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   Ledare 
 
 

 
I Psaltaren 37:5 står det: 
 

Lägg ditt liv (galal) i Herrens hand. 
 

Lita på honom, han kommer att handla. 
 

Psaltaren 37 är en så kallad alfabetisk psalm, dvs. 
författaren följer det hebreiska alfabetet. Som ni 
läsare säkert känner till följer Livskällans nummer 
också det hebreiska alfabetet. Vi började detta år 
med A (alef), sedan B (bet) och nu G (ג Gimel). 
Därav har detta nummer rubriken "Gemenskapen 
– Vi är en kropp i Kristus." Det är verbet ”galal” 
som författaren använder och det översätts i Bibel 
2000 med ”Lägg ditt liv”. Dock är grundtextens 
bokstavliga betydelse av ”galal” ordagrant ”rulla 
bort”, rulla bort en sten, närmare bestämt den sten 
som skyddar en vattenkälla, Livskällan. 
 
Min tillämpning av psaltaren 37:5 är att Herren 
vill rulla bort de stenar som hindrar oss från att 
dricka av det levande vattnet. Vi rullar bort dessa 
stenar när vi tar emot undervisning. Jag tänker 
mig att vi tillsammans genom just tidningen Livs-
källan bär på en kallelse att visa på den gemen-
skap som vi kristna har med det judiska folket. En 
dag tror jag att detta folk kommer att proklamera 
Jesus Kristus som Messias! Vi kristna är en helig 
gemenskap runt nattvardsbordet. Vi är Kristi 
kropp. Var för sig bidrar vi till att visa på skönhe-
ten i den kristna tron och glädjen i att leda ”juden 
först men även greken” till Livskällan, Jesus Kris-
tus. 
 
I detta tredje nummer av Livskällan får vi ta del 
av en ung man i Israel som söker sig till Immanu-
elskyrkan. Vi får undervisning om den kristna 
trons grekiska arv. Vi får inspiration att se vår 
identitet som ett enat gudsfolk i Kristus där vi har 

olika kallelser, men samma värde. Vi kommer i 
detta nummer att få en djupare förståelse för att vi 
kristna är inlemmade i, men inte sammanblandade 
med, det judiska folket. Vidare får vi ta del av det 
vackra ordet koinonia, gemenskap/delaktighet, 
som beskriver hur vi människor gensvarar på 
Guds frälsning. Kärleken till Gud föder kärlek till 
Guds barn och till Guds utvalda folk, det judiska 
folket. 
 
När vi som läser Livskällan får kunskap kan vi 
bidra med att rulla bort stenar som hindrar oss 
kristna från att se gemenskapen med det judiska 
folket men också uppenbarelsen och härligheten 
från Gud i hans älskade son Jesus Kristus. Kyrkan 
är den enda gemenskap i världen som erbjuder 
människan att vara sårbar och låter människan få 
bli hel(ad) – där spelar förlåtelsen en stor roll. 
Förlåtelsen blir verklig i mötet med Guds gudom-
liga Ord. Framför allt möter vi förlåtelsen när vi 
får gå till Guds bord, när vi får vara i helig närva-
ro. Denna heliga närvaro är den verkliga livskäl-
lan. Vi lägger våra liv i Herrens händer och litar 
på att Guds plan för mänskligheten verkar - en 
gemenskap av människor från olika länder och 
kulturer som gemensamt manifesterar Kristi kropp 
här på jorden. Då är bruden redo att möta sin 
brudgum, Jesus Kristus! 
 
PS: Du som läser detta nummer har kanske ansvar 
för församlingens bokbord. Vill du ha några ex-
emplar av Livskällan på just ditt bokbord, hör av 
dig direkt till redaktionen. DS 
 
 
 
   Karl-Henrik Wallerstein 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
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 
 
En ung soldat kom till Immanuelkyrkan 
 
Sahar Sadlovsky Gold bor i Tel Aviv och är aktiv 
i Immanuelskyrkan som Källan stödjer. Denna 
sommar 2021 fungerar Sahar också som vikarie 
för prästen Robert (Bob) Roegner. Sahar berättar 
om hur han mötte en ung man i Immanuelskyrkan. 
Eftersom den unge mannen fullgör sin värnplikt 
som ingenjör i flygvapnet i IDF (Israeli Defence 
Forces) måste han hålla sig på sitt regemente un-
der veckorna, och kan resa fritt bara i helgerna. 
 
Den 17 juli träffade Sahar honom för första gång-
en. Han är 20 år gammal och kan både engelska 
och tyska – förutom hebreiska. En gång surfade 
han lite på nätet och såg på Youtube-filmer och 
plötsligt dök det upp en film med en katolsk präst. 
Mot slutet av filmklippet sa prästen: "Varför ser 
du på denna video? Är det en slump, eller är det 
Gud som försöker säga dig något?" Den unge 
soldaten hade känt en tomhet så han tog till sig 
utmaningen och letade upp Nya Testamentet på 
internet och började läsa. 
 
Eftersom han fick intryck av att man i katolska 
kyrkan följer många traditioner som inte har med 
Skriften att göra tänkte han att en luthersk kyrka 
vore bättre; där håller man Skriften högt. Därför 

 

 
 
tog han kontakt med Immanuelskyrkan. När han 
kom för att träffa Sahar hade han med sig både ett 
NT och Luthers lilla katekes, Han var alltså väl 
förberedd. Sahar träffade honom i kyrkan en andra 
gång den 24 juli och tiden kommer att visa vad 
som händer men Sahar hälsar och uppmanar alla i 
Källan att be för den unge soldaten och andra som 
kommer till kyrkan. Sahar ber att Gud ska röra vid 
deras hjärtan och att fler i det judiska folket ska 
komma till tro på Yeshua (Jesus), döpas och leva 
som Jesus lärjungar. 
 
 
 
   Andreas Johansson 
 

 
 
 
Vi behöver ditt stöd nu 
 
Källan är helt beroende av enskilda givare - vi får 
inga anslag eller bidrag. Men i år har givandet 
sjunkit och jag vill vara öppen med det. Vi har 
idag en stabil organisation som med eget arbete 
och aktivt stöd verkar i Sverige, Ukraina, Ungern 
och Israel. Det vi har byggt upp får inte monteras 
ned, tvärtom - vi skulle kunna göra SÅ mycket 
mer om vi bara hade resurser. Vi engagerar oss för 
att vi bär en kallelse att nå ut med evangeliet och 
biblisk förkunnelse till judar och icke-judar. Vi ser 
hur Gud verkar och ger frukt av det vi sår. Jag 

vädjar därför till dig att vara med i långsiktigt 
givande för att inte bara klara de åtaganden som vi 
har idag, utan även att i framtiden göra så mycket 
mer. Gud står framför oss på vägen och säger 
"kom". Han kallar oss att likt Petrus gå ut ur båten 
för att gå på vattnet - inte i vår kraft och utifrån 
våra resurser, utan för att Herren kallar oss. Jag 
har varit med sedan 1999 och sett hur ni givare 
slutit upp när vi stått inför nya steg. Kom än en 
gång, men be också Herren att sända fler givare. 
Ge av hjärtat, ge i bön och ge uthålligt. 

 
Carl-Henrik Karlsson, ordförande. Du som vill ge till Källan av ditt arv, skriv i testamentet “Källan, orga-
nisationsnummer 802415–9710”. 
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   Undervisning 
 

 

Det grekiska arvet  (del 1 av 2) 
 

 
Paulus ställde sig då mitt på Areopagen 
och sade: "Atenare! Jag ser att ni på 
alla sätt är mycket religiösa. När jag 
gick omkring och studerade era 
gudabilder fann jag nämligen också ett 
altare med inskriften: Åt en okänd gud. 
Det ni tillber utan att känna, det 
förkunnar jag nu för er. 

 (Apg 17:22-23) 
 

Bakgrund 
Israels folk har aldrig varit ensamma i sitt land. 
De har alltid påverkats av de stora kulturerna om-
kring dem. Det har också alltid bott andra folk-
grupper ibland dem. Mycket av Gamla Testamen-
tet handlar om kampen med andra gudar såsom 
Baal, Molok och Astarte. 
 
På motsvarande sätt har israeliter också flyttat ut 
från Israel. Detta skedde särskilt i anslutning till 
Jerusalems förstöring år 586 f. Kr. Många judar 
tvångsförflyttades då till det Ny babyloniska riket 
(Jer 52), men många flydde även till Egypten (Jer 
41:16–42:7). Pingstberättelsen visar hur många 
olika språk som talades i Jerusalem på Jesu tid 
(Apg 2:1–11). 
 
På 500-talet f. Kr. börjar i de grekiska stadsstater-
na en ny typ av kultur växa fram. Det nya är att 
personer själva börjar fundera över tillvaron. Man 
nöjde sig inte med de religiösa uppenbarelserna 
utan ville även ta delvis ickereligiösa inslag i sin 
världsbild. Dessa tänkare går systematiskt till 
väga, de nöjer sig inte med berättelser om händel-
seförlopp, utan söker efter teorier om verklighe-
tens beskaffenhet. Detta nya förhållningssätt kal-
las filosofi. Filosofin blir undan för undan mer 
systematisk och ganska snart uppstår ur den ve-
tenskapen. Samtidigt finns mycket av den gamla 
grekiska religionen kvar, och nya religiösa före-
ställningar uppstår ur det filosofiska tänkandet. 
 
Det fanns länge en tydlig gräns mellan det grekis-
ka tänkandet och det orientaliska. Denna gräns 
bryts i och med Alexander den Stores erövringar. 
År 333 besegrar han perserna vid slaget vid Issos, 
och lägger inom kort både Persien och Egypten 
under sig och även Israel. Med dessa erövringar 
följde också den grekiska kulturen. Både de israe-
liter som bodde i Israel, och de som flytt till Baby-

lonien, Egypten och andra länder, omgavs nu allt-
så plötsligt av en grekisk kultur. Filosofin var ett 
viktigt inslag i denna kultur, men även sådant som 
idrott och teater. Med detta följde även den tradi-
tionella grekiska religionen. Det fanns på motsva-
rande sätt ett intresse från den grekiska kulturen 
för andra religioner, och flera gudomar från de 
erövrade folken blev populära och införlivades i 
modifierad form. Den kulturform som nu uppstår 
kallas hellenism. 
 
På 100-talet f. Kr. inträffar en religionsförföljelse 
i Israel. Under den seleukidiske kungen Antiochos 
IV Epifanes drevs helleniseringen på ett ganska 
brutalt sätt; den israeliska tron förbjöds, liksom 
omskärelsen. Jerusalems tempel omvandlades år 
168 f. Kr. till ett grekiskt tempel där svin offrades 
(1 Mack 1:44-61). Den judiske historikern Josefus 
berättar hur prominenta personer i det judiska 
samhället i anslutning till detta inrättade ett gym-
nasium, det vill säga en idrottsanläggning där man 
tränade naken (γυμνός, gymnós - naken). De ut-
förde till och med kirurgiska ingrepp, för att dölja 
att de var omskurna. Även samaritanerna omvand-
lade sin helgedom på berget Gerissim till en hel-
gedom för den grekiske Zeus (Jupiter Hellenius) 
(Antiquitates Judaicae 12:5:1, 4–5). Dessa hän-
delser resulterade i Mackabeerupprorer och ett 
decennium av judisk självständighet från 165 f. 
Kr. (1 Mack 2 ff). 
 
Även judendomen utanför Israel påverkades av 
hellenismen. Benämningen på den judiska guds-
tjänstlokalen - synagoga - är exempelvis grekiska 
(samlingsplats, av συνάγω, synágo - församla). I 
Egypten var det många judar som talade grekiska. 
Därför översatte man på 100-talet f. Kr. de heliga 
skrifterna, det som vi kristna idag kallar för Gam-
la testamentet, från hebreiska till grekiska. Denna 
översättning kallas för Septuaginta (LXX). Septu-
aginta innehåller även Gamla Testamentets 
apokryfer, som inte finns med i den hebreiska 
Bibeln (Tanach). När den grekisktalande kyrkan 
växte fram, övertog hon Septuaginta som sitt 
Gamla Testamente. 
 
År 63 erövras Israel av Romarriket. Israel kommer 
så åter tydligt in under hellenistiskt inflytande. 
Till detta läggs Romarrikets effektiva och välor-
ganiserade administration, krigsmakt och kom-
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munikationer. Ett gemensamt språk (grekiskan), 
goda kommunikationer och en någorlunda enhet-
lig kultur i en gigantisk stat; tillsammans med en 
nyfikenhet för nya religioner gav tillsammans de 
goda förutsättningar för att ett uppfyllt Messias-
hopp i den gamla judiska tillbedjan av Herren 
skulle kunna spridas över Romarriket. 
 
En person som gjorde mycket för att införa gre-
kisk kultur i Israel var Herodes den Store, känd 
för barnamorden i Betlehem (Matt 2:16-18). Jose-
fus berättar att Herodes decennierna före Jesu 
födelse byggde flera städer, bland annat Caesarea 
vid havet. Där byggde han bland annat en stor 
amfiteater, som finns kvar än idag. Han byggde 
även en teater i Jerusalem. Herodes organiserade 
vart femte år idrottstävlingar till kejsarens ära, där 
man tävlade naken och dit kända idrottsmän lock-
ades med stora prissummor. Han organiserade 
även tävlingar med häst och vagn samt föreställ-
ningar där dödsdömda fick kämpa mot vilda djur. 
Detta tycks i huvudsak ha varit centrerat kring 
Caesarea (Josefus, Antiquitates 15:8:1; 16:5:1). 
Det hellenistiska inflytande i Israel under Jesu tid 
var alltså stort. 
 
Ännu större var det i den värld dit kristendomen 
spreds. Jesus instruerade att Hans budskap skulle 
spridas i hela världen (Apg 1:8). Den Helige Ande 
visar sedan vägen genom sin utgjutelse och språk-
färdighetsförmedling - först till lärjungarna (Apg 
2), sedan med samarierna (Apg 8) och slutligen 
alla hedningar (Apg 10–11). Apostlarna söker ofta 
på samma sätt först upp judiska grupper på sina 
resor, och går sedan vidare till hedningar. Den 
första hednakristna församling som beskrivs när-
mare är den i Antiokia (Apg 11:19-30; 13:1–3). 
Det var här lärjungarna för första gången kallades 
"kristna" (11:26). Anledningen var att de talade 
grekiska. "Kristus" är det grekiska ordet för det 
hebreiska "Messias". 
 
Paulus har en vision att hålla samman judar och 
hedningar (Ef 2–3). Detta blir dock med tiden allt 
svårare. De hednakristna blir allt fler, samtidigt 
som de judiska sammanhang, som inte tagit emot 
Jesus som Messias, allt tydligare tar avstånd från 
kristendomen. De hednakristna svarade med mot-

svarande fientlighet mot den framväxande juden-
domen. Det blev allt svårare att vara judekristen, 
eller messiastroende jude för att tala hebreiska. 
 
Brottningen 
Den framväxande kristendomen kan ses som en 
brottning mellan judiskt och grekiskt eller som en 
syntes mellan judiskt och grekiskt. Eller som en 
kamp om att urskilja vad som är från Gud. Alla - 
även judendomen - är överens om att Gamla Tes-
tamentet är Guds ord. Kristendomen menar också 
att Jesus är Guds Son och som sådan en unik auk-
toritet. Kristendomen menar också, att Apostlarna, 
såsom ögonvittnen och på ett unikt sätt vägledda 
av den Helige Ande (Luk 10:16; Joh 16:13) har en 
auktoritet som gäller för alla tider. Tillsammans 
formar de Nya Testamentet. Men hur skall man 
förhålla sig till den grekiska kulturen - eller över 
huvud taget till sin samtidskultur i alla tider? 
 
Systematisk teologi 
Man kan nog argumentera för att själva idén om 
en systematisk teologi är grekisk. Bibeln är inte 
systematisk. Den innehåller berättelser, dikter, 
ordspråk, profetior, brev och uppenbarelser. Men 
den presenterar inte en systematisk lära om Gud 
och frälsningen. Den grekiska filosofin var dock 
intresserad av ordning och systematik. Man kan 
därför argumentera för att Kyrkans läroutveckling 
innebär ett grekiskt förhållningssätt till de hebre-
iska uppenbarelserna (om man även får räkna 
Jesus och apostlarna hit). Utan den grekiska kultu-
ren hade vi exempelvis sannolikt inte haft trosbe-
kännelser av den typ vi har idag. 

 
I nästa nummer skall vi resonera vidare om detta 
och titta mer på den grekiska filosofins innehåll 
och dess betydelse för den framväxande Kyrkan. 
 
 
 
 
   Gunnar Persson 
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   Bibel och bön 
 
 

De Heligas Gemenskap 
 
 
…Vi tror ock på den helige Ande, en helig, 
allmännelig kyrka, de heligas samfund…. 
 
Den klassiska bekännelsen om kyrkan förtydligas 
med… de heligas samfund! Vackert ord: samfund, 
i betydelsen gemenskap! Vi bekänner att hon 
finns, en stor världsvid Kyrka (en allmännelig, 
universell) men också konkret och lokal, en 
gemenskap som samlas omkring Jesus. 
 
En bärande grund 
Den kristna församlingen, de som är kallade av 
Herren och samlas till en gemenskap, har givna 
avgörande gåvor: Evangeliet - Ordet, Dopet och 
Nattvarden. När människor samlas kring dessa 
”tre” finner vi den kristna församlingen, om hon 
för vidare det Ordet lär, döper och firar nattvard. 
Finner vi dessa i en gemenskap så kan vi säkra på 
att vi funnit kyrkan. Ordet måste få landa i 
människor, genom den helige Ande, och skapa ett 
heligt folk. En helighet som är direkt kopplad till 
Herrens egen helighet. Detta folk möts för att ära 
Gud och tillsammans uttrycka sin tro, stärkas och 
utrustas för att föra vidare det hon fått. Guds 
gåvor är hållfasta i sig och människan tillför inget. 
Herrens rättfärdighet och trofasthet är garanten, 
inte vårt bidrag. Stabiliteten och styrkan garante-
ras av Gud själv. 
 
Vår respons 
Det vackra ordet koinonia, gemenskap/delaktig-
het, beskriver hur vi människor ger gensvar på 
Guds frälsning. Kärleken till Gud föder kärlek till 
Guds barn. Sonen och den Helige Ande skapar en 
gemenskap för det syfte som Fadern har med 
Kristi kyrka. Kristen gemenskap uppstår när tron 
på Kristus förenar. Utan Herren Jesus blir det 
ingen kristen kyrka. Vi finner varandra i Kristus, 
hos de som jag kan dela min tro med. Centrum är 
Herren själv. 
 
I församlingen får vi hjälp och vägledning att leva 
i sanningen 
 
Vi bör veta hur man förhåller sig till Guds hus, 
”som är den levande Gudens hus, sanningens 
pelare och grundval”. 1 Tim 3:15. 

En kristen flyr inte undan vardagen. Att följa Je-
sus och att tillämpa det personliga korset leder in i 
det närliggande konkreta för att där be om och ta 
emot Herrens kraft. En kristen väljer inte bort 
Guds fostran och prövning och söker inte per au-
tomatik en bekväm, snabb och enkel lösning. Vi 
väljer gärna en idealiserad vision av det kristna 
livet och blir då likt bekännande kristna som är 
praktiserande hedonister (som sätter njutning som 
mål och undviker lidande). I tjänsten heter det inte 
”jag känner inte för det”. 
 
I kyrkovalet, av någon kallat ”kvalet”, frågar par-
tier efter ”hurdan kyrka vill du ha”. Att kyrkan ska 
vara till för alla saknar det viktiga, vems kyrka det 
är och förstås frälsningens ord. 
 
Gud döljer Andens liv för den oandlige och kötts-
lige, men uppenbarar sig för den ödmjuke, ”När 
de ödmjuka ser det skall de glädja sig” Ps 69:33. 
Vårt liv är fördolt med Kristus i Gud och det är 
trons regel i Kristi kyrka. Den frälsande kraften 
Gud ger är inbäddad i oansenlighet och vi förstår 
inte Guds visdom om vi ensidigt söker det stor-
slagna och härliga. Kraften förlöses i svaghet me-
dan den bromsas av vår självupptagenhet. För-
samlingsgemenskap kan (böneämne) ge Gud äran 
för frälsningen och ge en sann beskrivningen av 
både svaghet och kraft. Ett tydligt exempel är 
Paulus undervisning i 2 Kor 4–5. ”Denna skatt har 
vi i lerkärl…” 4:7. (Läs hela texten). Den svåra 
konsten i församlingslivet är att kunna hålla ihop 
tron och verkligheten. Bara härlighet utarmar och 
skapar besvikelser. Ensidigt fokus på lidande och 
svaghet glömmer bort att Herren är med och har 
full koll. 
 
”Kristenheten på jorden uppkommer och tillväxer 
därigenom, att den helige Ande kallar och försam-
lar, upplyser och helgar henne samt behåller och 
bevarar henne hos Jesus Kristus i en rätt tro” 
Martin Luther 
 
 
 
   Hans Lundaahl 
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   Bibel och bön 
 

 

En kropp i Kristus 
 

 
När jag var liten ympade en av mina bröder en röd 
blomma på en grön kaktus. Det är fascinerande att 
en annan växt kan växa ihop med den mottagande 
växten och kan ta del av vätska som sugits upp 
från rötterna. Lika fascinerande är det att en 
kroppsdel från en annan människa kan bli en del 
av oss genom transplantation. För några år sedan 
gick jag igenom flera undersökningar för att se om 
jag kunde bli njurdonator till en före detta arbets-
kamrat. Det föll till slut på att jag har protein C-
brist, vilket gjorde att de inte ville operera mig i 
onödan. 
 
Bibeln talar om att vi som kristna är inlemmade i 
Kristus-kroppen. Det är som om vi som vildgrenar 
inympas i det ädla Jesusträdet. Det sker när vi 
döps och bejakar att förbli nära Jesus. Att bli en 
del av Jesusträdet är ingen pryl vi kan lägga oss 
till med, inte ett tillval i menyn, inte dressingen på 
livets hamburgare. Den kompakta sanningen är att 
om vi människor inte inympas i Kristus så kom-
mer vi döden dö. Paradisets port sluts bakom oss 
och vi får inte del av Livets träd (1 Moseboken 
3:22-24). Många klarar att leva sin tid på jorden 
utan Jesus, men när vi dör kläs vi av allt, och om 
vi då inte växt samman med Jesus väntar en evig-
het i mörker utan hopp. Det är därför som Gud 
själv gjort allt för att vi skall få höra samman med 
Jesus och få del av hans liv här och nu och för 
alltid. 
 
Många kristna tror fortfarande att Gud hade en 
väg till frälsning i Gamla testamentet och en an-
nan väg till frälsning i Nya testamentet. En del 
tror dessutom att Gud har en frälsningsväg för 
judar och en annan för icke-judar. Men det är så 
fel och skär sig med det som står skrivet. Från 
skapelsen i Bibelns första bok till den himmelska 
syn Johannes skådar i Bibelns sista bok, är det 
tydligt att Gud varken kan eller vill frälsa på annat 
sätt än genom att i sin barmhärtighet och på sitt 
initiativ föra människor - judar och icke-judar - in 
i Guds familj. Det är ALLTID Gud själv som är 
subjekt och inympar, adopterar, drar oss upp ur 
kvicksanden och ställer oss på fast mark intill sig. 
Så är det idag, så var det under väckelsetiden på 
1800-talet, så var det under reformationen, så var 
det under den odelade Kyrkans tid, så var det un-
der apostlarnas tid och så var det för folket som 

stod nedanför Sinai och tog emot buden. Mose 
såg, men såg ändå inte. Men Gud förde honom till 
sig och i sin bildliga blindhet omfamnade Mose 
Honom som han blivit ett med. 
 
Mose blev inlemmad och inympad i Kristus. Vi 
har också blivit detta genom dopet och tron. När 
vi genom dopet och tron förs in i Kristus, får vi ett 
nytt hem. Vi får bo i Guds hus - Kristi kropp. Väl 
där inne - i Kristus - ser vi varandra som bröder 
och systrar - oavsett om vi är judar eller icke-
judar. Men identiteten utplånas inte, tvärtom. Pau-
lus talar om att i församlingen är inte det viktiga 
om vi är jude eller grek, man eller kvinna - alla är 
vi ett i Kristus. Men Paulus menade inte att skill-
naden mellan kvinnor och män försvunnit, lika lite 
som att skillnaderna mellan judar och icke-judar 
suddats ut. Identiteten och kallelsen är olika, men 
värdet detsamma. Inom det enade gudsfolket - i 
Kristus - finns det och har alltid funnits en inre 
struktur. Vi har olika kallelser, men samma värde. 
Vi är inlemmade, men inte sammanblandade. 
 
Tack underbare Gud för att du genom genom 
dopet och tron inkorporerat mig i Kristusträdet 
och det enade och förenade gudsfolket. Utan dig 
skulle jag torka ut för all tid. Tack för att du är 
densamme i alla tider, och ständigt drar männi-
skor till dig. Tack älskade Skapare för att du inte 
suddat ut den vackra och viktiga skillnaden mel-
lan kvinnor och män och inte heller mellan judar 
och icke-judar. Jag ber att du styrker det judiska 
folket och Jesustroende judar i deras uppgift och 
kallelse. Jag ber dig också att du styrker mig i min 
kallelse. Tack för din underbara outgrundliga 
vishet, och ändå att allt är så enkelt. I Jesu namn, 
amen. 
 
 
 
 
 
 
 
   Karl-Henrik Karlsson 
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   Utblick Israel 
 

 

Judisk identitet -  
mellan Tanakh, rabbinsk lära och sekularisering 

 
 
Något mer än hälften av världens judar bor i dag i 
Israel. Något mindre än hälften bor utspridda i de 
flesta av världens länder. Som man kan förvänta 
sig så får ett utspritt folk många olika kulturella 
särdrag vad gäller seder och bruk, mat, kläder, 
värderingar osv. När vi studerar det judiska fol-
kets religiösa praxis och tro finner vi en stor 
mångfald; allt från de strikt ultra-ortodoxa judar-
na, till de nationalreligiösa, konservativa, och så 
reformjudar, messianska judar och sist men inte 
minst de sekulariserade judarna som har en ateis-
tisk övertygelse. 
 
Med en sådan mångfald kan man ställa frågan: 
vad är det som förenar världens judar? Vad är det 
som gör att de kan sägas utgöra en gemenskap? 
En faktor som kan försvåra svaret på denna fråga 
är att vi i våra dagar brukar hålla isär frågan vad 
som är ett folk/nation och vad som är en religi-
on/tro. I Sverige kan man mycket väl vara kristen 
utan att vara svensk och man kan vara svensk utan 
att vara kristen. Man kan vara muslim eller ateist 
och vara svensk samtidigt, och man kan också 
vara kristen, muslim eller ateist och samtidigt vara 
nigerian eller kines. Nationalitet och religiös till-
hörighet används oftast i modern akademisk tradi-
tion som två helt separata kategorier för att be-
skriva två helt separata fenomen. 
 
Inom judendomen ser man saken annorlunda. Det 
vi i dag kallar judendom (i meningen judisk reli-
gion) utgör en aspekt, och det vi kallar det judiska 
folket utgör en annan aspekt av samma grupp 
människor. Konverterar man till judendomen till-
hör man också den judiska nationen/folket, och 
tillhör man det judiska folket så relaterar man på 
något sätt till judisk religion. Ännu en faktor som 
försvårar förståelsen av vad som utgör den judiska 
identiteten är det faktum att den judiska gemen-
skapen alltid har haft livliga interna diskussioner. 
Populärt sagt; ”Där det finns två judar, finns det 
minst tre åsikter.” 
 
Vad har format judisk identitet? 
 
 
 

Gud kallelse i Tanakh. 
När etnologer ska definiera vad som är en nation 
söker man gemensamma drag som språk, kultur 
och seder. För en judisk identitet är inte språk, 
mattradition eller klädedräkt osv konstituerande. 
Man söker istället sin identitet i Tanakh. Himme-
lens och jordens Skapare utvalde en familj. En av 
patriarkerna, Jakob, fick namnet Israel och däref-
ter har Gud kallat sig Israels Gud. Israels storfa-
milj blev ett folk. Det är denna storfamiljs relation 
till Israels Gud som är grunden för judisk identi-
tet. Ordet ”jude” kommer av namnet på en av 
Israels 12 stammar. 
 
Mångfalden inom det judiska folket var stor redan 
på andra templets tid, och har så förblivit. Grun-
den är att Gud har kallat folket till att vara Israels 
folk. Guds kallelse och första delen av historien 
om relationen mellan Gud och hans folk kan vi 
läsa om i Torah, Profeterna och Skrifterna, dvs 
Tanakh (GT) och i NT – till exempel i Luk 1:54-
55. 
 
Efter templets förstörelse – rabbinerna tog 
över 
En viktig identitetsformande period för det judiska 
folket var då Yeshua från Nasaret trädde fram och 
sade att han var Israels Messias. Ca 40 år efter 
hans död och uppståndelse förstördes templet i 
Jerusalem av romarna (år 70). Dessa två händelser 
har präglat den judiska identiteten på djupet på 
följande vis: 

1. De judar som inte erkände Yeshua från 
Nasaret som Messias kom efterhand fram 
till att en del av definitionen på judendom 
är en som inte tror på Yeshua som 
Messias. 

2. Efter templets förstörelse var det omöjligt 
att offra. Det judiska ledarskapet (de som 
blev till rabbinerna) var tvungna att 
utforma en ny teologi för hur det judiska 
folket ska kunna möta Gud utan offer, 
trots att Tanakh tydligt påbjuder offer till 
Gud. 

3. Efter templets förstörelse och den 
förskingring – diaspora – som det judiska 
folket utsattes för, så behövde man skriva 
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ned många av de muntliga traditionerna. 
Dessa traditioner skrevs ned i Mishna som 
senare utvidgades med Gmara (Mishna 
och Gmara tillsammans kallas Talmud). 
En lära om ”Den muntliga Torah” upp-
stod. Den går ut på att då Mose mottog 
(den skriftliga) Torah vid Sinai fick han 
även en muntlig version som ska ha 
traderats i över 1000 år utan att skrivas 
ned. Det var först när rabbinerna upp-
trädde som den muntliga Torah skrevs 
ned. Den muntliga Torah är rabbinernas 
tolkningar av Skriften – flera gånger 
också med lärosatser som står i strid med 
den skriftliga Torah – och anses ha högre 
auktoritet än Skriften. 

4. Mycket av det som i dag räknas som 
självklart för en judisk identitet (som till 
exempel att tända sabbatsljus, bära kippa, 
åtskiljandet av mjölk- och köttprodukter 
och läran om att böner kan ersätta offer) 
har inget att göra med Tanakh, men mo-
tiveras genom Den muntliga Torah/Tal-
mud. 

 
När hednakristna talar om sina judiska rötter, så är 
det sant att de judiska rötterna är djupa eftersom 
både Yeshua, alla apostlarna och alla de första 
Jesustroende var judar. När hednakristna däremot 
söker gemenskap med det judiska folket, så är det 
naturligt att känna till, och ofta också ta del av, 
också de rabbinska bidragen till judisk identitet. 
På samma sätt brukar messianska judar skilja mel-
lan vad som är judiskt i meningen skriftbaserat, 
och vad som är judiskt i meningen ”judisk kultur 
som utvecklat sig de senaste två tusen åren”. 
 
Sekulär judisk identitet 
Fram till c:a mitten av 1800-talet levde nästan alla 
judar enligt rabbinernas föreskrifter, de var ”reli-
giösa judar”. Efterhand som Europa präglades av 
nationalism och av nya ideologier som bortsåg 
från Gud och religion, så blev ett växande antal 

judar sekulära. Många av de sekulära judarna 
hoppades att diskrimineringen de utsattes för som 
judar skulle upphöra om de assimilerades 
och/eller anslöt sig till utopiska ideologier. En 
annan grupp sekulära judar antog i stället en ju-
disk nationalism, dvs sionismen. Sionismens fäder 
var i stort sett ateister. I ett (kultur-)kristet Europa 
var det så att säga omöjligt att fasthålla en judisk 
identitet som sekulär, men i en judisk stat med 
judiska kulturella markörer blev det möjligt. Eli-
ten i den judiska yishuven (den judiska gemenska-
pen i det brittiska mandatområdet Palestina) och 
under de första åren i Staten Israels historia var 
just sekulär och ofta ateistisk. I dag, över 70 år 
efter att staten Israel utropades pågår det fortfa-
rande en anpassning: Rabbinsk judendom utveck-
lades en gång som en diskriminerad minoritets-
identitet i exil, långt borta från Landet. I dag lever 
man i en majoritetskultur, och man måste till ex-
empel ta ställning till hur en judisk stat löser frå-
gan om strömproduktion på sabbaten.  
 
I boken från 2018 ”#IsraeliJudaism Portrait of a 
Cultural Revolution” av Shmuel Rosner och Ca-
mil Fuchs presenteras det hur de sekulära, de or-
todoxa och traditionalisterna i Israel förändras 
inifrån och att en ny typ av judisk identitet växer 
fram; en judendom som förenar gamla judiska 
traditioner med stark identifiering med den judis-
ka staten – och som dessutom gör det i opposition 
till rabbinsk auktoritet. 
 
För Livskällans läsare antar jag att denna genom-
gång kan kasta ett ljus över vad som ”ligger i pot-
ten” när en jude kommer till tro på Yeshua som 
Messias. På vilket sätt ska man då leva ut sin ju-
diska identitet som en jesustroende? Det är den 
frågan som allt fler och fler judar funderar och 
kommer att fundera över. Vi lever i en mycket 
spännande tid.  
 
 
 
   Andreas Johansson 
 
 
 

 

   Inspiration 
 
   Gör min glädje fullkomlig genom att visa enhet. 
Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, 
fria från självhävdelse och fåfänga. (Fil.2:1-3) 
   Helige Fader, bevara i ditt namn det som du har 
gett mig så att de blir ett, liksom vi är ett. (Joh. 
17:11) 

   Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er 
eniga efter Kristi Jesu vilja. (Rom. 15:5) 
   Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att 
ni är mina lärjungar. (Joh.13:35) 
 
Såväl Jesus som Paulus understryker gång på 
gång vikten av enhet. Varför? Jo, för att detta var 
något som lärjungarna och de första kristna käm-
pade mycket med och något som vi kristna än 
idag har svårt att uppnå. Att studera kyrkohistoria 
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innebär till förvånande stor del att få inblick i 
diverse stridigheter och schismer. 
 
Under de senaste åren har jag, mycket beroende 
på flödet i sociala medier, tyvärr blivit alltmer 
pessimistisk. Tonläget är inte sällan hårt och per-
sonangrepp vanligt förekommande. I ärlighetens 
namn har jag i mörka stunder ställt mig frågan om 
vissa personer verkligen är mina bröder och syst-
rar? För hur kan vi vara del i samma Kristi kropp 
om vi har så diametralt olika åsikter i såväl teolo-
giska, politiska och sociala frågor. I vissa fall har 
jag till och med dolt bekanta från Facebookflödet 
eftersom min själ bedrövats över hatiska kommen-
tarer och konspiratoriska teorier. Uppgiven. Irrite-
rad. Hur i all världen ska världen se att vi är Jesu 
lärjungar? 
 
Jag har inga enkla svar på hur enheten kan öka i 
Kristi kropp, men Bibelns ord om att få vara en 
lykta och ett ljus på vår stig är värt att ta på allvar. 
I situationer där ett kristet syskon snarare uppfat-
tas som en fiende uppmanas vi att be för dem. 
Och som om inte det vore tillräckligt svårt, även 
att älska dem! Jesus ber oss att förstå varandra, att 
se situationen från den andres synvinkel. 
 
Att låta Bibeln vara vår lykta innebär även att ha 
Jesus som förebild och att följa i hans fotspår. Han 
gick hem till människor. Han satt ner och lyssnade 
på dem. Han hälsade på dem och han hälsade till 
dem. Genom hela NT ser vi dessutom hur breven 
inleds med fridshälsningar till troende syskon. 

I sommar har jag umgåtts med två trossyskon som 
har diametralt olika uppfattningar i synen på ju-
darna och Israel. Att försöka få dem att förstå och  
respektera varandras olika synsätt har inte varit 
det lättaste. Jag har skämtsamt liknat dem vid våra 
två fräsande katter (har i sommar ofrivilligt blivit 
kattvakt åt en bedårande söt men kaxig liten katt, 
något som inte uppskattats av vår egen). När jag 
sett såväl vännernas som katternas oförsonlighet 
har tanken kommit: "Är detta bara en bråkdel av 
den sorg Gud känner när han ser sin egen kropp 
slitas sönder?" 
 
Som avslutning vill jag skicka med ett citat som 
förhoppningsvis kan hjälpa oss på den slingriga 
vägen mot ökad och mot äkta enhet. 
 
"Enhet i det centrala, frihet i det som inte är cent-
ralt, kärlek i allt.” (Zinzendorf, 1700-tal) 
 
Reflektions och samtalsfrågor 
- Hur skulle du definiera kristen enhet? 
- Hur skulle du önska att kristen enhet såg ut? 
- Råder det enhet i den kyrka du går till och mel-
lan kyrkor i det område du bor? 
-  Hur kan du själv bidra till ökad enhet i din för-
samling och i ditt närområde? Be Jesus leda dig i 
detta. 
 
 
   Terese 
 
 

 
Jörgen och Martin vet hur det går om man 
försöker rida på en ko, lindar garnnystan runt 
bordsben på symöte eller om man cyklar tre 
stycken på en cykel. I boken om Jörgen och 
Martin får du också veta det – och mycket 
mer! 
 
Anette Hovén har under flera år skrivit berät-
telser, med kristet innehåll, för barn. De har 
publicerats i Luthersk Barntidning under 
pseudonym. Nu har dessa medryckande berät-
telser med sitt tidlösa budskap samlats i bok-
form. Detta är första boken. 
 
Allt som berättas bygger på verkliga händel-
ser och barns påhitt och tankar. 
 
Pris 150:-. 

 
Boken kan beställas från 
info@llm.nu, hemsida: llm.nu, telefon 070-
6676293. 
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Det handlar inte om 
oss själva 

 
För några år sedan läste jag i den kristna tidningen 
Världen idag: ”Ingen lever för sig själv." Vilken 
frihet! Friheten att känna: Det handlar inte om 
mig”. Med vetskap om att denna känsla många 
gånger brister i livet, så grep denna rubrik ändå 
tag i mig och jag fick en positiv förnimmelse av 
den frihet som artikelförfattaren beskrev. 
Bibelordet från Gal 2:20 nämndes också: Nu lever 
inte längre jag, utan Kristus lever i mig (Svenska 
Folkbibeln 1998). 
 
Kanske är det just så. Kanske är det när vi - utan 
att förringa oss själva eller tänka mindre om oss 
själva - lever för att tjäna Gud och våra 
medmänniskor som vi kommer närmare vad livet 
handlar om. För om vi tänker efter; vad är det 
samhället matar oss med idag? Många skulle nog 
hålla med om att samhället förmedlar ett budskap 
om att det centrala är saker som att vi ska göra 
karriär, förverkliga oss själva, stå på oss och få ut 
så mycket av livets goda som det går. Jag tror Gud 
vill ge oss mycket gott och jag tror att vår gode 
Far unnar oss goda dagar under solen. Samtidigt 
säger Jesus till oss i Matt 10:39: …den som mister 
sitt liv för min skull skall finna det. (Svenska 
Folkbibeln 1998) 
 
Nordiska Lutherhjälpen vill finnas till för våra 
medmänniskor. Vi vill hjälpa till med akut hjälp i 
katastrofer, hjälpa föräldralösa barn att få en trygg 
uppväxt, utbildning och jobb samt på andra sätt 
vara ett stöd för behövande människor på vår jord. 
Allt detta vill vi göra samtidigt som vi även 
försöker rikta strålkastarljuset mot Jesus Kristus, 

som har utgivit sig själv för att var och en ska få 
evigt liv. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Magnus Svensson 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Katastrofbistånd 
 
Samaritans Purse katastrofbistånd - som Nordiska 
Lutherhjälpen kontinuerligt stöttar - har senaste 
tiden bland annat gett praktisk hjälp på plats i 
Tyskland, efter de omfattande översvämningarna 
som drabbat delar av landet. 
 
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. 
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