedom för världen
och deras fåtalighet rikedom för hedningarna, hur
mycket mer ska då inte deras fulla antal bli det?
Och till er hedningar säger jag: som
hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt,
i hopp om att väcka mina landsmäns avund och

Jonathan Weichbrodt

10

Samson Ali (var muslim när han kom till TCC,
men är nu brinnande kristen) sade till mig med
iver: ”Pappa Gunnar! Glöm inte att lova JESUS
hela tiden, för Gud har lovat att ta sin tron i vårt
bröst när vi lovar Honom, det kan du läsa i PS
22:4, och när Jesus bor i dig då leder Han dig och
du kan vara trygg”. Vi får ofta erfara hur Gud låter
mirakel ske för att hjälpa TCC och förhärligar sitt
namn. Bwana Yesu asifiwe = Lovad är Herren
Jesus! (på swahili)

Bukobahjälpen
Bukobahjälpen är ett av Nordiska Lutherhjälpens
biståndsändamål. Bukobahjälpen driver Tumaini
children center (TCC) i Tanzania. Arbetet är ”utan
pengar svårt, men utan Kristus omöjligt” att
utföra. TCC hjälper ca 100 barn/år, gatubarn och
barn som har det svårt och är hemlösa. Idag bor ca
60 barn på TCC; ca 30 pojkar i åldern 8–20 år
samt ca 30 flickor och småbarn i åldern 3–20 år.

Katastrofbistånd
Den humanitära krisen i Tigray (Etiopien) är
uppenbar, men det visas sällan på nyheterna.
Samaritan´s Purse (som Nordiska Lutherhjälpen
kanaliserar katastrofbistånd genom) har varit
verksamma i regionen sedan februari och bidragit
med över 135 ton av hjälpartiklar såsom mat mm.
Organisationen har även börjat förse människorna
med medicinsk vård, då sjukhusen i regionen inte
kan ta emot alla behövande.

Till TCC kommer trasiga och sjuka, missbrukare
och kriminella barn, ja små människor som sovit
nergrävda i sanden vid Victoriasjön eller sovit på
stadens soptipp. Dessa barn kan med Guds hjälp
bli läkta och trygga, få gå i skolan och läsa i kapp
så att de kan ansluta till kommunens klasser och
gymnasiet. Några har också kommit igenom
universitetet och blivit lärare. Somliga har blivit
duktiga hantverkare.

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.

Det som bygger upp, ger trygghet och
framtidshopp (Tumaini betyder hopp) är
gemenskapen med Jesus. Allt andaktsliv är
frivilligt, men barnen älskar att vara med på
morgon - och aftonbön. De flesta går med till
kyrkan 3+3 km och gläds åt 2–3 timmar i
bykyrkan. TCC har en kyrkokör som sjunger vid
de flesta söndagar.

Gunnar Brycke
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Retur: Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla

Gåvor till Nordiska Lutherhjälpen
Under perioden 210227 - 210501 har det insamlats 62 340 kr.
Gåvor från församlingar sedan 210226: St. Sigfrids husförsamling, Karlstad, Stiftelsen Hjelmseryds
prästgård, Peter Isaac Beens utbildningsstiftelse - kollekt på LM Engströms gymnasium, Johannes
församling, Borås, Immanuelsförsamlingen, Göteborg, Sackeuskyrkan, Umeå samt Pauluskapellet,
Uppsala. Varmt tack!
Plusgiro: 62 86 94-2, Swish: 123 320 87 25

Gåvor till Källan
Under perioden 210301 - 210505 har det insamlats 19 220 kr varav 300 till Livskällan, 3 900 kr till Källans givartjänst, 700 kr till Evangelisationskassan samt 4 800 kr till IM Tel-Aviv.

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