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   Ledare 
 

 
Guds trofasthet - min tröst 

 
 

Om det inte varit för Guds sätt att vara, så hade 
jag nog lagt ner min stav för länge sedan. Det är 
så många gånger som det är tufft att vara männi-
ska. Vi frestas och klarar ofta inte av att hålla oss 
på den väg som Gud visar. Men istället för att 
vända oss ryggen, vänder Gud sitt ansikte till oss 
och sträcker ner sin hand för att hjälpa oss upp. 
Han är trofast, även om vi i vårt ego-driv med 
naturlagens kraft vänder bort vårt ansikte. 
 
Det är gott att höra och läsa i Bibeln om hur Gud - 
trots ett bångstyrigt folk - inte gav upp utan igen 
och igen kom mitt ibland sitt folk för att kommu-
nicera genom profeter, profetiska ord, handlingar, 
samt genom det grundmurade bibelordet. Men han 
inte bara kommunicerade, utan kom själv i Jesus 
och genomförde en räddningsinsats till den grad 
att han lät sig dödas för att vi skall få leva. Om vi 
väl kan ta till oss det, kan vi lättare tro att han 
kommer till oss idag och praktiskt vill hjälpa och 
leda oss till det som är bra för oss. 
 
Herren övergav inte sitt folk judarna och har inte 
gjort det till denna dag. De är till och med en del i 
Guds plan för hela mänskligheten och Gud kan 
använda dem även om de inte tror. Så stor är Guds 
trofasthet mot sitt folk. Det han lovat håller han - 
in i döden. 
 
Detta är även en rik tröst för oss som idag oroas 
över vår kyrka som övergett bibliska ordningar 
och även riskerar att sälja ut sin dyrbaraste pärla - 

evangeliet om Jesus som judarnas Messias och 
världens ende frälsare. 
I år är det åtta år sedan Källan tog Israelsmissio-
nens stafettpinne och sade att vi är beredda att gå 
vad det än kostar. Vi tog upp manteln och nu är 
det ingen återvändo. Nu är det vi som tillsammans 
får ge evangeliet tillbaka till det judiska folket. 
Det skulle nog upplevas som en befrielse att inte 
bära denna mantel, men det är en djup välsignelse 
att göra det. Det är gott att tänka på att Herren 
varit med oss ända sedan starten 1999. Men det 
som ger mig en än större frimodighet i detta upp-
drag, är Guds trofasthet mot det judiska folket i 
historien. Gud har hållit sin hand över detta folk i 
flera tusen år. Skulle han då inte nu, när vi väntar 
att Jesus snart kommer tillbaka, öppna deras hjär-
tan för sin egen Messias - vår och världens ende 
frälsare? 
 
 
 
 
 
 
   Carl-Henrik Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

Livskällan 
 
Ansvarig utgivare 
Carl-Henrik Karlsson 
tel 031-17 98 86  
 
Redaktör 
vakant 
 
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 
 

Immanuelskyrkan och covid-19 
 
I Israel har myndigheterna stängt ner större delen 
av samhället pga smittrisken med coronaviruset. 
Skolorna har varit stängda länge. Under påskhög-
tiden (pesach) var det utegångsförbud på helgda-
garna osv. 
 
Pastorn i Immanuelskyrkan, Yoel Ben-David 
skrev en liten uppdatering för en tid sedan där han 
berättar hur den ena medarbetaren efter den andra 
tvingats lämna, antingen för att hinna hem innan 
flygen till deras hemländer stoppas, eller därför att 
deras hemländer kallat hem sina medborgare. 
Medarbetarna som är kvar är Yoel och hans fru 
Adel, samt kantor Arin och sekreteraren Claire 
som arbetar från sitt hem i Haifa. Vad gör man 
då? Vi saxar från Yoels brev (översatt från eng-
elska): 
 
Vi är tacksamma för att vi under de senaste veck-
orna har implementerat en ny plan för att vara 

kyrka. Vi använder en liturgi som folk kan använ-
da hemma eller med en liten grupp. Mina predik-
ningar postas på YouTube och skickas ut. Efter-

som kyrkan är stängd för besökare pga restriktio-
nerna, så försöker Adel och jag att nå ut mera 

lokalt genom att hålla kontakt med familj och 
grannar. Jag ser detta som en möjlighet att im-
plementera smågruppsstrategin vi har pratat om i 

kyrkan och för att predika evangelium på nätet. 
Denna vecka strömmade vi predikan på Facebook 

och det sågs 300 gånger! Gud välsigne er, Yoel 
 
Information och undervisning i Sverige 
Omri Jaakobovich – som vi har skrivit om i Käl-
lans nyhetsbrev flera gånger redan – växte upp på 
en sekulär kibbuts i Israel. Han var en sekulär 
jude. Omri har berättat att första gången han öpp-
nade NT så förväntade han sig (och han är inte 
ensam om det) att han i denna ”kristna” bok skulle 
han få läsa om korsfarare, jultomtar, påskägg, 
nunnor, biskopar och hur man gör när man ska 
förfölja och plåga judar. Han tänkte ju att det var 
en ”kristen” bok han skulle börja läsa. 
 
Men Omri kom inte mer än till första versen innan 
hans fördomar försvann, för det visade sig att han 
höll i en judisk bok: ”Detta är berättelsen om Je-

sus Kristus, Davids son, Abrahams son.” (Matt 
1:1). Omri blev så överrumplad att han läste hela 
Matteusevangeliet på hebreiska inne i en bokhan-
del på Nya Zealand – och förstod att denna bok 
handlade om hans folk och hans historia. Mera 
judiskt kunde det inte bli. 
 

• Varför blev Omri överraskad över att läsa 
om judar i denna så kallade ”kristna” 
bok? 

• Vad betyder det att Gud, himmelens och 
jordens Skapare, valde att kalla sig ”Isra-
els Gud”? 

• Vad betyder det att evangelium är ”för ju-
den först” (Rom 1:16)? 

• På vilket sätt förändras tolkningen av Bi-
beln när den läses som om den var en 
”kristen” bok? 

• Hur läser och tolkar kristna svenskar Bi-
beln när de ber aftonbön med barnen eller 
när någon förbereder en gudstjänst eller 
en andakt?  

• Och varifrån kom uppfattningen att det 
skulle vara märkligt att vara jude och tro 
på Jesus samtidigt med tanke på att 100% 
av de som trodde på Jesus i början var just 
judar? 

 
För Källan är det viktigt att försöka komma till 
botten av dessa frågor, och på så vis bidra till 
minst två saker: 1) Att budskapet om Jesus Messi-
as kan förkunnas fritt till det judiska folket och 2) 
att Sveriges kristna ska få en förnyad identitet 
genom att upptäcka hur viktig den judiska kontex-
ten är för att förstå Bibeln. 
 
 
 
 
   Andreas Johansson 
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   Undervisning 
 

 
Gud är trofast 

 
 
Jag är övertygad om att han som har börjat ett 

gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi 
Jesu dag. (Fil 1:6). 
 
Gud är trofast. Det är en moralisk egenskap som 
också vi kan ha. Men Gud har den på ett fullkom-
ligt sätt. Guds trofasthet innebär att Han tar hand 
om oss som en god Far, att Han står vid sitt ord 
och att Han håller sina förbund. 
 
Trofasthet som princip 
Till att börja med är Gud trofast för att det är en 
god princip. De moraliska principerna är förank-
rade i Guds väsen och en utstrålning av hans 
egenskaper. Trofasthet innebär att man står vid sitt 
ord, att man håller ett löfte. Bibeln uttrycker att vi 
skall göra det, även när vi lovat något som kostar 
på. "Vem får vistas på Guds heliga berg? --- den 
som svär sig till skada, men ej bryter sin ed" (Ps 
15:1, 4). Löften handlar ju ofta om att göra något 
som kostar oss något. Och här är Gud verkligen 
ett föredöme, som själv gått i döden efter sitt löf-
te! 
 
Trofasthet är en god princip, därför att den skapar 
tillit. Om någon alltid talar sanning, behöver vi 
aldrig fundera över vad av det personen säger som 
vi skall tro på. Och detta berör ju faktiskt själva 
grunden för vår frälsning! Frälsta blir vi genom att 
tro på Gud. Men om Gud inte vore trofast, hade vi 
inte haft några skäl att tro! Tron bygger alltså på 
denna egenskap hos Gud. Och Gud vill att även vi 
skall ha samma egenskap: Gud vill att vårt "tal 
skall vara ja, ja, och nej, nej" (Matt 5:37). Vi skall 
inte behöva ta till eder och försäkringar. Det visar 
bara att vi ibland för andra bakom ljuset. (vers 33-
37). 
 
Trofasthet av omsorg 
Guds trofasthet bygger dock inte bara på princi-
per, utan på omsorg. Han tar hand om oss därför 
att Han älskar oss, som en god far. Pliktetik och 
regelföljande kan lätt bli kallt och formellt. Men 
Jesus ger sitt liv för fåren inte av plikt, utan för att 
det är Hans får, och för att Han känner dem (Joh 
10:11-15). På samma sätt är vi kallade att visa oss 

trofasta inte i första hand av plikt, utan av kärlek 
och omsorg (1 Kor 13). 
 
Grunden för Guds trofasthet: Guds avbild 
Vidare är Gud trofast för att Han älskar oss. Han 
älskar oss därför att vi är Hans skapade varelser 
och för att vi är Hans avbild (Joh 3:16). 
 
Grunden för Guds trofasthet: Förbunden 
En annan grund är förbunden. Förbunden har en 
mycket central plats i Bibeln. Ett förbund handlar 
ju just om att hålla löften och om att vara trofast.  
 
Förbundet med Noa 
Förbundet med Noa är ett sådant viktigt förbund. 
När Noa gick ut ur arken, lovade Gud att aldrig 
mer förgöra människosläktet genom en över-
svämning. Det har Han heller inte gjort, just för 
att Han är trofast. Till tecken för förbundet satte 
Gud regnbågen på himlen. Regnbågen används 
idag som symbol för andra saker än vad Bibeln 
står för. Men den bibliska förståelsen av regnbå-
gen är just som en symbol för Guds trofasthet (1 
Mos 9:1-17). 
 
Förbundet med Abraham 
Nästa viktiga förbund är förbundet med Abraham. 
Gud lovade att välsigna Abraham och göra honom 
till ett stort folk (1 Mos 15). Men Abrahamsför-
bundet syftar också utöver detta folk. I detta folk 
skulle någon födas, som skulle bli till en välsig-
nelse för alla folk (1 Mos 12:1-3). Abraham trod-
de på detta löfte - och han trodde därmed också 
indirekt på Jesus - och Gud tillräknade honom 
detta som rättfärdighet. Abraham, som inte själv 
var rättfärdig i egen kraft, räknades av Gud som 
rättfärdig på grund av sin tro (Rom 4). Abrahams-
förbundet är därför ett trons förbund - till rättfär-
dighet för var och en som tror. Det är inte bara ett 
förbund för Abrahams genetiska arvingar, utan för 
alla som tror (Rom 1-3; 9-11; Joh 8:31-59). Gud 
är trofast mot detta förbund. Var och en som tror, 
räknar Han som rättfärdig. Var och en, av alla 
folk. 
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Vill du bidra så vi kan fortsätta? 
 
Frivillig prenumerationsavgift: 75 kr 
 
Plusgiro: 495 73 12 – 4 
Swish: 0704136726 (ange ”Källan”) 
 
Ge gärna en gåva till vårt missionsarbete i Sverige, Israel och Östeuropa.  
 

 
 

Förbundet med Mose 
Med Mose ingick Gud ett nytt förbund, byggt på 
Lagen (5 Mos 5:2-22; 29:1ff). Gud har lovat att 
välsigna Israel, men detta löfte är villkorat - det 
bygger på att Israel följer Guds lag. Men förbun-
det innehåller också förbannelser för den som inte 
följer buden (5 Mos 30:15-20; 27:9-28:68). Lagen 
är alltså på gott och ont, på liv och död (5 Mos 
30:15). Lagen är i sig god. Den återspeglar Guds 
goda vilja för oss. Men vi är otillräckliga och 
onda, och kan därför inte uppfylla Guds lag (Rom 
6-7). Lagen kom till för att visa oss just detta. 
Lagen fungerar som frälsningsväg för den som är 
rättfärdig i sig själv. Men för oss som inte är det, 
är den en återvändsgränd. När vi tror oss klara av 
att följa Lagen, slår den igen som en fälla, och 
visar oss på alla våra synder (Rom 1:18-3:20; 7). 
Lagens förbund skapades just med detta syfte (Gal 
3:19). Gud är trofast även mot detta förbund. Var 
och en som följer Lagen, får Guds välsignelse och 
liv. Men Gud är trofast även mot sina löften om 
förbannelser: Var och en som inte följer lagen, 
drabbas av Guds förbannelse och död. 
 
Det nya förbundet 
Jesus grundade ett nytt förbund (1 Kor 11:25). I 
det nya förbundet strålar förbunden med Abraham 
och Mose samman, och Guds trofasthet manife-
steras. Jesus tog själv på sig förbannelserna från 
förbundet med Mose, Han led och dog på korset. 
Gud har därmed visat sig trofast när det gäller 
förbannelserna. Men Jesus uppfyllde också ställ-
företrädande alla Lagens bud, och fick därför det 
utlovade livet. Guds trofasthet manifesterades 
därmed i Jesu uppståndelse. Slutligen visar sig 
Guds trofasthet i, att löftena i Abrahamsförbundet 
förverkligas i att var och en, som tror på Jesus, 
blir förlåten, välsignad och får evigt liv! 

Profetia och fullbordan 
Guds trofasthet kommer till uttryck genom hela 
historien. Löfte följer på fullbordan om och om 
igen. Redan omedelbart efter skapelsen lovar Gud 
att sända en kvinnans säd, som skall trampa sön-
der ormens huvud (1 Mos 3:15). Det förverkliga-
des när Jesus, född av kvinna men utan biologisk 
far, besegrade djävulen på korset och bevisade det 
genom sin uppståndelse. Förbunden är fulla av 
löften som fullbordas i Kristus. Kungar, präster 
och profeter har i Gamla testamentet i ord och 
handling visat fram mot Kristus. Detalj efter detalj 
har uppfyllts. Det visar att Gud håller vad Han 
lovat. 
 
Det gör att vi också kan fortsätta lita på Gud inför 
framtiden. Mycket av profetian återstår att uppfyl-
la. Hittills har vi bara fått en försmak av vad som 
skall komma. Men en dag skall Jesus komma till-
baka och hålla dom. Den gamla skapelsen skall 
inte omintetgöras genom vatten - Gud är trofast 
även mot Noaförbundet - utan genom eld (2 Petr 
3:5-7). Då skall allt lidande och död slutgiltigt 
omintetgöras. Vi skall få se Gud och förvandlas 
till Hans like (1 Joh 3:2). Den som tror, kommer 
att få se Guds trofasthet fullbordas. 
 
 
 
   Gunnar Persson 
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   Bibel och bön 
 
 

Din trofasta kärlek 
 
 
Gillar du att sjunga? Är du en sådan där som 
sjunger för dig själv ibland? Vissa sjunger alltid, 
andra mer sällan. Jag tror att ett av de bästa sätten 
att lära sig bibeltexter utantill är just genom att 
sjunga dem. Då blir liksom bibeltexterna en sång 
som man kan gå och nynna på under dagen. Orden 
har en tendens att fastna bättre i minnet när man 
kopplar dem till toner. Så är det i alla fall för 
många. 
 
Det finns två sånger/psalmer jag vill nämna idag 
då temat är ”trofasthet”. Den första är en sång som 
har hämtat texten från Gamla testamentet från en 
bok som heter Klagovisorna. Den som har skrivit 
orden är en man som hette Jeremia ”den gråtande 
profeten” och anledningen till att han var så led-
sen var för att han har sett sin älskade stad Jerusa-
lem förstöras. Och templet, det finaste i den sta-
den, platsen för gudstjänst, glädjen och sången, 
låg jämnad med marken.  
 
Så är det med Bibeln, den rymmer alla känslor. 
Den största glädje, men också den djupaste sorg. 
Sorg över att ha förlorat det man älskar. Sorg över 
att allt som man var van vid inte längre var sig 
likt. Att saker och ting kan förändras snabbt och 
obarmhärtigt och plötsligt står man i en värld som 
inte längre är sig lik. En värld man inte känner 
igen. 
 
Så börjar denna bok med följande ord efter att 
staden och templet blivit förstört. Klag. 1:2  
 
Bittert gråter hon i natten 
med tårar på sin kind. 

 
 

 
 

Men längre fram i Klag. 3:22-23 står det att:  
 
Det är Herrens nåd 

att det inte är ute med oss, 
att det inte är slut 
med hans barmhärtighet. 

Den är ny varje morgon, 
stor är din trofasthet. 
 
Dessa ord får toner i psalm nummer 704 i vår 
psalmbok om man vill sjunga orden som lär oss 
om Guds trofasthet. Så är det med Gud. Han är 
trofast. Också då allt är förändrat är Han trofast. 
Vi kan i bästa fall ge löften som är för resten av 
våra liv. Men med Gud är det annorlunda. Hans 
trofasta kärlek lämnar oss inte ens efter döden. 
Hans kärlek vill följa oss in i evigheten. Det är en 
trofasthet som den intressante personen Fred Kaan 
tar upp i sin psalm 628:4  
 
Fast står ditt ord, när allting annat sviker. Du har 
berett oss rum i Faderns rike. Där skall med dig 
de återlöstas skara för evigt vara.  
 
Vilken tur att det inte hänger på VÅR trofasta 
kärlek! Det hade blivit en mycket sämre sång. För 
vi är inte alltid trofasta, men det finns förlåtelse 
eftersom Jesus dog på korset för våra synder. Gud 
är trofast och jag får påminna mig om detta ge-
nom att nynna och sjunga: 
”Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar”  
 
 
 
   Johannes Westberg 
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   Bibel och bön 
 

 
Guds trofasthet står orubbad 

genom alla tider i allt 
 

 
I dessa dagar är det gott att lita på Guds trofasthet. 
Världen skakar men Gud är densamme. Genom 
Jesu gärning får vi ta emot Honom själv. Vi blir 
ställda på fast grund och förenas med Kristus – 
Klippan. 
 
Gud talar: Min trofasthet och min nåd skall vara 

med honom… Ps 89:25. Orden är riktade till Da-
vid men vi kan också se oss tilltalade. Lovsånga-
ren Etan (Ps 89:1) sjunger ut sitt lov till Herren: 
jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från 
släkte till släkte, vers 2. 
 
Ordet aemunah (hebreiska ordet för trofasthet) 
kan också betyda, sanning, förtröstan, att vara 
fast. Aemunah översätts ofta trofast, ett ord be-
släktat med Amen, något som är tryggt, säkert och 
pålitligt. 
 
Det är Gud själv som tror – är trofast. Han är ab-
solut trogen sitt förbund, sina löften. Han är sann, 
inte vi. Gud sviker aldrig eller överger sin skapel-
se och sina älskade barn. Även om vi vänder Gud 
ryggen, eller förnekar hans existens, finns Gud 
ändå. Vad betyder det om somliga inte trodde? 
Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om 
intet? Nej, aldrig! Låt det stå fast att Gud är sann 

och varje människa en lögnare. Rom 3:3.4 
 
Tro som fenomen sammankopplar vi oftast med 
människan och då lutar vi gärna åt prestation, 
något vi mäter, vi kan ha svag eller stark tro. Eller 
så intellektualiserar vi tron som lätt ger tro en 
bismak av förnuftstro. Ibland ställs tro mot tvivel, 
tron blir psykologiserad. 
 
Paulus ställer tro mot laggärningar, två motsatta 
hållningar inför Gud. Tron ger plats för Gud, me-
dan laggärningar ger utrymme för människans 
aktiviteter. Vår tro är ett mottagande av det full-
bordade, en tillit till det Gud redan utfört genom 
Jesus. 
 
Gud har ordnat det så att Han själv får äran för sitt 
verk. Vår berömmelse är utestängd. Vår tro, eller 

respons är egentligen ett Andens gensvar i vårt 
inre, så att vi kan förundras över Guds trofasthet. 
”Min” tro är med andra ord en Guds gåva. Att 
komma till tro är en livsprocess, en omvändelse 
där människans naturliga ”köttsliga” föreställ-
ningar måste nedmonteras så att Gud får lov att 
bygga upp tro (Guds tro och trofasthet) i männi-
skan. Den verksamme uppbyggaren är Gud, med 
Ordet och Anden som främsta medel. 
 
När Jesus hade förbannat fikonträdet och Petrus 
reagerade, svarade Herren: Ha tro på Gud, Mar-
kus 11:22. Ordagrant står det ”Ha Guds tro”, se 
till att ha Guds tro och Guds trofasthet. Kanske 
Jesu reaktion över det fruktlösa fikonträdet främst 
var en profetisk handling över den gudlösa 
mänskligheten, inklusive den religiösa. Gud vill se 
en tro/trofasthet sådan Han själv skapar. Trofast 
är han som kallat er, han skall också utföra sitt 
verk. 1 Tess 5:24. Tron kan liknas vid ett slags 
tillstånd där vi, genom Jesus, får en ny position 
inför Gud. Genom honom har vi också tillträde till 

den nåd vi står i. Rom 5:2. 
 
Paulus hade som mission att föra människor till 
trons lydnad. Rom 1:5. Vi ställs inför den trofaste 
Guden som ger ut sitt Ord. Vi erkänner Gud, hans 
rätt att vara Herre i våra liv.  Vi ärar Gud genom 
att lita på hans Ord, att han är trofast. Han har i sin 
trofasthet kallat oss och vi reagerar med att tro, vi 
underordnar oss Ordet, lyder Evangeliet. 
 
Vi har upptäckt att Gud är trofast och är sanning-
en. Av tro till tro, av trofasthet till trofasthet. Her-
ren är A och O, den första kärleken! 
 
Gud är trofast som har kallat er till gemenskap 

med sin Son Jesus Kristus, vår Herre. 1 Kor 1:9 
 
 
 
   Hans Lundaahl 
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   Från ordföranden 
 
 
Varmt tack till alla er som fortsatt ge gåvor trots 
att Livskällan dröjt. Vi har ännu ingen redaktör, 

men vi arbetar på det. Men Källans missionsarbe-
te har fortsatt som tidigare. Vi rapporterar om det 

i vårt nyhetsbrev via e-post. 
 
Efter att vi för några år sedan fick ett testamente 

har vi förvaltat det i fonder, men med fonder följer 
alltid avgifter, även om de är små. För att minska 

avgifterna har vi nu detta kapital i mycket stabila 
aktier som varje år ger direktavkastning till mis-
sionsarbetet. Det gör att testamentet varje år 

kommer bidra till att finansiera missionsarbetet i 
Sverige och Israel - fram tills Jesus kommer till-

baka. Men det räcker inte på långa vägar, utan vi 
skulle behöva mer gåvor och fler givare. Men det 
är en svår ekonomisk tid för många. Men må den 

som kan ge. Och den som inte kan ge, kan istället 
be. Tänk gärna på Källan i ditt testamente. 

 
För att tänka strategiskt och långsiktigt har vi 

antagit en femårsplan där vi beskriver vision, mål 
och hur vi tänker nå dit. Det är en god hjälp, men 
det kräver mycket resurser i form av tid och peng-

ar. Tänk att vi får förmedla evangeliet till judar 
och icke-judar, och parallellt ge biblisk undervis-

ning som ger stabilitet och bidrar till att männi-
skor och församlingar växer i tro. Det är ett privi-
legium - hur svårt det tidvis än är. Vi har satt 

handen till plogen och slutar inte förrän skörden 
är bärgad. 

 
 

Guds kärleksarmar 

 
Lördag 14 mars var det gemensam årsmötesdag 

med Källan och Nordiska Lutherhjälpen. 
 
Trots situationen med covid-19 blev det en givan-
de årsmötesdag 14 mars i Buråskyrkan, Göteborg. 
Det var första gången vi arrangerade den tillsam-
mans med Nordiska Lutherhjälpen. I inledningen 
berättade jag om hur Källan och Nordiska Luther-
hjälpen bär ett gemensamt uppdrag att fortsätta 
Jesu verk i vår tid, samtidigt som de två organisa-
tionerna genom sina olika profiler i sin olikhet 

kompletterar varandra. Mission och bistånd är 
Guds kärleksarmar ut till en hopptörstande mänsk-
lighet. 
 
Efter inledningen deltog vi alla i Nordiska Lut-
herhjälpens årsmöte. Ett av Nordiska Lutherhjäl-
pens biståndsändamål är Machaseh och Andreas 
Johansson (inspiratör i Källan, men även engage-
rad i Machaseh från sin period i Israel) var från 
Norge med via videolänk och berättade om det 
utgivande diakonala arbetet i Jerusalem som leds 
av en messiansk judinna. 
 
Efter gemensam lunch på en restaurang i närheten 
var det dags för Källans årsmöte. Carl-Henrik 
Karlsson, Anders Olsson, Andreas Johansson, Ola 
Wassenius, Jonathan Weichbrodt och Fredrik 
Eliasson omvaldes. Vår mångårige kassör Anders 
Eliasson valdes in i styrelsen. Elisabet Josefsson, 
som efter denna dag successivt träder in som kas-
sör i Nordiska Lutherhjälpen, avslutade genom att 
knyta ihop dagens trådar. 
 
Att ha en gemensam årsmötesdag gav dynamik 
och mersmak. Det finns potential i att låta Källan 
och Nordiska Lutherhjälpen mötas. Det är två 
relativt små slimmade skalbara ekonomiskt med-
vetna organisationer som växer för varje år. Att 
mötas så här stärker varje organisations profil, 
samtidigt som vi kan utmana, tipsa och lära av 
varandra. Vi är så olika så det blir ingen konkur-
rens, men så lika att vi kan samarbeta för att båda 
organisationerna skall nå än fler. 
 
 
 
 
 
 
   Carl-Henrik Karlsson 
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   Aktuellt från Källan 
 
 

Stora möjligheter att nå ut 
 
 
Källan är medlemsorganisation i TV16 och en av 
grundarna. Stefan Karlsson skrev i Källans ny-
hetsbrev för februari om utvecklingen i internet-
kanalen: 
 
TV16 är en plattform på internet för kristen un-
dervisning på luthersk grund. Visionen är att alla 
människor ska bli frälsta och bevaras i tron på 
Jesus Kristus. För att nå de onådda och väcka de 
sekulariserade tror vi att digital mission spelar en 
allt större roll i vår tid. Inte som den enda meto-
den, utan som komplement till exempelvis guds-
tjänster, möten av olika slag och inte minst per-
sonliga samtal. Faktum är att de sociala medier på 
internet, som TV16 använder sig av, kan vara ett 
första steg till djupare kontakter. Här vill jag spe-
ciellt lyfta fram Bibelskola online med Håkan 
Sunnliden och sonen Victor Sunnliden som upp-
muntrar grupper att gå igenom lektionerna i de 
fem olika ämnesområdena tillsammans varefter de 
två som har spelat in programmen erbjuder sig att 
komma ut och träffa grupperna för vidare samtal 
och reflektion. Det är ett nytänkande koncept som 
jag personligen följer med stort intresse. 
 

 
 

Hemsidan (www.tv16.org) är vår viktigaste kanal 
och lockar 3000 tittare per månad. I samband med 
marknadsföring på Facebook har siffran ökat till 

över 4000 per månad och enstaka dagar över 300 
per dygn. Behovet av mission är dock enormt stort 
så utifrån statistiken är detta bara ett litet frö. Men 
det är med stor tacksamhet till Gud som vi kan vi 
se tillbaka på allt som har hänt under de senaste 
åren, tack vare Källan och de andra medlemsorga-
nisationerna som troget bygger upp en kassa och 
skapar ökat handlingsutrymme för varje år som 
går. Likaså bidrar övriga producenter av video- 
och ljudinspelningar till ett ökat intresse, till ex-
empel de två mediepartners vi har fått ett samar-
bete med hittills. Dessa är Håvi (Håkan och Victor 
Sunnliden) samt Stigens kyrka i Dalsland. 
 
En fråga som jag ibland får är: Hur ställer jag in 
TV16 på min TV? Det är en berättigad fråga som 
tydliggör skillnaden mellan TV16 och traditionel-
la TV-kanaler. TV16 finns bara på internet och 
sänds alltså inte via kabel eller satellit. 
 
 
   Stefan Karlsson 
 
ordförande i TV16 
 
Sedan detta skrevs har en mängd nya program 

lagts ut på TV16 och från påsken har det direkt-
sänts ett flertal gudstjänster direkt på TV16. 

Dessutom en direktsändning från Open Doors 
med förbön för förföljda kristna. Det finns nu över 
300 videor att se, plus en mängd ljudprogram. 
 
 
 
Medarbetarnytt 
 
Maria Sadlovsky Gold avslutar uppdraget som 
skribent i Livskällan och jag vill framföra ett 
varmt tack. Maria bor i Tel Aviv och känner sig 
hemma i Immanuel Church som Källan är partner 
i. Det gör att vi säkerligen kommer ha fortsatt 
kontakt. Tack Maria för att du med dina ögon och 
din penna låtit oss få inblick både i Immanuels-
kyrkan och den messianska rörelsen i Landet. 
 
Carl-Henrik Karlsson, tf redaktör 
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   Inspiration 
 

Varför har ingen berättat det här för mig? 
 
”Varför har ingen berättat det här för mig?” När 

judar kommer till tro på Jesus som Messias, är det 
ofta den frågan som dyker upp. Att Nya Testamen-

tet är en judisk skrift, och att Jesus var judisk är 
fullständigt okänt för dem. Det är det fortfarande 
för de allra flesta judar. 
 
Från början var Jesusförsamlingarna betraktade 
som en judisk folkrörelse. De Jesustroende judar-
na övergav inte sina traditioner. Mannen från Na-
saret var jude. Det var också hans första efterfölja-
re. 
 
Gudsfolket med gemensamma rötter blev emeller-
tid mer och mer splittrat. Den rabbinska judendo-
men och den kristna kyrkan, med sina judiska 
rötter, kom i motsatsställning till varandra. Ge-
menskapen i Gudsfolket blev bruten. 
 
Judarna är inte så speciella. I grunden är det inte 
någon skillnad på judar och oss andra. Aposteln 
slår fast att det inte är skillnad på judar och greker 
när det gäller gudsrelation och frälsningsväg. Alla 
har samma Herre, och han är tillräckligt rik för 
alla som åkallar honom. (Rom 10:12) Jesus är den 
judiska vägen till frälsning. Därför har han också 
blivit vår väg. 
 
Judarna är speciella. Samma apostel slår ändå 
fast att judarna har en särställning. Som Guds 
utvalda folk har de fått del i ett uppdrag som inne-
bär både löften och förpliktelser. Utkorelsen ger 
det judiska folket en särställning. Betyder det att 
Gud gör skillnad på folk? Ja, i fall utkorelsen varit 
menad att ge ett folk speciella privilegier för fol-
kets egen skull. När Gud kallar judarna för sitt 
egendomsfolk är det emellertid ingen premiering. 
Det handlar om ett uppdrag: Guds välsignelse 
skall nå alla folkslag. 
 
Vi är alla speciella. Har du tänkt på att det var 
just för sin egen skull som Gud valde ut det judis-
ka folket? Han hade en plan för dig och världen. 

Genom det judiska folket ville han göra den känd 
och tillgänglig. Det gäller ännu. Guds plan är att 
vinna världen tillbaka till sig själv, och i den pla-
nen spelar det judiska folket en avgörande roll. 
 
Är inte alla judar kristna? Så frågade den mog-
na kvinnan i bönehuset. Hon hade troligen hört 
mycken förkunnelse, men den här frågan var inte 
klargjord. Visste du att mindre än 3 promille (3 av 
1000) av judarna i Israel i dag tror på Jesus som 
Messias? Den mest berömde juden av alla är hu-
vudsakligen okänd bland sina egna. Så får det inte 
fortsätta! 
 
Tillbaka till judarna. Vi känner oss djupt tack-
samma och glada för att evangeliet om den judis-
ke Jesus, Guds och Marias son, har gjorts känt för 
oss. Vi vill gärna ge evangeliet vidare. Och vi vill 
ge det tillbaka till dem som det från första början 
tillhör. Aposteln kallar detta en skuldförbindelse 
som han gärna vill avbetala. 
 
Detta är Israelsmissionens kall och förpliktelse: 
Att ge evangeliet tillbaka till det judiska folket. 
Det vill vi göra i tacksamhet, med respekt och 
ödmjukhet. Men också med frimodighet. Om inte 
Jesus är judarnas Messias, är han inte heller vår 
Frälsare. Men om han är Messias och Frälsare, 
måste han också göras känd för sitt eget folk. 
 

 
 
 
   Rolf Heitmann 
 
tidigare generalsekreterare Den Norske Israelsmi-
sjon 
Översättning: Ing-Marie Aronsson 
 
Välkommen att komma med i detta viktiga upp 
drag! 
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Gatubarnsarbete i 
Tanzania 

 
 

Av Gunnar Brycke, medarbetare i Nordiska Lut-

herhjälpen, samt i Bukobahjälpen som är ett av de 
ändamål som vi kanaliserar bistånd till. 
 

Tumaini Children Center startade 2003 och tills 
idag har ca 1 500 barn blivit hjälpta. Vi har två 
gårdar åtta km utanför Bukoba; Debora farm med 
25 pojkar och Julia farm för 25 småbarn och 
flickor. Här är KRISTUS, kärlek och tålamod 
grunden för vår verksamhet. Barnen bor hos oss 
tills de blivit friska och stabila, fått undervisning 
nog för att kunna flytta hem till sin by igen och 
där kunna vara ”det goda exemplet”. Vi har börjat 
lära dem entreprenörskap med mål att få egna 
inkomster. Därför har vi byggt en syverkstad med 
shop. Vi har börjat med tvåltillverkning och ho-
nungsodling att sälja i shoppen. Varje dag har vi 
morgonbön och aftonbön och på söndagarna 
sjunger Tumaini-kören i kyrkan. Vår kyrka utan-
för Bukoba är proppfull (500 st och barnen på 
golvet) så man måste ha två gudstjänster 2,5-3 
timmar vardera. Alla älskar att komma till kyrkan 
och vara tillsammans med Jesus, tillbe och lov-
sjunga. Tumaini-familjens kärlek till Gud och 
HANS trofasthet är ett gott vittnesbörd att ta med 
hem till vår svenska kristenhet. 

 

 

De två bilderna är från Franks giftermål med Ju-

dith. Han är ett av våra första barn, föräldralös 

och som levde på gatan i två år innan han kom till 

Tumaini. Efter gymnasiet gick han ett college där 

han träffade Judith. 

 
 
 
 
 
 

Katastrofbistånd 
 
Samaritans Purse fortsätter på flera olika håll i 
världen att hjälpa till vid katastrofer. Några exem-
pel är fältsjukhus i USA och Italien inriktade en-
bart mot corona-patienter samt Hanoi i Vietnamn 
där man bistår med 300 hygienkit och tvål till en 
skola, också detta med direkt anledning av pan-
demin. 
 
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. 



 12 

 
 
 
 
 
 
Retur:  Fagerliden 6,  451 93  Uddevalla 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gåvor till Källan                                                                                                 

Under perioden 191022 - 191231 har det insamlats 22 735 kr, varav 5300 kr till Källans givartjänst, 
1650 kr till Evangelisationskassan, 7010 kr till Israelsmissionen, kollekter från Grinneröd, Uddevalla. 
Under perioden 200101 - 200514 har det insamlats 59 445 kr, varav 8350 kr till Källans givartjänst, 
3450 kr till Evangelisationskassan, 20305 kr till Israelsmissionen, 200 kr till Livskällan, och kollekter 
från Uddevalla och Immanuelsförsamlingen i Tuve. 
 Plusgiro 4957312-4,  Swish: 0704136726  (ange "Källan") 

Gåvor till Nordiska Lutherhjälpen                                                             

Under perioden 191022 - 191231 har det insamlats 46 531 kr. 
Under perioden 200101 - 200427 har det insamlats 78 066 kr. 
Gåvor från församlingar: Lilla Edets pastorat, S:t Markus Lund, Heliga Trefaldighet Alvesta, S:t Sigfrid 
Karlstad, LM Engström. Varmt tack! 
Plusgiro: 62 86 94-2,  Swish: 123 320 87 25 


