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   Ledare 
 

 
 

Tjugo år med pingst 
 

 
Om det är någon judisk högtid som ligger nära 
Källan som organisation så är det shavout, 
eller pingst som vi brukar säga. Shavout bety-
der “veckor” och är sju veckor efter den judis-
ka påsken (pesach). Jämför vårt ord pingst som 
kommer från ordet för 50, för att det är 50 da-
gar - sju veckor - efter påsk. 
 
Shavout är en skördehögtid 
Av det nyskördade vetet bakade man två bröd 
som man bar till templet, tillsammans med 
vårens nyskördade frukter, honung, druvor 
med mera. I templet ställde man det inför Her-
ren i tacksamhet och prästen välsignade gå-
vorna. 
 
För oss i Källan handlar skörden om Guds rike 
- att så, vattna, bearbeta jorden och be den 
helige Ande att göra sitt verk - och när tiden är 
inne skörda själar till evigt liv. Att som enskil-
da avsätta en betydande del av vår inkomst till 
missionsarbete är som att ge av våra frukter till 
templet och be Herren välsigna våra gåvor. Att 
ge av sitt överflöd är en sak, men att ge så det 
känns, att offra, det är något annat. Det finns 
många goda missionsarbeten, men jag vet inte 
om det finns någon annan organisation som 
gör så mycket med så lite resurser. 
 
Shavout firas i tacksamhet för Guds bud 
Judarna firar pingst till minne av den dag då 
Herren gav de tio buden till Mose och hans 
folk. Men inte bara de tio buden, utan hela 

Torah - alltså Guds vägledning som judarna 
fick och som vi har i Moseböckerna. Som 
icke-judar skall vi inte hålla den judiska lagen, 
men de tio buden är universella och tidlösa. 
 
Källan grundades 1999 just för att nå ut med 
Guds Ord - allt det som Herren genom Bibeln 
har uppenbarat. Vi har ingen ny uppenbarelse 
men vi har sedan 1999 öst ur Bibelns skatt-
kammare och nått tusentals med biblisk för-
kunnelse. 
 
Vi firar för att den helige Ande kom och 
kommer 
När Petrus och de andra apostlarna firade sha-
vout efter Jesus uppståndelse föll den helige 
Ande över lärjungarna. De fick ingen ny up-
penbarelse. Men de fick en obändig drivkraft 
att bildligt talat, med Gamla testamentet i ena 
handen och svepeduken i den andra, predika 
om Jesus som judarnas Messias. Den dagen 
döptes 3000 judar. Den helige Ande kom, och 
kom igen och vill komma till var och en som 
väntar, törstar och känner sin brist. Om 
apostlarna behövde den helige Ande i så stort 
mått, hur mycket mer behöver då inte vi i 
Källan be att den helige Ande faller över oss 
och driver oss ut till dem Gud kallat oss att nå. 
 
 
   Carl-Henrik Karlsson 
 
 

 
 

 
 
Källan grundades 1999 och 
verkar för att fler – judar och 
icke-judar – skall få ta emot 
biblisk förkunnelse och un-
dervisning. 

Livskällan 
 
Ansvarig utgivare 
Carl-Henrik Karlsson 
tel 031-17 98 86  
 
Redaktör 
Erik Åsberg 
erik.asberg@outlook.com 
tel 072-520 05 14 
 
E-post: info@kallan.org 
Nätet: www.kallan.org 

Nyhetsbrev 
E-post 1/månad 
 

Prenumeration 
4 nr/år via post eller nyhetsbrev. 
Prenumeration är gratis inom Sve-
rige, men behöver förnyas en gång 
per år. Givare till Källan eller Nor-
diska Lutherhjälpen får den automa-
tiskt 
 

Gåvor 
Plusgiro: 495 73 12-4 
Swisch: 0704136726 
(ange ”Källan”) 
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   Aktuellt från Källan 
 

 

Källan firar 20 år 
 

 
Källan grundades 1999 för att nå ut med bib-
lisk förkunnelse. Läs om hur allt började på 
http://kallan.org/om-oss/  Varmt tack till alla 
er som gjort och gör detta möjligt genom era 
gåvor, förböner och er tid. Ett av våra enga-
gemang är Immanuelskyrkan i Tel Aviv. Vi 
har nyligen betalat 40 000 kr till arbetet. Det 
var beräknat men samtidigt är det en mycket 
stor utgift i förhållande till vår ekonomi. Jag 
behöver därför vädja till er om en extra gåva. 
Och samtidigt - om vi inte bara skall göra det 
vi gör idag, utan nå ut till många, många fler, 
så måste vi få fler regelbundna givare. Fälten 
är mogna till skörd och vi har redskap, kon-
takter och vision - men vi saknar resurser för 
att göra allt det vi vill - och det som jag tror 
Herren kallar oss till. Men med din hjälp kan 
vi nå längre. Ge av hjärtat. 
 
 
 
 
   Carl-Henrik Karlsson, 
   ordförande 
 
 
 
Majhälsning till Källans resursgrupp för 
värdar i Öppna hem för israeler! 
 
Våren har anlänt och jag hoppas några israeler 
vågar sig till Sverige i sommar. Ännu mera 
hoppas jag att flera kommer för att hälsa på 
just hos er! 
 
I dag är det enligt den judiska kalendern 26 
nisan (som år 2019 inträffar på 1 maj), dvs i 
kväll, när solen går ner så börjar den 27 nisan, 
dagen för "Minnesdagen för förintelsen och 
hjältedåd". Det handlar alltså om nazisternas 
industriella ondska under Andra världskriget 
då judar dödades bara för att de var judar, och 
vi talar om de människors hjältedåd som gjor-

de vad de kunde för att inte förintas och vi 
talar om de som överlevde. I kväll – som var-
je år - ska det hållas en högtidlig minnesce-
remoni på Herzl-berget i Jerusalem. Denna 
minnesceremonin börjar kl 20:00 (dvs kl 
19:00 svensk tid) och sänds direkt på israelisk 
TV. "Aruts 20", dvs kanal 20 bruka sända via 
nätet med möjlighet att streama: 
www.20il.co.il Imorgon kl 10:00 (dvs 9:00 
svensk tid) ljuder sirenerna över hela Israel 
och alla stannar upp i en minuts stillhet. Bi-
larna kör in till sidan och folk går ut och stäl-
ler sig vid sidan om så länge sirenerna ljuder. 
Eftersom denna minnesdagen berör de allra 
flesta israeler (och judar i allmänhet vilket 
land de än bor i), är det bra att försöka leva 
sig in i stämningen denna dagen, inte minst 
med tanke på att också de israeler som är ute 
och reser – och som förhoppningsvis kommer 
på besök - också har släkt som mördades un-
der förintelsen. 
 
En liten anekdot som kan hjälpa för inlevel-
sen: En av mina messiansk-judiska vänner i 
Israel berättade för mig om hur hennes son 
skulle gifta sig. I en sådan situation är det 
rimligt att brudparets båda familjer ska lära 
känna varandra inför bröllopsfesten. Hur får 
man i gång samtalet? Vad pratar man om? 
Samtalsämnet i deras fall hade varit: Hur stor 
andel av er släkt mördades i Förintelsen? Så-
dant spelar en ganska stor roll för släktens 
storlek och hur många som faktiskt kan kom-
ma till bröllopsfesten. 
 
 
 
 
   Andreas Johansson 
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   Undervisning 
 

Kyrkoåret 
 
I förra numret började en serie om kyrkoåret. 
Här kommer därför en introduktion till hur 
Kyrkan traditionellt låter sin tro prägla dagen, 
veckan och året. "Be ständigt", "be utan uppe-
håll", uppmanar oss Paulus (1 Tess 5:17). 
Kyrkoåret är ett sätt att försöka förverkliga 
detta. 
 
Dagen 
Dygnet räknas enligt kristen och judisk tra-
dition från kväll till kväll. Detta är hämtat från 
skapelseberättelsens "och det blev afton och 
det blev morgon". Den judiska sabbaten bör-
jar på fredagskvällen. På samma sätt börjar 
den kristna söndagen med helgsmål på lördag 
kväll. Detta gäller även helgdagar. Juldagen 
25/12 inleds kvällen innan, en kväll som 
därför kallas Julafton. Julafton följs av Jul-
natten och Juldagen. På samma sätt förhåller 
det sig med de andra helgdagsaftnarna. Detta 
har, sedan det sekulära samhället kommit att 
räkna dygnet från midnatt till midnatt, 
kommit att missförstås så att "Julafton" i 
vardagsspråket syftar på hela dygnet 24/12. 
Märkliga ordsammansättningar som "Julaf-
tons morgon" har därmed uppkommit - man 
kan förstås inte ha afton och morgon samti-
digt. Så har också andra missförstånd upp-
kommit som att vi i Sverige firar Julen den 
24:e och i anglosaxiska länder den 25:e. I 
själva verket är det samma Juldygn vi firar, 
som börjar på kvällen den 24:e. 
 
Dagen inramas av afton- och morgonbön. De 
mer liturgiska formerna kallas vesper och 
laudes. I klostertraditionen finns ytterligare 
dagliga böner eller tideböner: Den tidiga mor-
gonbönen matutin och den sena aftonbönen 
kompletorium, samt de tre dagliga bönerna 
ters vid tredje timmen klockan nio, sext eller 
middagsbön vid sjätte timmen klockan 12, 
samt non vid nionde timmen klockan 15. 
 
Veckan 
Den kristna veckan är också densamma som 
den judiska: den inleds med Jesu uppstån-

delsedag söndagen, och avslutas med det 
gamla förbundets vilodag sabbaten. I sekulär 
tideräkning gjordes måndagen till första 
veckodag 1973 både internationellt och i 
Sverige, vilket har lett till en del förvirring. 
När Gud skapade världen, vilade han på 
sjunde dagen. Det är alltså lördagen som då 
avses. Jesu uppståndelse på den första vecko-
dagen ansågs dock av den tidiga Kyrkan vara 
av så genomgripande betydelse - en ny ska-
pelse - att man istället gjorde den första 
veckodagen, söndagen, till veckans stora fest-
dag. 
 
Veckan har i kristen tradition två hållpunkter: 
Fest och fasta. Festen är som sagt söndagen. 
Då firas traditionellt högtidlig mässa, man 
klär sig finare och äter festligare mat. Guds-
tjänsten är viktig. Vi är enligt tredje budet (2 
Mos 20:8) kallade att helga vilodagen, och det 
som helgar den är framför allt Guds ord, 
sakramentet och bönen. 
 
Veckan har också regelbundna fastor på ons-
dagen och fredagen, framför allt på fredagen. 
Fredagsfastan sker till minne av Jesu för-
soningsdöd, och onsdagsfastan till minne av 
att Jesus förråddes. Denna tradition ser vi res-
terna av i den svenska traditionen att äta ärt-
soppa på torsdagar. Detta gjordes för att klara 
fredagsfastan bättre. 
 
Varje söndag är alltså en liten Påskdag, och 
varje fredag en liten Långfredag. 
 
Kyrkoåret 
Kyrkoåret utgörs av två stora cykler - Julcy-
keln och Påskcykeln. Julcykeln kretsar kring 
Jesu födelse, medan Påskcykeln innehåller 
brännpunkterna Långfredag (Jesu död på 
korset), Påsk (Jesu uppståndelse), Kristi 
Himmelsfärd och Pingst (den Helige Andes 
utgjutande). De båda cyklerna är vardera upp-
byggda kring dessa dagar i tre faser: En 
förberedelsetid präglade av botgöring och blå 
eller violett liturgisk färg (Advent respektive 
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Fastan), en festperiod i vitt (Jultiden res-
pektive Påsktiden), samt en efterfirningstid 
med fokus på efterföljelse och mognad i grön 
liturgisk färg (Trettondedagstiden och Trefal-
dighetstiden). 
 

 
 
 
   Gunnar Persson 
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   Bibel och bön 
 
 

Pingsten 
 
 
Vad ska man säga om pingsten? Är det bara 
en fin händelse som vi kristna får fira i våra 
församlingar? Eller kanske en påminnelse om 
det som hände med lärjungarna på en övervå-
ning? När vi läser om vad det var som hände 
den dagen är det som om vi skulle se på en 
film. Vi möter något som verkar vara overk-
ligt och svårt att förstå, nämligen att den He-
lige Ande kom i kraft över lärjungarna i 
rummet och uppfyllde dem på ett mycket spe-
ciellt sätt (Apg 2:1-4). Det är som att det har 
avlossats ett rejält startskott för någonting 
vansinnigt spännande. Det råkar vara så att 
världens frälsare har satt igång ett uppdrag 
som han gav till sina lärjungar. 
  ” Gå därför ut och gör alla folk till lärjung-

ar! Döp dem i Faderns och Sonen och den 

helige Andes namn och lär dem att hålla allt 

vad jag har befallt er. Och se, jag är med er 

alla dagar intill tidens slut.” 

- Matteus evangeliet 28:19-20 

 
De fick uppleva det som alla skolelever ser 
fram emot, skolavslutningen och sommarlov. 
De fick grönt ljus att rusa ut i världen och 
sprida de goda nyheterna om Jesus. Det är 
fantastiskt hur pingsten påminner oss om vårt 
uppdrag varje år och varje sommar, när vi ser 
alla studenter och skolbarn gå på sommarlov 
eller ut i vuxenlivet. Gång på gång påminns vi 
oss om varför vi finns på den här jorden, näm-
ligen för att skörda det som Jesus har sått. 
  ”Han sade till dem: ”Skörden är stor men 

arbetarna är få. Be därför skördens Herre att 

han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut! 

Se jag sänder er som lamm in bland vargar.” 
- Lukas evangeliet 10:2-3 
 
Innebär det att vi alla är kallade till att skörda 
som bönder, som stannar på sina gårdar? Inte 

alls! Tvärtom är vi uppmanade till att på 
många olika sätt gå ut till skörden. Det råkar 
vara så att den skörden vi är ute efter inte bara 
finns på ett ställe, utan över hela världen. Det 
blir inte heller lättare av att den vandrar runt, 
det är trots allt människor som vi är sända till. 
 
Det intressanta med uppdraget är att det har 
en vana av att dra till sig fler arbetare. Det är 
ingen dödvikt som vi samlar in när vi arbetar 
utan nya medarbetare som hjälper oss i vårt 
uppdrag. Det fantastiska med detta är att vi 
inte behöver bygga förvaringsutrymmen till 
människor utan snarare rondeller som ständigt 
tar in och sänder ut människor. Det är alltså 
inget dö-jobb vi håller på med utan ett levan-
de arbete. Det är verkligen något som vi kan 
få glädja oss över, inte bara får vi sprida de 
goda nyheterna som vi tror på, utan vi får 
också uppleva resan med våra hjälparbetare 
på köpet. Låt oss därför vända oss till Gud i 
bön med glädje och be om att han skickar nya 
arbetare till sin skörd! 
 
Herre Jesus, låt det startskott som pingsten 
signalerar till oss uppmuntra oss till att gå och 
arbeta för dig i glädje. Låt det få bli en stor 
och riklig skörd och ge oss en förnyad glädje i 
denna uppgift och sänd nya medarbetare till 
oss ute på fälten! 
Amen. 
 
 
 
 
   Erik Åsberg 
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   Bibel och bön 
 
 

Ett gammalt brev! 
 

 
Hemma i prästgården har jag en stor samling 
brev som är samlade i en bunt. Det är min 
morfarsfars brevsamling. Många av dem är 
mellan honom och Axel B. Svensson, grunda-
ren av Evangelisk Luthersk Mission (ELM) 
som det heter idag eller Bibeltrogna vänner 
(BV) som det hette tidigare. Carl Paulsson 
som morfarsfar hette har jag personligen bara 
träffat vid några tillfällen. Han blev om jag 
minns det rätt 99 år gammal. Han var predi-
kant i ELM. 
 
Jag kan alltså inte säga att jag kände honom, 
men genom att läsa hans brev och även hans 
texter i Bibeltrognas vänners julkalender och 
hans lilla bok Den starkaste så känns det som 
att jag lär känna honom något i alla fall. Och 
en sak som jag slås av är tonen i breven. En 
typisk inledning är ”Käre broder, Guds 

frid!”. Och breven har ofta en djupt andlig ton 
rakt igenom. Eller vad sägs om följande ut-
drag ur ett brev från Axel B Svensson till Carl 
Paulsson daterat 7 september 1961:  
 
”Sen många år räknar jag Dig bland mina 

allra bästa och trognaste vänner, och jag tror 

nog vår vänskap skall räcka livet ut. Ditt kära 
brev nu har ytterligare befästat den tron. Du 

har det tydligen i andligt avseende på samma 

sätt som jag. Vi äro syndare och tiggare, men 

vi har kommit till den rätta dörren och blir 

inte bortvisade. Ty nådens port står vidöppen. 

Och att vi kommit dit beror helt och hållet på 

Frälsaren, som sökt upp oss i världens törne-

snår. Och vid nådens port mottagas vi som 

barn i huset. Besynnerligt är det, att ehuro vi 

tro detta, kunna vi inte riktigt hålla fast det, 

utan vi hålla mycket hårdare fast tiggepåsen. 

Men tänk – Herren blir inte förargad för det, 

varför inte det? Nej, Han älskar oss för sin 

egen skull. Herrens natur tröttnar inte! Om 

Gud hade varit lik oss så hade hela mänsklig-

heten för länge sedan varit fördömd. Vi orkar 

ju inte ens hålla ut med oss själva, när vi se 

oss sådana som vi av naturen äro. Då ligger 

det nära till att förtvivla. Men HERREN GUD 

ser oss i KRISTUS. Ack att vi alltid kunde se 

på samma sätt! Då skulle vi må bättre.” 

 

Detta är alltså ett utdrag ur ett brev! Jag vet 
inte om det nu så här snart 60 år senare finns 
någon som uttrycker sig på ett liknande sätt i 
sina brev? Eller hur ser konversationerna ut 
på nätet? Hur uttrycker du och jag tron i 
skriftform? 
 
Efter pingsten så spred sig kristendomen. Pau-
lus var en av dem som reste runt och grunda-
de många församlingar. Efter det så höll han 
kontakten ofta genom att skriva brev. Och nu 
2000 år senare så läser vi dessa brev! Det 
finns alltså något som knyter oss samman 
med dessa som levt innan oss när vi kan få ta 
del av deras texter! Och vi märker kanske då 
att även om språket och kulturen har föränd-
rats mycket så finns det likheter. Det är sam-
ma levande Gud som möter oss som en gång 
mötte dem. Samme Helige Ande som väcker 
en levande tro genom Ordet på Kristus! Pau-
lus skrev till de i Filippi 1:3: 
 
Jag tackar min Gud, var gång jag tänker på 
er! 

 

Och tänk att vi får tacka samme Gud idag! 
Och kanske fundera vidare lite grann på hur 
vi skulle formulera oss om vi skulle skriva ett 
brev till någon vän om vad vi tror? Hur ut-
trycker vi vår tro i skrivna ord? Är det viktigt 
att skriva? Vad är det för en skillnad på tal 
och skrift? Hör det till det förgångna? Och när 
du väl formulerat dig om du gör det, hur 
kommer det att förstås om 50 år om någon 
fångar upp det då? 
 
 
 
   Johannes Westberg 
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   Information 
 
 

Källans historia (1999 - 2019) 
 
 
Redan 1992 erfor Carl-Henrik Karlsson kal-
lelsen att förmedla biblisk förkunnelse, och 
samma år fick han även fröet till det som 
skulle bli Källan. Hösten tillbringade han på 
ett kyrkligt gästhem i Småland, där mässan 
och de dagliga bönerna var gårdens puls. 

Detta var i en tid då Sverige blev alltmer se-
kulariserat, samtidigt som nyandlighet blev 
mer accepterat. Svenska kyrkan utvecklades i 
en teologiskt liberal riktning, mission över-
gick alltmer till dialog och budskapet om Je-
sus som judarnas Messias och hela världens 
frälsare tonades ner. Sverige höll på att förlo-
ra evangeliet. 

Namnet Källan 
Hos Carl-Henrik Karlsson växte en längtan att 
nå ut med biblisk förkunnelse och undervis-
ning och han hade ett flertal namn för en bli-
vande plattform. Men när han en dag satt i 
den medeltida kyrkan kom namnet “Källan” 
till honom klart och tydligt. Det var inget 
namn han själv skulle valt och han såg heller 
inte helt djupet i namnet. Men fröet hade såtts 
och efter en tid avsattes ett startkapital som 
flera år förvarades i ett litet rött kassaskrin. 

Allt började med kassettband 
År 1999 såg Carl-Henrik att det fanns ett be-
hov av kassettband (analogt magnetiskt ljud-
band) med andakter för att användas i bilen 
eller var man än var. För att kunna ge ut kas-
settbanden och fortsätta arbetet, grundades 
Källan av de två som medverkade på andakts-
bandet, Sofia Johansson och Carl-Henrik 
Karlsson. Banden delades ut gratis och gåvor 
kom in, vilket möjliggjorde en fortsatt verk-
samhet. 

Biblisk förkunnelse 
Tiden har gått och Källans arbete har breddats 
och förnyats, i pionjäranda och entreprenörs-
kap. Men intentionen har alltid varit densam-
ma som när kassettbanden gavs ut – att vägle-
da människor genom bibeltrogen förkunnelse, 
i öppenhet för den helige Ande. 

Källan är idag etablerad och erkänd. Men 
även utan stöd skulle vi fortsätta vårt arbete. 
För vi utgår inte från de resurser vi har, utan 
från den kallelse vi bär. 

 

● 1999 grundas Källan och tidningen 
Livskällan. 
 

● 2011 grundas TV16. 
 

● 2013 för Källan vidare arvet efter 
Svenska Israelsmissionen. 
 

● 2017 blir Källan medlem i Imma-
nuel Ministries i Tel Aviv, samt 
initierar Öppna hem för israeler. 
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   Översatt artikel 
 
 

Den messianska rörelsen i Israel 
– en eller flera? 

 
 
Under Caspari-centrets senaste ”Discovering 

Jesus in his Jewish context” – kurs, som ägde 

rum från den 23: e mars till den 4: maj i år, 

fick deltagarna bl.a. en inblick i den messi-

anska rörelsen, samt träffa flera av rörelsens 

ledare. 

 

Församlingen förenar judar och kristna 
Meno Kalisher, som under en rad år varit le-
dare och pastor för ”Jerusalem Assembly” på 
Talpiot i Jerusalem, kände dåligt igen sig i 
den religiösa formen för messiansk judendom. 
Han hävdade å sin sida att Yeshua som Mes-
sias måste stå i centrum. Så länge Han inte 
blev förkunnad klart och tydligt, hade messi-
anska judar ingenting att hämta i synagogan. 
Det var som att välja en kopia eller en skugga 
istället för ”the real thing”. Han betonade en-
heten i Messias både för kristna och judar. 
Muren är nedriven. I motsats till Levy mena-
de han att det fanns lite att hämta i den rab-
binska traditionen. 
 
Mitt mellan dessa två debattörer, som repre-
senterade två vitt skilda uttryck för messiansk 
judendom, talade pater David Neuhaus med 
mild, men myndig stämma. Han tackade för 
att han som katolsk pater blivit inbjuden till 
debatt om messiansk judendom. Den katolska 
kyrkan har haft en lång och fruktbar dialog 
med Synagogan under senare år. Det finns 
också fler Jesus-troende judar i de katolska 
församlingarna runt om i Israel. Fortfarande 
väljer några judar som kommer till tro att bli 
medlemmar i ett kyrkosamfund, protestan-
tiskt, katolskt eller ortodoxt, hellre än att bli 
medlem i en messiansk församling, även om 
de är mycket få. 
 

Muren som skiljer 
Den messianska rörelsen i Israel har alltid 
hävdat att de vill ha sina egna messianska 
församlingar utan ”kristna etiketter” och att 
de inte vill vara en del av en uppsplittrad kyr-
ka. Men om de ännu inte har fått några etiket-
ter på sig, så är den messianska rörelsen långt 
ifrån enhetlig. Det är en rörelse som går i 
mycket olika riktningar. Så var kommer mes-
siansk judendom att befinna sig om 20 – 30 
år? Vi som arbetar i Israel följer utvecklingen 
noga. När Caspari-centret blir färdig – för-
hoppningsvis nästa år – med den nya utgåvan 
av ”Facts & Myths”, om den messianska rö-
relsen i Israel, så kommer vi förmodligen 
kunna ta rörelsen ännu mer på pulsen. Än så 
länge konstaterar vi att en messiansk jude kan 
vara helt sekulär eller också mycket religiös, 
och söka sig till synagogan. Muren mellan 
Jesus-troende judar och kristna är nedriven i 
Yeshua Messias. Den muren har Jesus rivit 
ner, men han har inte rivit ner judisk identitet. 
Jag tror att en viktig fråga för en Jesus-
troende jude att ställa sig är, antingen han 
eller hon önskar att vara sekulär eller religiös, 
eller kanske något mitt emellan, inte så myck-
et vad man bevarar av judisk tradition, utan 
varför – eller varför inte – man gör det. 
 

Från Først nr 3 2018 
Översättning: Ing-Marie Aronsson 

 
 
 
 
 
   Elisabeth E. Levy 
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   Inspiration 
 
 

Jag hatade judar – tills jag mötte Jesus 
 
 
Jag är född och uppväxt i ett litet land som 
heter Kuwait, där 98 procent av befolkningen 
är muslimer. Två av mina onklar är imamer, 
och en är ordförande i en moské, från vilken 
jag hörde kallelse till bön fem gånger om da-
gen. 
 
Som muslim blev ordet ”yehudi”, som bety-
der ”jude”, presenterat för mig som ett myck-
et fult ord, som ett skällsord. ”Yehud” borde 
inte existera. De borde slås ihjäl. Jag ställde 
aldrig mig själv frågan: ”Varför hatar jag dem 
egentligen?” Jag hade aldrig i mitt liv träffat 
judar, och de hade aldrig gjort något för att 
skada min familj. Men jag hatade dem. Bara 
ordet skapade hat i mitt hjärta. 
 
Befriad ur fångenskap 
Saddam Husseins styrkor kom mitt i natten 
och invaderade det lilla landet Kuwait. De 
kom också till min stad, och de ödelade husen 
och stal folks ägodelar, och de dödade män-
nen och våldtog kvinnorna. 
 
Det slutade med att vi flydde och fick asylsta-
tus i USA. Min bedstemor (mormor eller far-
mor) blev plötsligt mycket sjuk. Hon fick en 
hjärtattack. Hon kom till sjukhus och två da-
gar senare dog hon. Jag blev förkrossad, för 
jag hade mist min bästa vän. Sedan kom en 
dam fram till mig, och frågade om jag var 
okey. Jag svarade: ”Nej, min bedstemor har 
precis dött”, och så började jag gråta igen. 
Vid den tidpunkten gjorde det så ont, att det 
endast var gråt som hjälpte. Damen kom fram 
till mig, höll om mig och gav mig en kram. 
Sedan frågade hon mig: ”Vill du följa med 
mig till kyrkan?” 
 

När jag kom in i kyrkan, upplevde jag kärlek 
och acceptans, som jag aldrig tidigare hade 
mött. Här var gemenskap. Kvinnor och män 
var tillsammans. De skulle inte vara åtskilda. 
Ingen dömde någon annan. De visste att jag 
var muslim, och ändå var de vänliga mot mig. 
De accepterade och älskade mig. Det överras-
kade mig mycket. För första gången i mitt liv 
hörde jag ett budskap ifrån Bibeln. De läste 
budskapet om Jesus. Då han gick in i synago-
gan, fick han en bokrulle med profeten Jesaja. 
Han öppnade rullen och började att läsa: 
”Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty 
HERREN har smort mig till att predika gläd-
jens budskap för de ödmjuka. Han har sänt 
mig att förbinda dem som har ett förkrossat 
hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och be-
frielse för de bundna, till att predika ett nå-
dens år från HERREN”. Jag var blind och 
hade så mycket hat i mitt hjärta. Mörkret för-
svann från mina ögon, slöjan från mitt hjärta. 
Det är Israels Gud. Abrahams, Isaks och 
Jakobs Gud. Och nationen Israel är Guds 
hjärtslag. Därför sa jag: ”Gud, förlåt mig, för 
jag visste inte att jag hatade ditt folk.” Jag 
älskar det judiska folket. För det är deras Gud, 
deras Messias, jag följer, och han har sagt att 
jag ska älska dem. 
 

Från Ordet & Israel nr. 3 2018. 
Översatt från youtube-video 

av Anders Hjorth Vindum. 
Svensk översättning av Ing-Marie Aronsson. 
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Ge det vidare 
 
Sprider hopp trots sin cancer 
Arwen Mallay från USA är elva år. Hennes 
pappa är missionsläkare i Togo, Västafrika. 
När hon var åtta år flyttade hennes familj till 
Frankrike för att lära sig franska, vilket man 
pratar i Togo. Under tiden i Frankrike fick hon 
värk i både huvud och kropp, men föräldrarna 
tänkte att hon bara behövde dricka vatten och 
vila. Men väl i Togo upptäckte de att Arwen 
hade en elakartad cancer. De beslöt att göra 
operationen i hemlandet, men hon hoppades 
att snart komma tillbaka för att tillsammans 
med de andra i familjen fortsätta vara 
missionärer i Togo. Men trots behandlingarna 
blev hon inte bättre. Hon tänkte att om hon 
dör så kommer hon till himlen genom Jesus. 
“Gud kommer att hela mig i vilket fall. 
Antingen här, eller i himlen.” De har nu tagit 
bort tumören och hon har fått cellgifter. “När 
jag var i Togo, ville jag dela Guds kärlek med 
människorna, men jag visste inte hur. Jag bad 
att Gud skulle använda mig till att visa på 
Jesus för andra. Jag tror att han har svarat på 
min bön, för nu kan folk se Jesus när de ser 
hur jag förtröstar på honom även när jag är 
sjuk.” 
 

 
 

Arwens pappa är bara en av flera hundra 
läkare och annan vårdpersonal som gör 
volontärinsats genom World Medical Mission. 
Med sin tro och profession kan de möta varje 
människa utifrån hennes behov, och kan be 
med och för sina patienter. Som vårdpersonal 
som verkar för att rädda liv, bär de samtidigt 
med sig de goda nyheterna om den store 
läkaren Jesus som kan ge evigt liv. Vi hoppas 
kunna förmedla mer än 40.000 kr till detta 
angelägna ändamål i år. 
 
 
 
 
 
 
   Carl-Henrik Karlsson 
 
ordförande 
 
 
 

 
 
Katastrofbistånd 
Som tidigare i år går Nordiska Lutherhjälpens 
katastrofbistånd till de människor som 
drabbats som hårdast av krisen i Venezuela. 
Samaritan's Purse som finns på plats vid den 
colombianska sidan av gränsen mellan 
länderna, och som vi kanaliserar gåvorna till, 
fortsätter hjälpa flyktingar genom att förse 
med mat, kläder,  husrum med mera. Behoven 
är fortsatt stora! 
 
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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