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   Ledare 
 

 
 

I kärlek till alla folk 
 
Igår samtalade jag med en av Källans nya 
medarbetare. Jag hade bokat en timme, men vi 
satt i tre timmar. Något hände, något föddes. 
Det blev ett samtal som jag tror kommer få 
konsekvenser för oss alla. Det tändes en gnista 
där som jag tror kan få konsekvenser för 
många av oss. Vi talade om mission och nöd-
vändigheten av att den helige Ande väcker upp 
sitt folk att vara delaktiga i Guds verk att nå ut 
med hoppets, glädjens och frälsningens evan-
gelium till alla människor i alla tider och på 
alla platser. 
 
Vi har nyligen firat pingst. Det är inte - som en 
del menar - Kyrkans födelsedag. Vi kan inte 
sätta en startpunkt för Kyrkans födelsedag. 
Den har på ett sätt alltid funnits och kommer 
alltid att finnas. För den har sitt ursprung i den 
Evige, även om den förkroppsligas genom oss 
människor. Inte heller var det slutet på judar-
nas tid och början på hedningarnas tidsålder. 
Snarare var det startpunkten då Herren utrus-
tade och förde sina judiska apostlar till att ta 
evangeliet till sitt folk - och i förlängningen till 
alla folk. Judarnas tid är inte över, de är inte 
ens på avbytarbänken. De är med i matchen 
och bär en kallelse - oavsett om de tror på Je-
sus Messias eller inte.  
 
Idag utgjuter Herren sin Ande över både judar 
och icke-judar till att gemensamt bära evange-
liet till alla folk. En del judar kallas till att gå 
till icke-judar. Och djupt i en del av oss icke-

judar har Gud planterat en kallelse till att fri-
modigt - i ödmjukhet - ge tillbaka evangeliet 
till förbundets folk. Riktningarna går kors och 
tvärs. Vi kan tycka att skeendet verkar märk-
ligt, men detta är en del i Guds visa plan för att 
i kärlek nå alla folk. 
 
Pingstdagen var raketuppskjutningsplatsen. 
Apostlarna var raketen. Anden var och är 
bränslet. Apostlagärningarna (4:31) visar att 
apostlarna behövde ta emot Anden igen och 
igen. Hur mycket mer bör då inte vi be om 
det? Källan har nu ett enormt uppdrag framför 
sig. Ett uppdrag vi inte kan bära själva, men 
om Gud kallar oss att än en gång gå före så 
måste vi göra det. 
 
Jag skulle vilja sitta och samtala med er var 
och en om dessa frågor. Vi står inför något 
större och mer avgörande än vi varit med om 
förut. För att förbereda oss för det behöver vi 
be för och med varandra. Bär med dig dessa 
ord: Vägen framåt har två spår och en riktning. 
Mer kunskap. En ny pingst. I kärlek till alla 
folk. 
 
 
 
 
 
   Carl-Henrik Karlsson 
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   Aktuellt från Källan 
 

Tack Tomas och välkommen Erik! 
 
Tomas Eklund i många år har varit en mycket 
trogen och stabil medarbetare i Källan. Som 
redaktör för Livskällan har han framförallt 
varit spindeln i nätet som samordnat, planerat 
och sett till att allt går ihop. Men han har även 
skrivit artiklar och tillsammans med sin hust-
ru Maria hämtat tidningarna från tryckeriet 
och postat dem. Tomas meddelade i våras att 
att han vill byta uppgift, och han slutar nu 
som redaktör men jag får glädjen att samarbe-
ta med honom i ett annat sammanhang. Varmt 
tack Tomas. 
 
Samtidigt vill jag hälsa Erik Åsberg välkom-
men som ny medarbetare i Källan och redak-
tör för Livskällan. Erik är 21 år, bor med sin 
fru i Göteborg och läser där på Församlings-
fakulteten. 

I detta nummer har vi inte med någon redo-
visning av Källans givare och sannolikt 
kommer vi inte heller ha med redovisning av 
Nordiska Lutherhjälpens givare från och med 
nästa nummer. Antalet givare har under åren 
ökat, vilket är mycket glädjande, men samti-
digt tar redovisningen utrymme vi behöver för 
artiklar. 
 
Livskällan är gratis, men man behöver förnya 
prenumerationen varje år. Detta gäller inte de 
som ger en gåva till Källan och Nordiska Lut-
herhjälpen, för då får man tidningen automa-
tiskt om man vid inbetalningen uppgivit sin 
adress. 
 
Carl-Henrik Karlsson, ansvarig utgivare 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Källans Israelsmission 
 
Källans arbete för det judiska folket kallar vi 
Israelsmission – för vår mission (vårt upp-
drag) är att verka i Israel och för dess folk. I 
Sverige har detta rötter till 1875 och är ett arv 
Källan idag för vidare. 
 
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 Israels-
missionen. Bland annat fick man i Wien vara 
ett verktyg för en väckelse bland stadens ju-
dar. 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 an-
nat var utbetalningarna från Svenska Israels-
missionen avgörande för de norska missionä-

rerna som befann sig i Rumänien under andra 
världskriget. 
 
1989 återetablerades Göteborgs Israelskrets/ 
Svenska Israelsmissionen (1989-2012) på 
initiativ av Lars Edvardsson, som drev arbetet 
med stort engagemang. Fokus var på stöd till 
Immanuelskyrkan 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 

Gåvor till Källan 27/2-1/6 2018                                                                              

Totalt 40566kr, varav israelsmission 7476kr, källans givartjänst 4200kr, Livskällan 200kr, evan-
gelisationskassa 3200kr. Allmänna gåvor 25490kr 
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   Undervisning 
 
 

Kyrkan 
 
 
Kyrkan är ett av de svåraste ämnena att un-
dervisa om, tycker jag. Bibeln ger oss en un-
derbar bild av hurdan Kyrkans skulle kunna 
vara. Kyrkan är också ett objekt för vår tro: 
"och på en enda, helig, allmännelig och apo-
stolisk kyrka" (Nicaenska trosbekännelsen). 
Men när vi ser på Kyrkan så som den fram-
träder i världen, så ser vi många problem och 
många diskrepanser jämfört med det mönster 
vi ser i Skriften. Lite lugnare kan man kanske 
bli av att det redan i Skriften också beskrivs 
och gås tillrätta med många problem i försam-
lingarna. Så detta är inget nytt, och kanske är 
vi inte lovade något annat. 
 
En bild som jag tycker om för Kyrkan är, att 
det finns en likhet mellan Kristi första till-
kommelse (bebådelsen och födelsen), och den 
Helige Andes utgjutande. Såsom Kristus är 
det inkarnerade Ordet, kan man kanske tänka 
att Kyrkan är en inkarnation av den Helige 
Ande. Den form som Gud primärt lever och 
verkar i, i världen idag, är i Kyrkan. Det är vi 
troende som är det Nya Förbundets tempel (1 
Kor 6:19). Samtidigt finns det många skillna-
der. Kristus är en enda person i två naturer. 
Kyrkan är många personer, många människor 
som samverkar med den Helige Ande. I Kris-
tus är gudomligt och mänskligt oupplösligt 
förenat, men vi kristna kan överge Gud och 
förlora kontakten med Anden. Kristus är 
syndfri, det är tyvärr inte vi. Kristus lyssnade 
alltid till sin Fader och gjorde Hans vilja, men 
vi kan bedröva den Helige Ande (Ef 4:30). 
Och det är väl detta faktum som öppnar för 
problemen i Kyrkan. Kyrkan är inte till för 
dem som är färdighelgade, utan för oss som 
behöver helgas. 
 
Jag vill i den här texten lyfta fram tre ideal för 
Kyrkan, som vi tyvärr ser många brister i, när 
vi ser ut över världen och vårt eget land. Des-
sa tre ideal är Sanning, Enhet och Kärlek. 
 

Sanning 
 
...lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. 
(Matt 28:19-20) 
 
När Jesus skall lämna världen i kroppslig ge-
stalt ger Han kyrkan ett uppdrag. Det innefat-
tar att lära ut allt vad Jesus befallt. Jesus läg-
ger stor vikt vid att det är Hans ord, som skall 
föras vidare. "Himmel och jord skall förgå, 
men mina ord skall aldrig förgå" (Matt 
24:35). "Om någon älskar mig, håller han fast 
vid mitt ord" (Joh 14:23). Likaså lägger han 
vikt vid det som den Helige Ande skulle lära 
Apostlarna: "Men när han kommer, sanning-
ens Ande, då skall han föra er in i hela san-
ningen" (Joh 16:13). Det ligger i trosbekän-
nelsens "apostolisk" att Kyrkans lära går till-
baka till Apostlarna. Kyrkans uppgift är att 
föra ut budskapet om Gud Treenig och om 
frälsningen. Kyrkans uppgift är att samla 
människor i denna tro. 
 
Andra organisationer fäster idag större vikt 
vid att följa sin grundares intentioner än vad 
Kyrkan gör. Nobelstiftelsen försöker till ex-
empel utse pristagare som enligt Nobels tes-
tamente "hafva gjort menskligheten den störs-
ta nytta". Det skulle förstås väcka stor upp-
märksamhet, om man skulle välja att istället 
ge priset till personer som skadat mänsklighe-
ten. Det finns förstås svårigheter kring detta i 
praktiken, och vi hör för närvarande nästan 
dagligen om sådana problem. Men intentio-
nen kvarstår. I Kyrkan är det däremot idag 
många som vill förändra Jesu och Apostlarnas 
budskap, för att göra Kyrkan mer "relevant" 
för dagens människor. Jag förstår inte vad 
som skulle kunna vara mer relevant än ge-
menskap med Gud och evigt liv. Men tydli-
gen upplever många inom Kyrkan, att detta 
inte längre är relevant. 
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Enhet 
... Jag ber att de alla skall vara ett  
(Joh 17:21) 
 
Kyrkan är också kallad till enhet. Fadern, So-
nen och Anden är ett. Därför vill Gud samla 
oss människor och göra oss till ett till-
sammans med honom i en och samma gemen-
skap - Kyrkan. Kyrkans enhet hjälper oss att 
tro, säger Jesus. Och splittring i Kyrkan är då 
något som ger människor tvivel. Vad man än 
förkunnar, så invänder alltid någon, att någon 
annan kyrka säger tvärt emot. Hur skall då 
folk veta vad de skall tro? Eller kan vi själva 
välja den tro som passar oss? Kyrkan har bli-
vit ett smörgåsbord istället för en vägvisare. 
 
Ibland framställs Kyrkan som en enhet i 
mångfald. Att det faktiskt skulle råda en enhet 
i Kyrkan i denna mångfald av uppfattningar. 
Och Paulus tydliggör också att det finns frå-
gor där vi måste respektera varandra trots att 
vi tänker olika. Paulus lyfter fram synen på 
mat och helgdagar som sådana frågor (Rom 
14). "Ty Guds rike består inte i mat och 
dryck..." (v. 17). Följaktligen bör vi vara ena-
de i uppfattningar som Guds rike faktiskt be-
står i, det vill säga i "... rättfärdighet och frid 
och glädje i den Helige Ande" (v. 17). Hävdar 
man fel uppfattningar i dessa frågor, riskerar 
man att falla ur nåden, och är alltså inte längre 
en del av kyrkan (Gal 5:4). Detsamma gäller 
människor som lär andra att leva på sätt som 
Guds ord förbjuder (Matt 18:6). Nej, Paulus 
skriver att vi skall "ha samma sinnelag och 
samma kärlek och vara ett i själv och sinne" 
(Fil 2:2). 
 
Kärlek 
... men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. 
(1 Kor 13:2) 
 
Hur skall vi då kunna bli enade i sanningen? 
Många som strävar efter sanning kan tyvärr 
upplevas som hårda och dömande. Ibland är 
detta inte sant, utan bara ett sätt att undvika 
sanningsfrågan. Men ibland är det tyvärr ock-
så sant. Mycket ont har gjorts och görs än 
idag i sanningens namn. Allt ifrån hat, förakt 
och smutskastning, till skadegörelse, miss-
handel och mord. Och så får det förstås inte 

vara! Sanningen måste förenas med kärleken. 
Det hjälper inte hur mycket insikt och kun-
skap jag än har i Guds väsen och frälsningens 
väg om jag inte kan förena detta med kärlek! 
Det är inte en påtvingad enhet Gud vill ha. 
Det är inte skrämda och osäkra människor han 
vill samla i sin kyrka, utan han vill en enhet i 
kärlek (Fil 2:2)! 
 
Det är tyvärr lätt att se en meningsmotstånda-
re som ond. Men de flesta som framför olika 
ståndpunkter inom Kyrkan gör det med goda 
syften. De har bara andra infallsvinklar. Men 
deras drivkraft är fortfarande oftast god. 
Visst, det finns en politisk inblandning i Kyr-
kan alltsedan Konstantins tid, där politiska 
krafter vill kontrollera, desarmera eller utnytt-
ja kyrkan för egna syften. Detta är förstås inte 
något gott. Men även här finns det ofta goda 
intentioner bakom vad man gör, även om det 
kanske ofta mer är samhällets väl man syftar 
till än Kyrkans. Men även dem som vi uppfat-
tar som våra fiender, skall vi bemöta med 
kärlek enligt Jesus (Matt 5:44). 
 
Vägen framåt? 
Hur når vi då enhet i sanning och kärlek? Jag 
vet inte. Och det är väl detta som är det stora 
problemet. Sanning kan man stå för som indi-
vid. I viss mån även kärlek. Men enhet måste 
man nå tillsammans. Och om man då inte är 
överens om vad som är sant, så får man för-
stås problem. Skall jag välja sanningen på 
enhetens bekostnad, eller enhetens på san-
ningens bekostnad? Och Bibeln svarar, att jag 
skall välja båda, att jag måste försöka hålla 
samman dem. 
 
Bön är förstås alltid en bra början. Men krist-
na har i 2000 år i Frälsarens efterföljd (Joh 
17:21) bett om Kyrkans enhet, så det kan 
hända att Kyrkans enhet dröjer ytterligare. Å 
andra sidan hade vi säkert varit mycket mer 
splittrade denna bön förutan. Och så måste vi 
förstås tala med varandra. I respekt, kärlek 
och ödmjukhet - och med bevarad integritet 
när det gäller vår egen förståelse av san-
ningen. 
 
   Gunnar Persson 
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   Bibel och bön 
 
 

Lev i sanningen! 
 
 
Idag är det, inte minst för en ung människa, 
svårt att veta vad som är sanning. Slår man på 
Tv, reklam och sociala medier är det lätt att se 
hur sanning är något relativt som kan vinklas 
efter eget intresse. Lögnen står oftast inte 
skriven på väggen, den smyger sig på, genom 
en händelse, vad andra säger eller gör i ens 
omgivning. En lögn som säger att vi måste 
anpassa oss efter den här världen för att passa 
in, frågor om var vi kommer från, att leva och 
vara som förebilderna på media.  
 
Bibeln säger att vi skall vara ett ljus i världen 
(Matt 5:14) som gör goda gärningar så att 
människor kommer till tro (vers 16). Sanning-
en är också att vi är dyrbara, älskade, unika 
och skapade till hans avbild. 
 
Vi som kristna kommer aldrig att vara älskade 
av världen utan behöver lyfta fram Guds san-
ning. Då är det gott att veta att vi inte behöver 
vara utan utrustning. 

                                                         bild Peter Fryxelius 
I Ef. 6:13-18 kan man läsa om den andliga 
vapenutrustningen som ibland kallas ljusets 
vapenutrustning. ”..Stå alltså fasta, spänn på 
er sanningen som bälte kring era höfter…” 
Sanningens bälte kan man tänka avser de löst 

hängande kläder som innebar ett hinder för en 
soldat att strida. De lösa kläderna kan stå för 
lögner och oärligheter som vi bär på och hind-
rar oss från att vara äkta och kunna gå vidare i 
vår andliga utveckling. 
 
Man kan också tänka sanningen i ett vidare 
perspektiv. Jesus säger själv att han är vägen 
sanningen och livet (Joh 14:6). Att följa san-
ningen betyder med andra ord att vi skall följa 
Jesus och leva genom honom. 
 
Jesus är sannerligen inte någon relativist. Han 
skulle då inte börja sina meningar så ofta med 
orden ”amen, amen säger jag er”. Amen bety-
der sannerligen. Han ger oss sanningen som 
vi antingen kan tro på eller lämna ifrån oss. 
Valet är vårt. Ett problem är, för att använda 
vapenutrustningens språkbruk, att Andens 
svärd-Guds ord används alldeles för lite även 
bland kristna idag. Kunskapen om vad Gud 
och Bibeln står för i olika frågor, även de tyd-

liga blir då relativiserat. Det gäller att 
inte oroligt fånga tidens budskap utan 
gå mot strömmen, ta sina egna beslut 
och vila i att Gud är med i beslutet 
(Rom 12:2). Med Bibeln som vår 
klippa och leva i en kärlek till san-
ningen kan vi undvika många frestel-
ser och lögner. Lever vi sanningen 
blir vi verkligt fria. 
 
Bön: Led mig i din sanning och lär 
mig, ty du är min frälsnings Gud. På 
dig hoppas jag alltid. (Ps. 25:5) 
 

 
 
   Tomas Eklund 
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   Bibel och bön 
 

Glimtar av den fördolda Verkligheten! 
 
När detta skrivs har vi just firat Kristi him-
melsfärdsdag. På vägen hem samtalade vi om 
hur stort det är att en kristen lever i två verk-
ligheter. Dels den här synliga världen, som i 
dessa dagar är så härlig, men samtidigt så 
förfärlig och präglad av ondska. Dels den 
fullkomligt goda världen, Guds rike, himmel-
riket. Båda verkligheterna är Faderns, Sonens 
och den helige Andens. Den ena är synlig och 
kommer att gå under, den andra är fördold 
och kommer att bestå. Herren kallar oss att 
leva både i den synliga och fördolda verklig-
heten. Det är bara han som kan ge oss glimtar 
av det som ännu är fördolt. Han vill det för att 
vi ska ha ett hopp i både liv och i död. Jesus 
har gått före för att vi ska komma till honom. 
 
Medan han välsignade dem lämnade han dem 

och fördes upp till himlen. De föll ner och 

hyllade honom och återvände sedan till Jeru-

salem under stor glädje. Luk.24:51-53 
De första lärjungarna och särskilt apostlarna 
fick många glimtar av den fördolda Verklig-
heten. Det mesta begrep de inte, så är det ock-
så med dig och mig. Både Gud och männi-
skan är ett mysterium. Kunskap är viktigt, ja 
nödvändigt men det hjälper inte om inte Jesus 
får bli vår bäste vän, om inte han får föra oss 
dit han vill, och ibland dit vi inte vill! Vi ska 
leva här och nu men för att vi inte ska bli allt-
för jordbundna ger han oss en glimt målet. 
Han har gjort allt färdigt för att vi ska bli räd-
dade. Men var och en har personligt ansvar 
för sitt liv. Ingenting kan hindra den som av 
hjärtat följer Jesus och går dit han blir förd. 
Vi undrar med den heliga Maria: Hur ska det-
ta ske? 
 
Hjälparen , den helige Anden som Fadern ska 

sända i mitt namn , han ska lära er allt och 

påminna er om allt som jag har sagt er. Joh. 

14:26  
Det som kännetecknar människor som får 
glimtar av den himmelska verkligheten är att 
de låtit sig förvandlas. Ingen kan omvända sig 

själv. Minns vad Jesus säger till sökaren Ni-
kodemus, du måste födas på nytt. Mänskligt 
sett omöjligt. Men liksom min mor födde mig 
till detta jordiska livet - så föder den helige 
Ande oss till det himmelska livet. Apostlarna 
föll ner i bön, tillbedjan och lovsång. Apost-
larna var vanliga enkla människor som du och 
jag, men ovanliga därför att de följde sin Mäs-
tare i både sorg och glädje. Vanliga med sin 
synd och brist, ovanliga därför att de tog emot 
de nådens gåvor som Herren vill ge oss. Där-
för blev de pelare i Kristi Kyrka med uppdra-
get att bära ut glädjebudet om den frälsning 
som Jesus genom sin död och uppståndelse 
har vunnit åt oss. Vi ska följa deras exempel. 
De hade ett särskilt uppdrag. Vi har alla ett 
uppdrag, en kallelse att leva ett liv i tro, i 
hopp, i kärlek till Herren och till varandra. 
 
Det är bara i trons ljus vi kan få se glimtar av 
den fördolda Verkligheten. I Skriften kan vi 
möta många som har sett längre än de flesta. 
Det gemensamma var att de i bön och i för-
tröstan gick den väg Herren visade. Låt oss 
göra det nu medan vi ännu får tid! När många 
verkar tro att allt slutar vid en grav- vet en 
kristen  att evigheten väntar! Glöm inte att 
Jesus ber för sina vänner. Han vill inte att 
någon av oss ska saknas när han kommer till-
baka! Se Joh.17:24. 
 
Låt oss be med sv.ps 570:4 Fördolda liv som 
av Guds Ande födes och inte dör när annat 
allt förödes. Det livet även mig, o Herre giv. 
Du ädla liv dig äger Jesu vänner de Faderns 
barn som världen inte känner. Kom till mig 
in, hos mig förbliv fördolda liv. Amen. 
 
 
 
 
 
   Åke Karlsson 
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   Mellanöstern 
 
 

Låt oss bygga längre bord, 
inte högre torn och murar 

 
 
Citatet i rubriken ovan tillhör en av mina 
favoriter och är något av ett ledord. Här 
kommer ett ytterligare: 
 
“En dag ska vi stå inför tronen och tillbe 
lammet, vi människor från alla jordens länder 
och stammar och språk. Varför inte börja 
redan här och nu med att öva oss på att leva 
tillsammans? 
 
Kära Källanläsare, får jag dela med mig av en 
dröm? Förutom att bli en bordsbyggare, 
stavas min dröm brobyggare, där jag drömmer 
om att få vara en bro mellan människor i 
allmänhet och mellan kristna och muslimer i 
synnerhet. Den största drömmen av alla är 
dock att få vara en bro mellan muslimer och 
Jesus Kristus; frälsaren, försonaren och 
världens hopp. Jag bär ständigt på dessa 
tankar om hur vi som Jesu efterföljare och 
församlingar kan få dela livet och evangeliet 
med människor. Och hur kan äkta integration 
se ut i praktiken? 
 
Trogna Källanläsare vet att jag under flera år 
har jag haft den stora förmånen att arbeta i 
Mellanöstern. Sedan nyår är jag dock i 
Sverige på ett “hemmaår” och arbetar som 
lärare i svenska som andraspråk på ett 
gymnasium. Dagligen, såväl på jobbet som på 
fritiden, möter jag syrier, afghaner, iranier 
somalier och irakier - några av världens mest 
onådda folkgrupper. Det kan tilläggas att jag 
inte bor i någon av förorternas 
miljonprogram, utan i ett litet samhälle i de 
småländska skogarna. Vilken nåd! Jag vet att 
jag inte är ensam. Flera av er har säkert 
nyanlända som grannar, arbetskamrater, 
föräldrar till era barns klasskamrater etc. 
 
För att gå tillbaka till Mellanöstern så har jag 
där fått uppleva äkta gästfrihet. Mina vänner 
och grannar har bjudit på mat i tid och otid, 

och även haft enormt tålamod med mig när 
jag inte kunde språket i början. Vilken 
kontrast till min bekant från Irak som varit i 
Sverige i tre år och som häromdagen 
berättade om sin dröm; drömmen om att få 
besöka ett svenskt hem. Och hon är inte 
ensam om att nära denna dröm. Att visa 
gästfrihet är något djupt bibliskt, och vi 
utlovas änglar som gäster (Hebr 13), till 
skillnad från det svenska ordspråket om att 
“vårt hem är vår borg”. Så låt oss trotsa 
tidsandan och ta till oss dessa ord, inte som ett 
krav utan som en uppmuntrande utmaning. 
Vem kan du bjuda in och dela den gode 
Gudens gåvor med denna ljuva sommartid? 
 
Låt mig få dela några ord från min vän 
Lisbeth, en vardagshjälte i 65-årsåldern. 
“När jag mött nyanlända i vårt samhälle har 
jag haft ett val. Att uppmärksamma dem eller 
låtsas som om de inte finns. Det har blivit 
många möten de senaste åren, först i skolan 
när jag fortfarande jobbade, och bara ett par 
månader efter att jag slutat jobba blev vårt 
lilla samhälle välsignat med ett asylboende 
och livet tog en ny vändning för mig och min 
familj. De flesta har tagit sig till vårt land un-
der mycket stora svårigheter med båtresor 
som ingen av oss skulle vilja vara med på. 
Det som jag just berättat känner ni alla igen 
för det har vi kunnat se på nyheterna. Det är 
dock en stor skillnad mot att i sitt vardagsrum 
få sitta bredvid en livs levande människa som 
gjort de här upplevelserna och som nu inget 
hellre vill än att finna en svensk vän, 
extramamma, extrapappa eller kanske en 
mormor eller morfar till sina barn. Det är först 
då när vi umgås som det blir på riktigt. Min 
man och jag är så tacksamma att vi har haft 
möjlighet att ge av vår tid. Tillsammans har vi 
skrattat, gråtit, bett, samtalat om Jesus, gått 
till doktorn, varit på migrationsverket, träffat 
advokater, och delat små och ibland stora 
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problem. Vi har tränat svenska och givetvis 
ätit mycket och jättegod mat. Senast igår fick 
vi varm, nylagad afghansk mat inburen i vårt 
hus. Gott för magen och alldeles fantastiskt 
varmt och gott i hjärtat. Du kanske sitter här 
som liksom vi har drabbats av kärlek till ny-
anlända människor men av olika orsaker inte 
kommit till skott ännu. Du behövs! Tveka inte 
att ta kontakt, det kommer att ge så mycket 
tillbaka till dig.” 
 
Tillsammans med Lisbeth och hennes man har 
vi precis startat en alfakurs för åtta afghaner 
och iranier. Under mina år i Mellanöstern har 
vi jobbat hårt med att försöka starta grupper 
av sökare och nytroende, dock utan större 
resultat. Det känns därför som en sådan nåd 
att få vara med om detta här i Sverige. Min 
församling är dock långt från unik. De senaste 
åren har nämligen hundratals muslimer tagit 
emot Jesus och blivit döpta. Det har skett i 
alla olika samfund och riktningar, och ifrån 
norr till söder har många små församlingar 
härigenom fått nytt liv. Vågar man använda 
ordet väckelse…? 
 
 

Jag vill dock inte sticka under stol med att 
brobyggande inte alltid är en dans på rosor. 
Det har blivit mycket skratt och glädjestunder 
av nåd, men även tårar, svett och nöd. För att 
det ska fungera krävs nämligen hårt arbete 
och en vilja från båda hållen. För att en bro 
ska hålla måste det finnas fäste på bägge 
sidor. 
 
Jag tycker mig även se två diken. Någon har 
uttryckt det såhär: “Let´s reject both fearful 

nationalism and romantic multiculturalism - 

the answer is a Christian generosity”. 

 

Jag vill avsluta dessa rader missions- och 
integrations-inspiration med en uppmuntrande 
utmaning: Låt oss bli brobyggare istället för 
murare. Och låt oss inte glömma att visa 
gästfrihet, ty genom gästfrihet har somliga fått 
änglar till gäster utan att veta om det. (Hebr. 
13:2) 
 
 
   Therése, mellanöstern 
 
 

 

   Israel 
 

Är det judiska folket Guds folk idag? 
 
 
Israel var Guds folk genom Gamla testamen-
tets tid och fram till och med Jesu tid. Det är 
de flesta eniga om. Men är Israel Guds folk 
också i dag? 
 
Ja, det är de! 

Men definitionen är viktig. Att vara ”Guds 
folk” – det vill säga Guds redskap, inte att 
vara frälst – det vill säga ha gemenskap med 
Gud. Ingen människa har automatiskt gemen-
skap med Gud, inte ens om man tillhör ett 
bestämt folk – oavsett om det är det judiska, 
det danska eller det sydkoreanska. Frälsning-
en finns uteslutande i Messias. Endast männi-
skor som tror på den Messias, som Gud har 
sänt till världen, nämligen Jesus, är frälsta. 

Men Israel är fortfarande det redskap som 
Gud använder i genomförandet av sin fräls-
ningsplan, på samma sätt som han gjorde det i 
Gamla testamentet. 
 
Det kan vi veta, eftersom Nya testamentet 
säger att Gud också i framtiden kommer att 
använda Israels folk till att göra just det som 
han utvalde dem till: att bli till välsignelse för 
alla folk på jorden. I framtiden, när Guds löf-
ten om frälsning till Israel går i uppfyllelse, 
kommer det att innebära en överväldigande 
stor rikedom för hedningarna. (Rom 11:12-
14) 
 
             (fortsättning på sidan 14) 
 



 10 

 

   Bibel och bön 
 
 

Sök Herren, 
så att du rätt lär känna honom 

 
 
I.  och han inte förblir för dig en okänd 
Gud. 
 
I Apg. 17 hör vi om Paulus besök i den dåtida 
världsstaden Aten, och den upptäckt han då 
gjorde, då han under en rundvandring i staden 
bland dess många tempel och helgedomar 
fann ett altare med inskriften ”Åt en okänd 
gud”. Detta altare med dess inskription blev 
för Paulus ett träffande uttryck för, hur det då 
var med dessa atenares religiositet och guds-
dyrkan: de dyrkade en okänd gud. 
 
De kände inte Gud, Gud sådan han verkligen 
är. De många avgudatemplen och avguda-
bilderna i staden var talande bevis för detta. 
Men så var det inte bara med atenarna då; så 
är det med alla människor i alla tider. Männi-
skan känner av sig själv inte Gud och kan inte 
själv finna Gud och lära känna honom. 
 
Jesu ord om och till judarna gäller om alla 
människor: ”Ni känner varken mig eller min 
Fader”. Och så har det blivit med människor-
na därför att de från början inte tog vara på 
den kännedom de hade om Gud, sin Skapare. 
Alltsedan dess känner inte människan Gud; 
alltsedan dess är Gud för människan en okänd 
Gud. Och det är vad Gud nu är för flertalet 
människor ibland oss. Alla de olika former av 
religiositet man finner hos människor idag 
och de många olika uttryck det andliga sök-
andet tar sig är liksom i Aten talande vittnes-
börd om, att människor inte känner Gud, att 
Gud för flertalet människor är en okänd Gud. 
Men det skulle han inte behöva vara. 
 
II.  Nej, sök Herren och lär känna honom 
sådan han gjort sig känd för oss. 
 
Gud vill inte vara vad han för många, ja, för 
flertalet, människor nu är: en okänd Gud. Gud 
ville, att människor skulle känna honom som 

sin Gud. Därför har Gud gjort sig känd för oss 
människor, så att vi skall söka honom och 
skall kunna lära känna honom. 
 
Det har han gjort genom sin skapelse, genom 
den värld vi lever i, sådan den ter sig för oss 
och är inrättad, detta som allt är verkat av 
Gud som Skaparen. Ja, världen i stort och 
smått, hela universum liksom den del av 
världen vi lever i och hur den är inrättad, det 
borde säga människor, att det finns en Gud, 
och vara för människor en maning att söka 
honom och vilja lära känna honom, såsom 
Paulus sade till atenarna om Gud: ”Han har 
skapat människosläktets alla folk, alla från en 
enda stamfader, till att bosätta sig utöver hela 
jorden, - detta för att de skall söka Gud, om 
de till äventyrs skulle kunna treva sig fram till 
honom och finna honom.” 
 
Så har Gud gjort sig känd i sin skapelse och i 
naturen, för att människor skulle söka honom, 
för att de, när de ser hans skapade verk, skulle 
komma att tänka på honom och vilja söka och 
lära känna honom, sådan han där ter sig för 
dem. Men det är då inte där, i naturen och 
skapelsen, vi kan och skall söka Gud, så att vi 
finner och lär känna honom sådan han är. Den 
som inte kommer längre än till att söka Gud i 
skapelsen och naturen, för honom måste Gud 
i mångt och mycket alltjämt förbli en okänd 
Gud. Detta är inte att lära känna Gud, att 
känna honom sådan han gjort sig känd i 
naturen och skapelsen. 
 
III.  Nej, sök Gud så, att du lär känna 
honom genom hans Ord. 
 
Gud har inte bara och heller inte främst gjort 
sig känd för oss människor genom sina ska-
pade verk, i naturen och i den värld vi lever i. 
Gud har också och allra främst gjort sig känd 
för oss människor genom det ord han talat 
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genom sina heliga profeters och apostlars 
mun. Atenarna fick möjlighet att lära känna 
Gud, därigenom att Paulus kom till dem som 
en Guds Ords apostel och budbärare och tala-
de Guds Ord till dem. 
 
Och skall vi människor nu verkligen lära kän-
na Gud, så att han inte är och förblir för oss 
en okänd Gud, så är det där vi måste söka 
Gud, i det ord Gud har talat genom sina pro-
feter, apostlar och evangelister, bibelns ord; 
då får vi inte, som så många gör, nöja oss med 
att söka Gud i naturen och betrakta hans 
skapelseunder, utan söka Gud i det ord han 
talat till oss och låtit komma också till oss, 
och som visar oss på inte bara hans skapelse-
under utan på hans nådes- och frälsnings-
gärningar, hur Gud har visat oss människor 
sin nåd och vad han har gjort för att frälsa oss, 
och som därmed visar oss på honom, som vi 
alla måste komma att söka och fråga efter och 
lära känna, om vi skall lära känna Gud: Jesus 
Kristus. 
 
IV.  Sök Gud, så att du lär känna honom 
genom Jesus Kristus, Guds Son. 
 
Utan Jesus kan man inte lära känna Gud, inte 
känna Gud sådan han verkligen är. Jesus säger 
själv: ”Ingen känner Fadern utom Sonen, och 
den för vilken Sonen vill göra honom känd.” 
Att utifrån vad skapelsen och naturen kan sä-
ga oss om Gud säga, att man tror på en Gud, 
som har skapat allting och har en mening med 
sin skapelse, detta som är många människors 
gudstro idag, det är därför inte att känna Gud. 
Gud kan man rätt lära känna först genom Je-

sus, Guds Son, genom att lära känna honom, 
”den enfödde Sonen, som har kungjort vad 
Gud är”, och som själv säger om sig: ”Ingen 
kommer till Fadern utom genom mig.” Och 
Jesus kan man bara lära känna genom bibelns 
ord, som Gud har låtit komma till oss, för att 
vi genom det skulle bli visade på Jesus, Guds 
Son, och kunna lära känna honom och därmed 
Gud. 
 
Men därför skulle nu Gud inte längre behöva 
vara vad han för många ändå alltjämt är: en 
okänd Gud. Och därför finnes det inte längre 
någon ursäkt för oss människor, om vi inte 
känner Gud. Och därför behöver det nu bli en 
maning till oss alla: ”Så låt oss lära känna 
Herren, ja, låt oss fara efter att lära känna 
honom.” 
 
Nöj dig därför inte med att du kan säga, att du 
tror på en Gud som har skapat allting. Nöj dig 
inte med att söka Gud i naturen eller i ditt 
eget inre och utifrån vad du där kan finna göra 
dig dina egna tankar och föreställningar om 
Gud. Nej, gå till Guds Ord och till honom, 
som det ordet visar dig på och talar om, Jesus 
Kristus, och du skall finna Gud, lära känna 
honom så långt det är möjligt för oss här, och 
komma i gemenskap med honom, han som 
vill göra sig känd för oss. Amen. 
 
 
 
   Hans G Halmerius 
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   Inspiration 
 
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda att andra där 

din kärlek kan se, 
Ja, låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din 

vilja ske. 
 

Så lyder omkvädet på Sv Ps 89. Den kom 
till oss från Kongo Brazzaville. Rektor Hilaire 
Nkounkou berättar att han fick den en gång då 
han var ute och gick. ”Se jag vill bära ditt 
budskap, Herre, av hjärtat sjunga ditt lov och 
pris…” Det är rytm och rörelse i den psalmen. 
I Afrika dansar man fram med den. Den vill 
sätta igång oss stelfrusna nordbor i rörelse 
mot den värld som Gud älskar och vill frälsa. 

När Andens vindar blåste genom kyrkor 
och samfund på 70- och 80-talet lärde vi oss 
detta: Rita en rund ring på marken, ställ dig 
mitt i, bed: ”Herre, sänd en väckelse i vårt 
land. Men börja med mig”. 

Gör vi så nu är det inte ”kört” för gamla 
Sverige. Det kommer en ”rörelse” över vårt 
land. Många vill sjunga: ”Gud, låt ditt ord i 
mitt liv få råda att andra där din kärlek kan se, 
ja låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja 
ske”. 

Men vilken utmaning för oss! Om Ordet 
ska får råda måste det ju tas emot. By heart! 

Herren säger: Dessa ord som jag i dag ger 

dig ska du lägga på hjärtat. Läs 5 Mos 6:4-9 
och lär dig det ”by heart”! 

Du skall inte först lägga dessa ord i din 
hjärna. Då hamnar de i hjärnans ”hår-disk”. 
Det blir så kallt och hårt med din kristendom 
då. Det blir bara läror och åsikter och tankar 
av hans ord. Nej, lägg dem på ditt hjärta. 
Lyssna inåt till hans ord. Smaka på dem. Upp-
repa dem. Idissla dem. Vattna dem med bön. 
De ord som hamnar i hjärtat går in i blodet 
och genom blodomloppet påverkar de händer 
och fötter och fingrar och tår. Så småningom 
stiger de åt huvudet på dig. Ty vad hjärtat är 

fullt av det talar munnen (Matteus 12:34). 
Tänk på: Varje ord, som kommer till liv för 
mig är ett möte med Herren. Han är i Ordet. 
Han ger det som han säger. Det är när hans 
ord får tala till oss, börjar det bli varmt inom-
bords! Brinnande hjärtan! (Luk 24:32). 

När du tagit emot vad Herren har på sitt 
hjärta och du lagt dem i ditt hjärta händer det 
något med dig. Rakt in i din vardagsvärld. Det 
påverkar ditt sätt att vara med barnen, dina 
samtal vid kvällsteet, umgänget med grannar, 
kolleger, arbetskamrater, sammanträdet ...  

Ett ord från Herren följer dig i nattens vila. 
”När jag vilar verkar Herren i mig”. Ett ordfrö 
som bäddats ned på kvällen kan spira upp 
som en lovsångsblomma på morgonen. Mor-
gonens kärleksblick på Herren kan påverkar 
hela din dag, ditt hem, ditt arbete, ditt samhäl-
le. Recept: Lär dig 5 Mos 6:4-9  ”by heart”.  

GÖR DET! 
Detta är viktigt! Mycket viktigt!!! Tänk på 

detta: I Kina går väckelsen fram. Trots mot-
stånd, förföljelser och mycket lidande. Män-
niskor fängslas. Men Guds ord bär inte bojor. 
De har lärt sig ”memorera” bibelns budskap. 
Och de berättar. Och de smittar … 

I den koptiska kyrkan i Egypten, där man 
fått många smärtsamma erfarenheter av för-
följelser, ser man till att ungdomar lär psalmer 
och bibelberättelser utantill. Om de hamnar i 
fängelse kommer inga ”gideoniter” dit och 
delar ut biblar. 

När Jona hamnade i den stora fiskens buk 
bad han psaltarpsalmer (Jona 2). Hur många 
bibelord kan du om du hamnar i ”bukarrest”? 

I Johannes 16:5-11 får vi lyssna till en del 
av Jesu avskedstal. Han förbereder lärjungar-
na på stora svårigheter. De kommer att bli 
utstötta ur synagogan, en del blir dödade. Ja, 
det blir bråkigt och tråkigt i församlingshem-
met! Kyrkans bed-arbetare förlorar livsmod 
och tappar livsglädje (se Joh 16:1-2). 

När de behöver Jesus som mest, säger han 
att det är bra att han lämnar dem. För om jag 

inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. 

Hjälparen, den helige Ande, fortsätter Jesu 
verk. 
 
 
 
 
   Bengt Pleijel 91+ 
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   Bibel och bön 
 
 

Hela Guds fullhet 
 
 
(När detta skrivs har vi just firat Kristi him-
melsfärd.) 
 
Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig, 

Fader, du himlens och jordens Herre, för att 

du har dolt detta för de visa och kloka och 

uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta 

var din goda vilja. Allt har min Fader över-

lämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom 

Fadern. Inte heller känner någon Fadern 

utom Sonen och den som Sonen vill uppenba-

ra honom för. 

Matt 11:25f SFB. 
 
Detta - vad menas? 
 
De senaste åren har jag blivit mer och mer 
fascinerad över löftena i Guds Ord som be-
skriver att hela Guds fullhet gjorts tillgänglig, 
först som "handpenning" - i sig ett obegränsat 
förskott - och sedan i det kommande fullkom-
liga. Gammal god klassisk tro. Men inte att 
förglömma, ett djupt meningsfullt liv är redan 
för handen, ett trons liv av erfaren gudsnärva-
ro och med spännande uppgifter. Kan tänka 
mig att Jesus blir exalterad och mycket glad 
över Faderns visdom att de små kan se detta 
medan de självkloka uppfattar det som dår-
skap. För den som "bara tror Ordet" likt ett 
barn och bekänner vad Ordet lovar, får del i 
detta redan nu. 
 
Jag anar att Jesus ser detta speciella gudsliv 
som Herren själv överlåter åt de troende - 
kyrkan. Jesus lovprisar Fadern och hans goda 
vilja. Mängder av löften i Evangeliet väcker 
lovsång och tacksägelse när vi upptäcker den 
märkliga förening som sker när människan 
förenas med Gud genom Jesus. 
 
Den som är förenad med Herren är en ande 

med honom. 

SFB 1 Kor 6:17. 

Fadern och Sonen känner varandra (gäller 
också den helige Ande) inbördes och utan 
hinder. Hela treenigheten är en evig förening. 
En helig gemenskap. 
 
Jag (Sonen) och Fadern är ett... Jag ska be 

Fadern och han skall ge er en annan hjälpare 

som alltid skall var hos er. 
Joh 10:30;14:16 SFB. 
 
Det märkliga är att vi får del i, blir en del av, 
denna gemenskap. Genom dopet och tron 
förenas vi med Fadern, Sonen och den helige 
Ande. Från Guds sida är det helöppet. Han 
som fyller hela jorden med sin härlighets när-
varo, han som omsluter oss på alla sidor, han 
blir ingjuten i våra hjärtan genom den helige 
Ande genom tron på Guds löften/godhet. 
Tänk om detta fick vara vår visshet. I stället 
far vi iväg i dunkla och trista förminskningar. 
Vi har så lätt att glömma vad vi redan genom 
Jesu seger fått och äger. 
 
Allt det som Jesus gjorde för oss genom sin 
död och uppståndelse blir tillgängligt för var 
och en som är så less på sitt egenliv att han 
tror på vad Gud säger. Trons motsats blir 
självupptagen, envis och oklok. Egentligen är 
tron det öppna, enfaldiga och "vilande" mot-
tagandet av det redan givna. Mot tron ställs då 
det förstockade, splittrade och det prestige-
stressade erövrandet av något som skall upp-
nås. Man kan uttrycka det mer paulinskt: 
trons motsats är laggärningar. 
 
Människan går förlorad genom sin ovilja och 
oförmåga att ta emot det fullbordade. Vad 

skall vi göra för att utföra Guds verk? Jesus 

svarade: Detta är Guds verk: att ni tror på 

honom som han sänt. 

Joh 6:28,29.  
 
Den stora missen! Synd: de tror inte på mig. 

Joh 16:9. Istället far vi vilse i det guds-
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bortvända sinnelaget. Vi som börjat följa Je-
sus märker snart att Gud inte imponeras av 
oss. Gud för oss in i en serie av pinsamma 
självkännedomar. Omvändelse på allvar gör 
människan mottaglig för Guds lösningar. Vår 
berömmelse utestängs. 
 
Den som tror på honom som förklarar den 

ogudaktige rättfärdig utan gärningar, honom 

räknas hans tro till rättfärdighet. 

Rom 4:5 SFB. 
 
Gud förklarar oss sådana - det räcker. Detta är 
vad som gäller inför Gud och Gud säger till 
oss att det gäller inför oss också.  
 
Evangeliet ger fakta som informerar männi-
skan om den enda räddning som finns. I Ordet 
ser vi Gud, Fadern, Sonen och den helige An-
des bild och i samma Ord ser vi också oss 
själva. Min person finns dold i Kristus. Jag är 

genom Ordet sammanvuxen med Herren 
själv. Hans liv är mitt liv, fördolt i en mening 
men ändå så verklig. Synden då? Den är förlå-
ten och uppslukad av Jesu liv. Syndens skuld 
är betald och nu lever jag andligt i Kristus. 
Syndens makt i mitt liv hålls under uppsikt av 
den helige Ande och samme Ande stärker mig 
att leva i samverkan med Kristuslivet - inifrån 
och ut. 
 
Ära vare Fadern och Sonen och den helige 
Ande. Såsom det var i begynnelsen, nu är och 
skall komma, från evighet till evighet, Amen. 
 
 
 
 
 
   Hans Lundaahl 
 
 

 
 
 
(fortsättning från sidan 10) 
 
Frälsningsplanens två sidor 

Syndafallet hade två förfärliga följder: lidande 
och Guds vrede. Guds frälsningsplan har där-
för två sidor. För det första försoning för syn-
den. Det låg i Guds frälsningsplan, att hans 
egen son skulle komma som Messias och bära 
Guds vrede. Det skedde när Jesus kom första 
gången. För det andra borttagandet av syn-
den. När Jesus kommer åter, kommer Gud att 
avlägsna allt ont i världen. Israel är redskapet 
hela vägen – både då Jesus kom första gången 
och när han kommer andra gången. 
 
Ett avfallet Guds folk? 
 
Men kan ett folk, där flertalet inte tror på 
Messias, ändå vara Guds folk? Ja! Även i 
perioder, där majoriteten av folket var avfall-
na, kallar Gamla testamentet Israel för Guds 
folk. (T.ex. 5 Mos 9:29) Och samtidigt som 
Paulus skriver att majoriteten av Israels folk 
på hans tid är förhärdade, så fastslår han att 
Gud inte har förkastat dem. (Rom 11:1-2) Att 
Israel var Guds redskap i Gamla testamentet, 
betyder inte att vi, i varje enskild period i Is-

raels historia under den tiden, kan peka ut hur 
det kom till uttryck. Först och främst innebar 
det, att Gud, på många omvägar använde dem 
till att förbereda Jesu första ankomst – då ”ti-
den var fullbordad” en dag var inne. (Gal 4:4) 
 
På samma sätt är det i dag. Inte heller i Israels 
moderna historia kan vi i varje enskild period 
se hur Gud använder dem. Men två saker i 
Israels historia i dag visar att Gud är i färd 
med att förbereda Jesu andra ankomst. Det 
judiska folkets hemkomst till landet och den 
späda början på att de kommer till tro på Je-
sus, är en begynnande uppfyllelse av det Gud 
i profetiorna har lovat Israels folk. 
 
Israel är fortfarande Guds folk! På en enda 
grund: Gud älskar alla människor och han 
avslutar inte förrän frälsningsplanen är fullt ut 
uppfylld och Paradiset är återupprättat på den 
nya jorden. 
 
Ole Andersen 
generalsekreterare för Ordet & Israel 
Från Ordet & Israel nr 5 2017 
Översättning: Ing-Marie Aronsson 
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Hjälp katastrofdrabbade i Jesu namn 
 
Sedan omkring ett halvår tillbaka riktas en del 
av de gåvor som vi vidareförmedlar till Sama-
ritan’s Purse till att hjälpa de hundratusentals 
människor ur rohingyafolket i södra Asien 
som nu i månader varit på flykt och som fort-
farande befinner sig i livshotande misär. 
 
Det började i augusti i västra Myanmar (Bur-
ma) där brutala våldsamheter bröt ut mot ro-
hingyafolket, en över 1 miljon stor muslimsk 
folkgrupp som sedan länge bott i landet men 
som sedan decennier levt där som statslösa. 
Därmed avses avsaknaden av rätt till sjuk-
vård, utbildning och skydd från polisen. För-
följelsen initierades visserligen av våldsamma 
upplopp bland grupper av rohingyafolket 
själva men svarades med kraftigt motvåld 
som urartade till vad FN ska ha beskrivit som 
”ett skolboksexempel på etnisk rensning”. 
Folkgruppen angreps med vapeneld, deras 
byar brändes och vägen dit de tvingades att 
fly preparerades med landminor. Efter några 
veckor var en halv miljon människor på flykt 
över gränsen till Bangladesh och just nu be-
finner sig uppemot 700 000 människor i 
enorma flyktingläger nära gränsen. 
 
Alldeles vid gränsen mellan Myanmar och 
Bangladesh, och precis vid den plats där flyk-
tingarna har slagit sig ned, finns sedan 60-
talet det kristna sjukhuset ”Christian Memo-
rial Hospital”. Det är det enda sjukhuset i re-
gionen med licenserade kirurger och de tog 
sig genast an behoven hos de stora flykting-
massorna. Förutom att komma med medicinsk 
personal, utrustning m.m. så har Samaritan’s 
Purse utlovat en investering på omkring 16 
miljoner kronor för expandering av sjukhusets 
kapacitet, som ännu pågår, såväl som finansi-
eringen av medicinsk utrustning. 

Christianity Today skriver om sjukhusets sto-
ra betydelse för evangeliets utbredande: 

I takt med att Memorial Christian 
växer så växer också arbetet hos dem 
som de har kommit för att hjälpa. 
Mellan 200 och 300 kristna grupper 
har planterats och ett flertal skolor 
har startats. 
 

Samaritan’s Purse närvaro innebär ett fortsatt 
bistånd till många genom utdelande av mat- 
och hygienpaket och sedan januari även ge-
nom en särskilt upprättat behandlingsplats för 
difteri för att svara på de växande problemen 
med sjukdomsspridning. 
 
Med din gåva bidrar du till dessa betydelse-
fulla insatser som lyfter människor ur såväl 
materiell som andlig nöd. 
 
Martin Andersson 
 
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 var-

dag och katastrof. 

 

 
EN FAR MED SINA TVÅ BARN GÖR SIG KLARA ATT 

CHECKA UT FRÅN BEHANDLINGSCENTRET 

WWW.SAMARITANSPURSE.ORG 
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