nr 1 2019 Årg 21

Tema: Fastan

Ledare
Om fasta
Ordet "fasta" handlar om att avstå. I det hednakristna kyrkoåret infaller fastetiden på våren
före påskfirandet. När det i Apg 27:9 står att
sjöresan hade blivit farlig, eftersom fastedagen
redan var förbi så syftar det på fastedagen så
som den beskrivs i 3 Mos 16, dvs Den stora
försoningsdagen som infaller varje år i september/oktober. Lukas, och hans läsare som
skulle läsa Apostlagärningarna, tänkte judiskt.
Läsaren förväntas automatiskt förstå vilken
fastedag som åsyftas.

tisk metod är konstig, men för en messiansk
jude är det en självklar tolkningsprincip.
När Simeon i templet tar Jesusbarnet i sina
armar så säger han att detta barnet ska bli ett
ljus med uppenbarelse för hedningarna och
härlighet för ditt folk Israel (Luk 2:32). Jesus
skulle bli till härlighet och ära för det judiska
folket. Har han blivit det än?
Omri Jaakobovich från Israel har berättat hur
han öppnade NT för första gången i sitt liv och
förväntade att läsa om korsfarare, jultomtar,
nunnor, påskägg och hur man ska förfölja judar. Till sin förvåning upptäckte han att han
höll i en judisk bok.

Den hednakristna kyrkan har byggt upp sina
egna traditioner, på så vis att säger man "fastedagen" eller "fastetiden" så tänker de flesta på
en period under våren. Därför behövs det en
not i Folkbibeln för Apg 27:9 för att förklara
det som en gång var självklart. Messianska
judar behöver ingen sådan extraförklaring –
just eftersom Apostlagärningarna och hela NT
är just en judisk bok.

Så frågar han: Hur har de (hedna-)kristna klarat att ta denna judiska bok, som berättar en
judisk historia med ett judiskt evangelium, och
göra budskapet så hednakristet att vi judar inte
klarar av att relatera till den längre? Omri säger att han blev förvånad över att läsa om sitt
eget judiska folk i NT. Hur kan det ha blivit så
att någon kan bli förvånad över att läsa om det
judiska folket i NT? En viktig form för fasta
skulle då vara att avstå från att göra om Nya
Testamentet till något det aldrig var menat att
vara.

När Jesus tillfrågas vad som är det största budet, så svarar han med att citera det som fortfarande är den judiska trosbekännelsen, också
kallad Shma' Ysra'el: Jesus svarade: "Det
främsta är detta: Hör Israel! Herren vår Gud,
Herren är en. Och du ska älska Herren din
Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av
hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan
kommer detta: Du ska älska din nästa som dig
själv. Inget annat bud är större än dessa."
(Mark 12:29-31)

Andreas Johansson

När Paulus ska argumentera för att församlingstjänare som arbetar med predikan och
undervisning har rätt till underhåll så citerar
han från 5 Mos 25:4 Du ska inte binda för
munnen på oxen som tröskar och använder den
judiska exegetiska regeln "kal vachomer", dvs
"från det lätta till det tyngre" och säger att
gäller det för oxen, så gäller det ännu mera för
människor. Hednakristna kan ibland – på
grund av sin kultur – tycka att en sådan exege-

...på den tiden skall de fasta.
Luk 5:35
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Aktuellt från Källan
Samarbete mellan FFG och Källan
Torsdag 31 januari arrangerade Källan och
Församlingsfakulteten i Göteborg ett seminarium och föreläsningar. Temat var bland annat
huruvida Jesus från Nasaret verkligen kan
vara den sanne Messias, eftersom det står i
profetiorna att Messias skulle komma med
fred (t.ex. Jes 9:7), men freden har låtit vänta
på sig, särskilt i Jerusalem. Kan Jesus från
Nasaret då vara den sanne Messias? Eller ska
vi satsa på en annan kandidat?

Det har just blivit klart att Källan och FFG
ska arrangera en större konferens lördag 14
sept 2019 i FFG:s lokaler. Avi Snyder har
lovat att komma. Han växte upp i ett judiskt
hem i New York, kom till tro på Jesus 1977
och har sedan dess varit engagerad med att nå
sitt eget folk med evangelium om Jesus. År
2017 gav han ut en bok som heter Jews Don't
Need Jesus & Other Misconceptions – Reflections of a Jewish Believer. Reservera datumet
redan nu. Mera information kommer.

I Israel är det ganska många som menar att
Rabbi Schnerson (1902 -1994) är Messias.
Därför hänger de upp hans bild över hela Israels land och skriver "Leve Kung Messias!"

Andreas Johansson

Hur svarar man på en sådan invändning? Hur
svarade apostlarna i NT? Och hur svarar dagens messianska judar? Källans inspiratör kan
komma och reda ut begreppen också i din
församling eller förening. Ta i så fall kontakt:
andreas.johansson@kallan.org

Avi Snyder
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(foto Bob Mendelsohn)

Undervisning
Fastan
Fastan
Fastan är Påskens förberedelsetid. Fokus är
botgöring, andlig träning, samt Jesu lidande
och försoningsdöd. Fastan är den mest
utvecklade och genomarbetade kyrkoårstiden.
Den utgörs av en sekvens av teman som
stegras fram mot Skärtorsdagens och Långfredagens händelser, för att slutligen övergå i
Påskens crescendo. (Nedanstående är en
möjlig beskrivning av fastetraditionen i västkyrkan.)

handlar om att utveckla goda personliga
egenskaper såsom de exempelvis uttrycks i
Andens frukt (Gal 5:22-23). Frukterna tålamod och självbehärskning är mycket nyttiga
och användbara för ett framgångsrikt liv i
allmänhet, och för ett kristet liv i synnerhet.
Det innebär en träning i att kunna välja en
kortsiktig ansträngning eller negativ känsla,
för att uppnå en långsiktig vinst; att kunna
välja bort en kortsiktig njutning, för att nå en
större glädje i framtiden. Att kunna ta motgångar, utan att ge upp. Förmågan att ta nya
tag, försöka igen och arbeta tills man lyckas
ökar radikalt ens möjligheter att uppnå sina
mål. Detta gäller vardagliga ting som att
komma över en tillrättavisning eller ett svek,
eller att kämpa sig igenom en utbildning. Men
det gäller också det andliga livet, där de stora
vinsterna kommer i och med Jesu återkomst
och därför kan vara extra svåra att motivera
sig till. Detta går parallellt med boten och
förlåtelsen, just för att detta är svårt.
För att träna dessa färdigheter övar Kyrkan
traditionellt genom att avstå från vissa matvaror, oftast kött, men även mjölkprodukter.
Detta görs under de fyrtio vardagarna i fastan,
medan söndagarna är fria. Förebilder till talet
fyrtio finns i Israels folks fyrtio år i öknen
som en förberedelse för inträdet i Kanaans
land, Mose fyrtio år i öknen som en förberedelse för sin tjänst, och Jesu fyrtiodagarsfasta och frestelse av Djävulen före sin tjänst.
Intresset för speciella kosthållningar har på
senare tid blivit stor även i den sekulära världen, och då kan Kyrkan erbjuda former att gå
in i. Man brukar säga, att barn och sjuka inte
bör iaktta fasta. Detta gäller förstås särskilt
om man har tendenser till ätstörning. Fastan
inleds på Askonsdagen med askonsdagsmässa, som är en botgudstjänst där ett kors
tecknas med aska på deltagarnas pannor.
Fastans liturgiska färg är i svensk tradition
blått, och internationellt violett.

Förfastan
Fastan föregås av Förfastan, som utgörs av
tiden från Septuagesima till Fettisdagen. De
vackra namnen Septuagesima och Sexagesima betyder sjuttio och sextio (dagar kvar till
Påsk), men det är mycket ungefärligt angivet.
Fastlagen
De tre sista dagarna i Förfastan kallas Fastlagen, det vill säga från Fastlagssöndagen till
Fettisdagen. Fastlagssöndagen är en allvarlig
söndag som handlar om hur Jesus vänder sina
steg mot Jerusalem för att där lida och dö för
världens synder. Men Fastlagen, särskilt Fettisdagen (uttalas fet-tisdagen, inte fettis-dagen
som en del säger), är också i den folkliga traditionen en tid för glädje och fest, som förberedelse för avståendet under Fastan. I Sverige brukar vi äta Fettisdagsbullar, semlor eller hetvägg. I katolska länder firar man med
karneval och mardi gras.
Fastan
Den egentliga fastan börjar med Askonsdagen
och avslutas i och med lördagen mellan Långfredagen och Påskdagen. (Påskafton, det vill
säga denna lördags kväll, hör däremot till
Påsken.) Fastans huvudtema är botgöring och
andlig träning. Botgöringen handlar om att
söka sig närmare Gud genom att rannsaka
sina tankar, ord och gärningar. Att spegla sig i
Guds ord, be om förlåtelse för tillkortakommandena, och be om den Helige Andes
hjälp till utveckling. Den andliga träningen

Midfastosöndagen
Mitt i fastan inträder Midfastosöndagen. Den
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Skärtorsdag - Långfredag
På skärtorsdagens kväll firas Nattvardens
instiftande med en högtidlig högmässa i vit
liturgisk färg. Vid denna kan även fotatvagning ske, för att följa Jesu exempel (Joh
13:15). Därefter förändrar dagen karaktär och
vi får följa Jesus ut i Getsemane bönekamp.
Detta brukar illustreras genom att altaret avkläds under läsning av Ps 22 - en psalm som
profetiskt förutsäger vad som skall hända med
Jesus, och som Jesus också citerade på korset
(Matt 27:46). Om man vill kan man sedan ha
bönevaka med Jesus. På Långfredagen högtidlighålls Jesu korsfästelse och död. I svensk
tradition hålls huvudgudstjänsten på förmiddagen som på söndagar, i katolsk vid Jesu
dödsstund klockan 15. I svensk tradition är
den liturgiska färgen svart, i katolsk röd.
Kvällen avslutas med Jesu begravningsgudstjänst.

är en högtidsdag av fastekaraktär, en vilopaus
i fastan. Temat är Livets bröd och Evangeliet
handlar om brödundret. Söndagen kopplar
samman det jordiska brödet med det eviga
livets bröd, jordiska mödor med himmelsk
välsignelse. För att markera den kombinerade
fest- och fastekaraktären är altarljusen fyra
och den liturgiska färgen rosa.
Passionstiden
De två sista veckorna av Fastan, från och med
Femte söndagen i fastan, även kallad Passionssöndagen, till och med lördagen mellan
Långfredagen och Påskdagen, kallas Passionstiden. Denna tid fokuserar på Jesu
lidande och död och dess försonande och
livgivande innebörd för varje människa som
tror på Jesu vilja och förmåga att rädda från
synd och död till Gudsgemenskap, glädje och
evigt liv! Särskilda Gudstjänster: passionsgudstjänster eller passionspredikningar, fokuserar på detta tema.

Lördagen mellan Långfredag och Påsk
Under lördagen vilade Jesus i graven - den
stora sabbaten. Bibeln och Trosbekännelsen
beskriver också hur Han i anden steg ner i
dödsriket. Där förkunnade han sin seger för
gamla förbundets människor (1 Petr 3:18-4:6.
Notera att Folkbibeln i vers 6 lagt till en
tolkning: "för dem som nu är döda". Grundtexten säger bara "för de döda".) Ortodoxa
påskikoner är ofta hämtade från denna händelse, med Jesus stående på de inslagna dödsrikets portar.

Stilla veckan
Den sista veckan av Fastan och Passionstiden
kallas Stilla veckan och omfattar tiden från
och med Palmsöndagen till och med lördagen
mellan Långfredagen och Påskdagen. Nu
stegras
fokuset
på
Jesu
lidande.
Palmsöndagen handlar om Jesu intåg i
Jerusalem på väg mot Korset, och har fått sitt
namn efter de palmkvistar folket lade framför
Honom när de sjöng Hosianna. Det är en
bitterljuv hyllning, för Jesus är verkligen en
Konung, som träder in i Israels och
Gudsrikets huvudstad; men Han är inte en
konung av denna världen utan Hans rike är av
annat slag (Joh 18:36): Han är en Konung
som måste lida, för att besegra sina, och inte
minst våra, fiender synden, döden och
Djävulen. Onsdagen i Stilla Veckan kallas
Dymmelonsdag. Det syftar på att man kan
dämpa kyrkklockans klang med trä eller tyg.
Det är den dag då Jesus förråddes.

Påskdagen
Påskens firande inleds på Påsknatten med
kyrkoårets viktigaste Gudstjänst - Påsknattsmässan! Denna Gudstjänst är ett jublande inbrott av liv och seger - synden och döden är
övervunna, men fortsatt aktiva på övertid tills
dess att Jesu seger slutgiltigt implementerats.
Men vi får redan nu glädja oss! "Kristus är
uppstånden från de döda. Med Sin död Han
döden nederlagt och dem som äro i gravarna
liv har Han bragt." (från den ortodoxa Påsknattsliturgin)

De heliga tre dagarna
Kulmen nås under de heliga tre dagarna, från
Skärtorsdagens kväll till och med Påskdagen.
Dessa tre dagar är kyrkoårets centrum, och de
sammanfogar Fastan med Påsktiden - Långfredagen och lördagen efter hör till Fastan,
Påskafton och Påskdagen hör till Påsktiden.

Gunnar Persson
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Bibel och bön
Ordet – Kyrkans skatt
skapet föds av ett personligt tilltal av Kristus.
Ordets tjänare behöver bli befriade från människofruktan och i stället frimodigt tala ut
Guds Ord. (De klassiska fyra benen: ordet,
gemenskapen, nattvarden och bönen gäller
alltjämt som grundpelare. Apg 2:42.)

Vi för vår del kan inte tiga med vad vi sett och
hört Apg 4:20 SFB
Bara den som själv upplevt frälsningen genom Jesus kan föra evangeliet vidare. Var och
en måste personligen ta emot befrielsen och
sedan förbli med rot och fäste i Evangeliet, så
att Kristus kan ta gestalt i honom. (Evangelierna och breven är ju strålande exempel på
återberättad och erfaren kristendom. Jag tänker på att det ”hörda” skrevs ned av de som
själva sett och fått. Apostlarnas trosvittnesbörd är självupplevt. Deras ord som sedan
återberättas och förs vidare föder kyrkan.)

Den som i sitt eget hjärta tror och med sin
egen mun bekänner att JESUS är Herre kan
på ett trovärdigt förmedla Evangeliet. Den
personliga erfarenheten av Guds handlande
parat med Ordet kan aktivt öppna människohjärtan. Ibland kan också ett konkret bönesvar
väcka intresse men Ordet måste ändå bana
väg för Kristus om det ska bli på riktigt. Intressant att bekänna betyder säga lika. Vi vittnar som respons på Guds Ord till oss, med
Ord från Gud. Tar man Guds Ord i sin mun
blir man frälst. Vi får ge ett Ord som kan
öppna för andra att upptäcka Jesus. Gud har
bestämt att budskapet skall uppfattas personligt. Jag tror därför talar jag, 2 Kor 4:13
SFB. Genom att vi lyssnar till det utifrån
kommande Ordet och ber om Guds frälsning
svarar Herren omedelbart och så sker ”transporten”, från mörker till ljus. Tro kostar det.
Genom omvändelseprocessen bryts vår
sturskhet ned och vi förlorat allt, för Jesu
skull. Jag dör genom Lagen bort från lagen
för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst
med Kristus Gal 2:20, SFB.

Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig,
med munnen bekänner man och blir frälst.
Rom 10:10 SFB. Vi kan, får och behöver
ständigt förnyas i vår entusiasm och fascination över den enastående Gåvan. Saknas glädjen, glädje på allvar, över vad vi fått genom
frälsningen så behövs verkligen väckelse. Bibel och bön värderas högt i kristen väckelse.
Där Guds väckta folk samlas finns Bibeln
med och bönen är liksom livsluften. Det skänker en förväntansfull högtidsstämning i gudstjänster. O, att det kunde få ske att bibelförklaring eller ett mer inträngande studium i
Ordet kunde som normalfall samla skaror i
det vanliga församlingsarbetet.
Vi behöver hjälp att upptäcka vilken generös
källa vi fått att ösa ur. Ofta undrar jag över
ointresset för Guds gåvor och inte minst varför Ordet får så lite utrymme. Nog pratas det i
gudstjänster och samlingar, men är det verkligen Evangeliet som förs fram? Kyrkoårets
texter med en kortare utläggning över dagens
tema räcker inte för personlig kristen växt och
mognad. Samtidigt behövs ju predikan eller
bibelutläggning. Är förkunnelsen trogen budskapet? Tron kommer av budskapet och bud-

Vi ber om frimodiga vitten!
Fridshälsning

Hans Lundaahl
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Bibel och bön
Något om trösten i att få lämna sig
i den himmelske Faderns händer
Att fasta är att avstå. Mönstret finner vi hos
Jesus. Han avstod för egen del, och för din
och min och alla människors skull. Han blev
frestad till att använda sin gudomliga makt,
för att bli omtyckt, för bli att rik och mäktig i
världslig mening, ja till att leva ett bekvämt
liv, men han avstod. Därför är det bara Jesus
som kan hjälpa oss till en rätt fasta. Hjälpa oss
att avstå osunda bindningar. Det kan gälla
pengar, det kan gälla spel, det kan gälla popularitet, det kan gälla sex och nöjen. Var för sig
goda ting, ja Guds goda gåvor, men när det
blir begär som jag ständigt strävar efter, då
blir det fel. En rätt fasta börjar inte med vad vi
ska göra, utan med vad Jesus har gjort och
vad han får göra i ditt och mitt liv idag. För
Jesus började fastan direkt efter det han döptes i Jordan och den nådde sin kulmen när han
spikades fast på korset.

Att du och jag överlämnar oss i den himmelske Faderns händer. Inte bara en gång
vid livets slut utan redan idag och varje dag!
Det är så tråkigt när det blir för sent. En god
regel är att inte skjuta upp det jag kan göra
idag. För jag vet ju inte hur många dagar jag
får. Guds ord och sakrament är den Helige
Andes verktyg för att forma oss efter Jesu
mönsterbild. Kyrkan finns därför att Jesus har
fullbordat allt för oss på korset. Detta är den
nödvändiga döden. Låt påskveckan bli den
stilla och goda veckan där vi följer Jesus. Möter och tar emot honom i skärtorsdagsmässan.
Är hos honom vid korset, följer honom till
graven och sedan väntar på uppståndelses
glädje. I min barndom var kyrkbänkarna fyllda på Långfredagen, ja det var allvar och högtid. Att sekulariserade nu i bästa fall nöjer sig
med påskdagen är inte så märkligt. Men att
vissa som annars är med i kyrkans sammanhang undviker långfredagens allvar, det är
märkligt och även skadligt. Utan långfredag
ingen påskdag. Utan död inget liv. Men med
allt detta i våra liv kommer du och jag inte att
sakna – den tröst som det är att få överlämna
sig i den himmelske Faderns händer! Varje
kväll innan vi somnar, och till sist när Herren
har fått fullborda sin vilja med våra liv få
säga: I dina händer lämnar jag min ande!

Då lämnade sig Jesus i sin himmelske Faderns händer. I Lukas 23:46 läser vi: I dina
händer lämnar jag min ande. När han hade
sagt detta slutade han att andas. Hans fasta,
hans avstående för vår frälsnings skulle var
fullbordad. Utblottad på allt, fråntagen allt
fann han den stora trösten och tryggheten i att
överlämna sig i sin himmelske Faders händer.
Uppdraget var fullbordat. Aposteln Paulus
påminner oss om på vilket sätt vi ska efterlikna Jesus när det gäller att avstå. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus
Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade
inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod
från allt och antog en tjänares gestalt då han
blev som en av oss.Fil-2:3 Hur ska det bli så
för dig och mig? Vi är ju inte som Jesus, vi
kan inte förändra och omvända oss själva.
Jesus avstod sin egen vilja, och ville inget
annat än Faderns vilja. Just därför är det inte
hopplöst för oss. Det vi inte kan, det kan han
göra med oss, men den nödvändiga förutsättningen är:

Låt oss förenas i bön: Käre Fader, tack för att
du i din kärlek till oss, avstod din älskade Son
Jesus Kristus, som för oss avstod sig själv!
Hjälp oss att avstå oss själva och de gåvor du
ger oss i kärlek till Dig och till vår medmänniska! Amen

Åke Karlsson
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Israelartikel
Gudstjänster på hebreiska
I Immanuelkyrkan funderar vi mycket på hur
vi på ett bra sätt kan nå ut med evangeliet till
människorna i Tel Aviv. Fredagen är en
helgdag för många israeler och många väljer
att spendera några timmar av dagen på att
besöka olika attraktiva platser i Tel Aviv, bl.a.
den Tysk-amerikanska kolonin där Immanuelkyrkan ligger. Detta betyder att Immanuelkyrkan under en fredag får många lokala besökare och det ger oss en fantastisk möjlighet
att möta dem och prata med dem om vår tro.
Vi har funderat mycket på hur vi på ett naturligt sätt kan få en chans att prata med dessa
besökare. En idé var att börja med gudstjänster på hebreiska på fredagarna samtidigt
som besökare välkomnas. Detta började vi
med under den första veckan i advent. Gudstjänsterna leds av Yoel Ben David som förutom att jobba som missionär i Jews for Jesus
tillhör det pastorala teamet i Immanuelkyrkan.

fira gudstjänst och att de är välkomna att stanna och lyssna om de är intresserade. För
många judar är det speciellt att träffa en annan
jude som också är kristen, och det blir lite
extra speciellt när de får möta flera kristna,
eller s.k. messianska judar, i en kyrka som Immanuelkyrkan, och få en chans att se hur
deras gudstjänst ser ut.
Jag vill berätta lite om ett möte Sahar hade
med två religiösa judar som av nyfikenhet
kom för att se Immanuelkyrkan en fredag. De
två unga männen frågade vad en luthersk
kyrka är och Sahar fick berätta om de fem
”Sola”, att Gud är vår enda Herre, och Bibeln
är hans ord, därför står inte under påven eller
någon rabbin, och vi är frälsta bara av Guds
nåd och inte genom några laggärningar. Det är
en fantastisk möjlighet vi har att kunna få
berätta om Jesus för dessa människor som frivilligt, av nyfikenhet kommer in i vår kyrka.
Denna fördel har vi tack vare att vem som
helst som går förbi på gatan kan se att byggnaden är en kyrka och att den är öppen för
besökare.

Eftersom den största delen av Immanuelkyrkans församling består av människor från olika länder som inte pratar hebreiska har man
valt att låta allt utom liturgin föregå på engelska under lördagsgudstjänsterna. Det är på
lördagen som de flesta kommer till kyrkan.
Men det var viktigt för oss att också kunna erbjuda gudstjänster på hebreiska för de israeler
som kommer till kyrkan.

Be gärna för de människor som vi möter, att
de ska bli intresserade av att lära känna Jesus
och komma till tro på honom. Be också för
oss troende, att vi frimodigt och med vishet
ska kunna berätta om Jesus för alla dessa
besökare i Immanuelkyrkan.

Så hur ser fredagsgudstjänsterna ut? Vi träffas
ca klockan 13 i kyrkan och äter lunch tillsammans i kyrkolokalen. Vi är inte fler än 20
personer än så länge och vi turas om att laga
mat. Samtidigt som vi äter tillsammans kommer lokala israeler in och vill se kyrkan, och
då är det alltid några av oss som kan berätta
för dem om kyrkans historia och om den
kristna tron. Vi erbjuder även besökare att
stanna och äta med oss och berättar att vi ska

Maria Sadlovsky Gold
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Översatt artikel
Förrådd

– en judes väg till tro på Jesus som Messias
mitt vidkommande? Han funderade över att
han som 50-åring visste så lite om Bibeln.
Vem tog ifrån oss Bibeln? Han fick mer och
mer tillit till Bibeln som Guds Ord. Han började tro på den Gud som fört Israel ut ur
Egypten till det utlovade landet och som gett
Israel tillbaka sitt land efter andra världskriget. Stan var under större delen av studierna
övertygad om att dottern Judy hade hamnat
fel i sin tro, men hade ännu inte tillräckligt
övertygande argument att komma med. Han
läste om förbundet som Gud ingått med Israel
men inte med hedningar.

”Förrådd” är titeln på en bok av amerikanen
Stan Telchin. Den är översatt till norska och
är utgiven av Den Norska Israelsmissionen.
Han berättar om sin väg till tro på Jesus som
Messias.
Han var en välbärgad man med ett lyckligt
familjeliv. Det hade gått väl för honom och
hustrun Ethel och deras två döttrar Judy och
Ann. Han hade ett välbetalt arbete i försäkringsbranschen och ägde vad man kan kalla
en lyxvilla. De hade sin identitet som judar.
Det var en självklarhet med tron på Gud, även
om familjen inte praktiserade ett judiskt levnadssätt till vardags. Men de var starkt förankrade i judendomen. Stan hade fått med sig
något av vad ett judiskt levnadssätt betydde
genom föräldrar och far- och morföräldrar.

Men han läste även om det nya förbundet som
Gud skulle ingå även med hedningar. Och när
han läste Jesaja 53 såg han det som en beskrivning av vad som hände med Jesus på
korset och som han läst om i Nya testamentet.
Han försökte slå bort tanken på Jesus som
Messias, men tankarna kom tillbaka. Judeförföljelserna kom fram hos honom som ett hinder för att bli en kristen. Han undrade över
hur dottern kunde identifiera sig med dem
som han såg som mördare av sitt folk. Under
sin väg till tro undrade Stan över att messianska judar och kristna hedningar kunde samlas till samma gudstjänster. Han deltog i ett
landsmöte med messianska judar där han träffade en person som frågade om han trodde på
Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Men han
kunde ännu inte förena denna tro med tron på
Jesus som Messias. Vid en måltid blev han
ombedd att leda bönen före maten. Och han
blev själv överraskad när han slutade bönen ”i
Jesu namn.” Detta blev avgörande för honom
och många gladdes över att han kommit till
tro på Jesus. Han fick en stor frid och glädje i
tron på Jesus som Messias.

Den äldsta dottern, Judy studerade på ett universitet långt från hemmet. Inför en hemresa
kände hon sig tvungen att per telefon berätta
att hon blivit kristen. Som väntat blev föräldrarna fullständigt chockade. Hur kunde en
älskad dotter göra så? ”Förrådd” var rätta ordet. Hon ansågs ha förrått sitt hem och sitt
folk. De kände väl till judarnas historia med
förföljelser och utrotning av folket, illdåd som
förknippades med de kristna. Samtidigt kunde
övriga familjen inte undgå att märka, att dottern fått en strålande vitalitet som de inte sett
förut. Hon var lugn och balanserad, utan
make-up och klädd traditionellt.
Stan kom överens med dottern om att han
själv skulle studera Bibeln för att på det sättet
kunna övertyga henne om att hon hade fel.
När Stan läst de fyra evangelierna ställde han
några frågor till sig själv. Tror jag på Guds
existens? Tror jag att den judiska Bibeln,
Gamla Testamentet, är Guds inspirerade Ord?
Profeterar Bibeln om den kommande Messias? Om Jesus är Messias, vad betyder det för

Ingemar Svenungsson
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Inspiration
Judendomens framväxt under persiskt styre
randra. Jerusalem tog redan del i handeln mellan Orienten och Egeiska havet. Det är inte
konstigt att det första myntet som nämns i
Bibeln är en darik som först präglats i Persien
med kung Darius 1 bild på. I Bibeln har han
namnet Darejaves. Myntet användes i internationell handel. Under 4:e århundradet hade
även Jerusalem präglat sina egna mynt med
inskriptionen Judah men de hade inte någon
bild av någon kung, p.g.a. bildförbudet i Mose
lag.
En viktig faktor för utvecklingen av myntprägling, var offrandet av djur i templet. Detta
är början av den institution som Jesus reagerade mot då han renade templet. Då präglade
man inte längre mynt men fungerade som
växlingskontor för att växla till templets egen
valuta, helgedomssikeln, när man köpte offerdjur. Från Nehemjas tid kunde aristokratins
folk och handelsmännen göra goda affärer
med greker och perser. Diasporan fortsatte att
vara viktig genom att populationen och immigrationen växte. De forna fångarna och de
fria immigranterna visade sin kunnighet som
administratörer, affärsmän, bönder och småföretagare och fick på så sätt del av det allmänna välståndet. Men det monetära systemet
gynnade inte de små landägarna, så därför
skapades en olycklig konflikt mellan rika och
fattiga.
Judiska berättelser från tiden efter exilen tar
upp det faktum att framstående judar hade
framgång och lyckades väl vid det persiska
hovet och fick inflytande i den persiska regeringen. Daniel är det främsta exemplet. Serubbabel, Esra och Nehemja, Ester och Mordokai
fick också vara med och uppfylla Guds löften
för Israels folk och påverka historiens gång.

(Fortsättningen på inspirationsartikeln i nr 3, 2018)

Naturligtvis stötte de på motstånd hos lokalbefolkningen i Juda och Samaria. Efter att
rådsherren i Samaria genom ett brev lyckats
få kung Artasasta att stoppa uppbyggnaden av
templet så låg arbetet nere i flera år. Men
Serubbabel och prästen Jeshua började på nytt
att bygga på templet. Då skickade satrapen
över Syrien ett brev till kung Ahasverus i hans
andra regeringsår och protesterade mot de
återvändande judarnas återuppbyggande av
templet. Men kung Ahasverus lät hämta fram
en bokrulle med kung Kores befallning om att
Guds hus i Jerusalem skulle byggas upp. Då
befallde kung Ahasverus att ingen fick hindra
judarna i återuppbyggnaden av templet och
stadsmuren.
Detta är den kung Ahasverus av Persien
som hade en drottning som hette Ester och
som var judinna och som vi kan läsa om i
Esters bok.(A Biblical History of Israel sid
297). Ahasverus ville ha goda relationer med
Jerusalem och Juda för att skydda landvägen
till Egypten. Detta gjorde det möjligt för
Serubbabel att återupprätta tempeltjänsten
med offren och lovsången. Detta innebar
också ett enande av den judiska identiteten
dvs en återupprättad Judendom eftersom
perserkungarna ansåg tempeltjänsten i
Jerusalem vara mycket viktig. Den gav styrka
och identitet åt ett folk. Helig lag, som Mose
lag, prioriterades. Serubbabel hade byggt upp
templet och översteprästens residens först. På
detta sätt fick Jerusalem en sakral och en
central position. Eftersom Israels kungaätt nu
hade dött ut var det templet och prästerna som
konstituerade nationen. Prästerna och
leviterna försökte nu organisera den nya
kommuniteten efter Mose lag. Den persiska
regimen uppmuntrade detta. Så småningom
fick de skriftlärda samma rang som
patricierna och prästerna ersatte profeterna.
Jerusalem hade så småningom blivit en
internationell marknadsplats där köpmän från
Tyrus och andra städer idkade handel med va-

Källor: The New Testament Era av Bo
Reicke, A Biblical History of Israel
Sigrid Eliasson
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Rektor och fyra lärare undervisar eleverna.
Rektor skriver i årets rapport: …vi har tagit
emot ungdomar med olika förutsättningar.
Det finns de som varken kan läsa eller skriva
och vi har som mål att deras liv blir upprättat
så att de inte blir tiggare utan ser sig själva
med förtröstan att de är Guds barn och är
älskade. Därför under detta första år har
våra lärare ett stort och svårt arbete med att
uppnå detta mål. Jag kan verkligen säga att
under året har våra elever rustats så att de en
dag kan återvända till byarna och bli
självförsörjande utifrån sitt arbete. (från
swahili)

Ge det vidare
Föreningen ”Ge det vidare”, som är ett av de
ändamål Nordiska Lutherhjälpen kanaliserar
bistånd till, driver en yrkesskola i nordvästra
Tanzania.
Tolv flickor och tio pojkar får under två år
kostnadsfri helinackordering och utbildning
till sömmerska respektive snickare liksom
kristen fostran på skolan ICCO, Ilemera
Carpentry Center for Orphans, belägen på en
gammal missionsstation. Föräldralösa och
utsatta elever söker till skolan genom sina
hemförsamlingar. De väljs ut efter störst behov och rättvis fördelning mellan församlingarna. De ses nämligen som en tillgång till
församling och område då de är utbildade.

Per-Olof Olsson
ordf. i ”Ge det vidare"

Bakgrund
Då aids gjort att tusentals barn blivit
föräldralösa startade ett hjälparbete genom
den lutherska kyrkan i Bukoba under 1990talet. Försök att hjälpa tonårspojkar med
snickarutbildning visade sig vara svårt. På
Ilemera gjordes ett försök, men fick ingen
framgång. 2002 påbörjades ett arbete där som
har utvecklats till en liten yrkesskola. 141
elever förutom årets 22 har fått en
yrkesutbildning och skolan håller kontakt med
dem. Alla har inkomster och hjälper
närstående, flera är framgångsrika företagare.

Katastrofbistånd
Nordiska Lutherhjälpens katastrofhjälp sker
via Samaritan’s Purse som just nu riktar sina
resurser till de människor som drabbats av
kristillståndet i Venezuela, till följd av den
politiska och ekonomiska oroligheterna i
landet. Samaritan’s Purse hjälper flyktingar
med mat och husrum vid den colombianska
sidan av gränsen mellan
länderna.
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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Gåvor till Nordiska Lutherhjälpen
Insamlat 2018-10-21 - 2018-12-31: 59 513 kr.
Insamlat 2019-01-01 - 2019-02-27: 21 849 kr.
För alla gåvor framföres ett varmt tack!
Plusgironummer: 62 86 94-2, swishnummer: 123 320 87 25

Gåvor till Källan 30/10 2018 - 25/2 2019
Källan allmänt 15200kr, Källans givartjänst 5400kr, Evangelisationskassan 1450kr, israelsmissionen 16414kr. Summa 38364kr.
Plusgiro 4957312-4
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