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   Ledare 
 
 

 

Andligt är vi alla semiter 
 
Förlåt oss! 
Den polske påven Johannes Paulus II (Karol Woj-
tyła) är troligen den person som mer än någon 
annan kämpat för försoning mellan judar och 
kristna. Han var uppvuxen i Polen som då hade ca 
3 miljoner judar i landet. Karol räddade själv bok-
stavligt talat livet på en jude undan förintelsen och 
han myntade uttrycket ”alla kristna är andligt sett 
semiter” vid sitt besök i Jerusalem år 2000 - alla 
kristna är ur ett andligt perspektiv semiter. Det var 
också på tempelplatsen, vid västra muren, som 
påven offentligt bad om förlåtelse för kristendo-
mens antisemitism mot det judiska folket. 
 
Växande antisemitism 
Den moderna staten Israel har existerat i mer än 70 
år. Genom många människors kamp har Israel ska-
pat en blomstrande ekonomi, vetenskap och kultur. 
Men även om landet blomstrar växer sig den glo-
bala antisemitismen och främlingsfientligheten allt 
starkare. Kunskapen om kyrkans judiska rötter är 
därför ständigt angelägen. Denna kunskap kommer 
leda oss närmare den autentiske Jesus, som käm-
par och segrar för alla människors värdighet.  
 
Gå förbi 
Inför påsken förbereder vi oss med 40 dagars fas-
ta. Då får vi möjlighet att lära känna den autentis-
ke Jesus. Det är nämligen så att det är omöjligt att 
fira påsk utan att ha kunskap om judendomen. 
Påsk betyder ”gå förbi” och ordet får sin betydelse 
genom judarnas uttåg ur Egypten. När folket slak-
tade påskalammet och strök blodet på dörrposten 
blev blodet ett skydd och dödsängeln gick förbi 
huset. När så Jesus firar påsk och instiftar det nya 
förbundet har det nya förbundet exakt samma in-
nebörd som det gamla förbundet, nämligen att det 
onda går förbi. Skillnaden mellan det gamla och 

det nya är att vi i nattvarden minns att Jesus är 
lammet som skyddar oss så att det onda går förbi 
oss.  
 
Tack Johannes Westberg och välkommen Jo-
nas Nilsson  
I det här numret vill Livskällan tacka prästen Jo-
hannes Westberg som nu slutar som skribent. 
Hans texter kommer vi att sakna och vi tackar 
honom för hans insatser för Livskällan. Vi hälsar 
samtidigt Jonas Nilsson välkommen som medar-
betare i Livskällan. Jonas är präst och aktiv vid 
Gamla Hjälmseryd. Han har också skrivit en lic.-
avhandling och bedriver forskarstudier inom gam-
la testamentets exegetik. 

 א
På hebreiska heter bokstaven a alef och betyder på 
hebreiska ”oxe”. Bokstaven skrivs enligt tecknet 
ovan. En liten kuriosa för Livskällans läsare är att 
varje nummer från och med detta nummer och 22 
nummer framåt kommer att följa det hebreiska 
alfabetet och du som läsare har på så sätt en 
möjlighet att lära dig hebreiska! 
 
Livskällan vill... 

Vårt mål: 450 prenumeranter på Livskällan till 
2025. Vi vill ge en tydlig förmedling av de judiska 
rötterna i bibelundervisning och vi vill bygga en 
bro mellan den bibliska förkunnelsen och det 
postmoderna svenska samhället. Om du skulle 
vilja hjälpa oss att sprida Livskällan så får du gär-
na höra av dig till oss (se redaktionsrutan) så 
skickar vi över några nummer som kan placeras 
vid församlingens bokbord. Välkommen till ett 
spännande nummer av Livskällan. 
 
 
   Karl-Henrik Wallerstein 
 

 
 
 

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

Livskällan 
Ansvarig utgivare 
Carl-Henrik Karlsson 
tel 031-17 98 86  
Redaktör 
Karl-Henrik Wallerstein 
E-post: info@kallan.org 
Nätet: www.kallan.org 
Nyhetsbrev 
E-post 1/månad 

Prenumeration 
4 nr/år via post eller nyhetsbrev. 
Prenumeration är gratis inom Sve-
rige, men behöver förnyas en gång 
per år. Givare till Källan eller Nor-
diska Lutherhjälpen får den automa-
tiskt 
Gåvor 
Plusgiro: 495 73 12-4 
Swisch: 0704136726 (ange ”Källan”) 
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   Undervisning 
 

 

Det judiska arvet 
 

 
I forna tider talade Gud många gånger och på 

många sätt till fäderna genom profeterna, men nu 

i den sista tiden har han talat till oss genom sin 

Son (Hebr 1:1-2a). 

 

Terminologi och historik 
Termen ”det judiska arvet” kan missförstås som 

att kristendomen skulle tjäna på att låta sig inspi-

reras av den nuvarande judendomen. Även om det 

inom judendomen finns många kloka tankar och 

förebildliga gärningar, så är det inom dagens ju-

dendom i stor utsträckning ett avståndstagande 

från Jesus som Messias. Annars hade den inte 

varit åtskild från kristendomen. Och detta är för-

stås inget att ta efter. Många har också föreställ-

ningen att dagens judendom skulle vara den sanna 

fortsättningen på Gamla testamentet. Inte heller 

detta är korrekt. Det är kristendomen som genom 

Jesu uppfyllelse av Gamla testamentet är den san-

na fortsättningen, medan den judendom som avvi-

sar Jesus som Kristus har gjort det största misstag 

man kan göra. Inte heller består det judiska arvet 

av en fortsättning på Jesu tids judendom. Jesus 

visar själv tydligt att judendomen vid denna tid 

innehöll många missförstånd och ofullkomlighe-

ter. Däremot ansluter Han sig helhjärtat till Gamla 

testamentet (Matt 5:17-20; 15:1–9). 

 

Skapelsen 
När Gud skapade världen, skapade Han mänsklig-

heten till sin avbild för att ha gemenskap med 

henne. Men människan föll i synd och Gudsrela-

tionen skadades allvarligt. Gud lovade genast att 

återupprätta den genom kvinnans säd, som skulle 

krossa ormens huvud (1 Mos 3:15). 

 

Noa 
Tiden gick och människans ondska växte. Gud 

beslutade därför att utrota människosläktet och 

börja om från början med Noa och hans familj. 

Med Noa slöt Gud ett förbund. En av Noas tre 

söner heter Sem. Från honom kommer ordet "se-

mit". Semiterna är alltså en betydligt större grupp 

än judarna. Till de semitiska språken räknas heb-

reiska, arameiska/syriska, akadiska, feniciska, 

arabiska och etiopiska med flera. En ”antisemit” 

är alltså inte bara motståndare mot judar. Det blir 

därför lite konstigt när man ibland beskriver jude-

hatande araber som antisemiter. Gud sluter dock 

inget särskilt förbund med just semiterna. 

 

Abraham 
Nästa steg i utvecklingen var att Gud utvalde se-

miten Abraham och slöt förbund med honom om 

att alla folk skulle bli välsignade i hans säd (1 

Mos 12:1–3; 15:1–6). Detta syftar på Jesus. Abra-

ham trodde genom detta löfte på Jesus och räkna-

des därför som rättfärdig (15:6). Detta är begyn-

nelsen på det jordiska Gudsfolket. Det är utvalt av 

Gud, inte för sin egen skull, utan just för att föra 

frälsningen till alla andra folk. Abraham fick so-

nen Isak, som i sin tur fick Jakob, som också kal-

las Israel. Så fick folket sitt namn. Jakob fick tolv 

söner, som blev stamfäder till Israels tolv stam-

mar. Alla stammar fick var sitt landområde, utom 

Levi som fick ansvar för det religiösa livet. Bland 

dem utvaldes Aron till präst, och hans ättlingar är 

prästerna. En av sönerna och stammarna hette 

Juda, och det är härifrån begreppet jude härstam-

mar. Jude och israelit är alltså egentligen inte sy-

nonyma begrepp, men de används ofta synonymt 

enligt regeln att delen får namnge helheten. Detta 

beror på att Juda stam överlevde längst som själv-

ständig nation och religiös gemenskap. Juda är 

härskarstammen och i den föddes kung David. 

Efter hans son kung Salomo splittrades Israel i ett 

nordrike, som behöll namnet Israel; och ett sydri-

ke, som använde sig av namnet Juda, eftersom det 

huvudsakligen bestod av den stammen. Nordriket 

erövrades 722 före Kristus och återhämtade sig 

sedan aldrig från detta. Juda erövrades 586 f. Kr., 

men överlevde i exil i Babylonien och en del av 

dem kunde återvända 70 år senare och återupp-

bygga det judiska samhället och under en tid även 

uppnå nationell självständighet under Mackabéer-

na. Detta är säkert orsaken till att man, även i 

Bibeln, även talar om Israels folk som judar. I 
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detta folk, i Juda stam, av kung Davids släkt, föd-

des Jesus, Han som är Messias. 

 

Arvet 
Gud formade på detta sätt ett folk åt sig. Han 

gjorde det för att skapa en gemenskap kring sig 

själv, för att undervisa om vem Han är och vad 

Han vill, och för att bereda en plats för Messias 

födelse. 

 

Profet 
Gud gav folket profeter, för att visa att Han bryr 

sig om folket och vill kommunicera med dem. Av 

profeterna har Mose en särställning. Mose och de 

andra profeterna lärde Israels folk vem Gud är och 

vad Han vill. De lärde dem att Gud är EN, och att 

Han inte vill ha konkurrens av andra gudar. De 

lärde dem också, att Gud inte är ensam, utan i sig 

rymmer en gemenskap av tre. Detta förstod dock 

inte israeliterna. Profeterna lärde vidare folket att 

Gud är helig och rättfärdig, och att den som vill 

vandra i gemenskap med Gud också måste leva 

heligt och rättfärdigt. Profeterna lärde också, att 

det en dag skulle komma en Messias. Mose sade: 

"Herren, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet 

bland ditt folk, en av dina bröder, en som är lik 

mig. Honom skall ni lyssna till." (5 Mos 18:15) 

 

Präst 
Gud gav folket präster och en offertjänst, för att 

visa att de är syndare och behöver renas från sina 

synder för att kunna komma till Gud. Detta sker 

genom offer. För denna tjänst insatte Mose sin 

bror Aron, av Levi stam. En tälthelgedom inrätta-

des och regler för offerväsendet föreskrevs. Dessa 

offer är dock ofullständiga. Ett djur kan aldrig 

betala priset för en människa (Ps 49:8–10). Profe-

ten Jesaja lärde folket, att det skulle komma en 

Herrens tjänare som själv skulle ge sitt liv som ett 

syndoffer (Jes 53:1–10). Det är genom tron på 

denne Herres tjänare och Hans offer, som man blir 

rättfärdig som Abraham (1 Mos 15:6). 

 

Kung 
Gud gav folket präster, för att visa att Han regerar 

och bekämpar deras fiender. Domaren Samuel 

insatte David, av Juda stam, som kung över det 

enade Israel. Han regerade och bekämpade Israels 

fiender. Profeten Natan kungjorde för honom att 

en son till honom skall sitta på Israels tron för 

evigt. Den kungen skall vara Guds son och straf-

fas av Gud (2 Sam 7:13-16). 

 

Guds Son 
Profeterna lär också, att Gud själv skall komma 

till sitt folk (Mal 3:1), Guds son (2 Sam 7:14), 

Människosonen (Dan 7:13-14). 

 

Jesus 
Detta är det unika judiska arv som Gud givit oss. 

Och det är detta arv som Jesus gick in i och upp-

fyllde. Jesus är själv jude, av Juda stam och kung 

Davids ätt. Jesus kom inte med något nytt. Han 

förklarade och uppfyllde det som var. Han är pro-

feten som Mose talade om, och han uttyder Lagen 

med den auktoritet som bara dess givare har (Matt 

5–7). Han framträder som konung, i makt och 

myndighet (Matt 7:29), befriar och helar (Luk 

4:16-21; 7:18-23), och bekämpar våra fiender 

demonerna (Luk 8:26-39). Han framträder som 

överstepräst (Hebr. 4:14-10:18) och offerlamm 

(Joh. 1:36) och offrar sig själv för våra synder. 

Han är genom jungfrufödelsen kvinnans säd som 

krossar det onda (1 Mos 3:15). För att den som 

tror på Honom skall ha evigt liv (Joh. 3:16). Och 

han skall komma åter och då skall allt läggas un-

der Hans fötter (1 Kor 15:24-28). Han är Guds son 

och Gud (Tit 2:13). Den som åkallar Herrens 

namn, det vill säga Jesu namn, skall bli frälst 

(Rom 10:9–13). Detta är kristendomens judiska 

arv. 

 

 
 
 
 
   Gunnar Persson 
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   Bibel och bön 
 
 

Ett trosarv värt att upptäcka 
 
 
Frälsningen kommer från judarna Joh. 4:22 

 
Senaste besöket i Israel stod vi förundrade utanför 
Jerusalems södra mur och såg ner och ut över de 
omfattande utgrävningarna som har skett och på-
går i konung David stad. Den bibliska verklighe-
ten i dagen – blir verkligt påtagligt. En tid på ca 
3000 år. Vi gick så vidare upp mot Dyngporten 
och västra muren. På vägen blev jag glatt tillfrå-
gad av en hörntofsprydd frimodig judisk ”släkt-
ning” som undrade om han fick välsigna mig. Jag 
tog tacksamt emot och blev resolut välsignad i 
folkvimlet. (Hörntofsen påminner om Toran - 
Guds undervisning) 
 
Att få bli kristen öppnar för något alldeles unikt 
och stort. Vi (hedningar) kommer genom Jesus in 
i ett enormt sammanhang med ett rikt arv som 
från början startade med utkorelsen av judarna för 
ca 3500 år. Gud utvalde ett litet oansenligt folk – 
hebréerna att bli bärare av frälsningens stora mys-
terium. En frälsning som var utsedd innan skapel-
sen (1 Petr 1:20). 
 
Vi kommer genom Jesus i direkt beröring med det 
judiska. Messias/Kristus är jude, hans familj var 
fromma judar. Apostlarna och den första kyrkan 
var judar. De första kristna för gudstjänstens inne-
håll vidare från synagogans. Det första århund-
randets Bibel var Gamla testamentets texter plus 
brev och Jesusberättelser författade av främst 
judar. (Det tog ett par hundra år att mer konkret 
fastställa kanon). 
 
Inympad     
I Rom 11:17 möter vi bilden av en inympning 
främmande mot naturen, en oäkta gren får växa 
fast i ett äkta olivträd. Vi hedningar (icke-judar) 
får del i ”det äkta olivträdets feta rot”. Ett träd 
med ett rikt rotsystem och många grenar. Det äkta 
olivträdet rymmer gudslivet, Guds helige Ande. 
Kraftig näring strömmar fram i hela trädet och 
genom dess rotsystem. 
 
Det finns frälsning för alla under gamla förbundet 
som sett ”Jesuslinjen”. Det faller en skuggbild in 
över Gamla testamentets texter från den frälsning 
vi finner i NT, dvs Jesus som är verkligheten. 

Många namngivna under Gamla testamentets tid 
får exemplifiera detta. Gamla testamentets patri-
arker, profeter och fromma kungar var rättfärdiga, 
därför att de på ett fördolt sätt mottagit den helige 
Ande p.g.a. sin tro på Kristus, som skulle kom-
ma”. Abraham står fram som en ”modell” för 
troslinjen i Gamla testamentet, men i synnerhet 
för oss som trons människor. Abraham såg Jesu 

dag och blev glad. Joh 8:56. Stjärneräkningen 
under den nattliga synen, då den barnlöse Abram, 
fick i tro se ”sin” oräkneliga barnaskara. Han 
trodde och blev förklarad rättfärdig. De han skå-
dade var alla som genom tron kom att tillhöra 
Jesus fram till tidens slut. Uttryckt på annat sätt: 
Tron på Herren Jesus ”förklarar den ogudaktige 

rättfärdig. Honom räknas hans tro till rättfärdig-
het”. Rom 4:5. Denna nådefulla troslinje är den 
enda giltiga i och genom de båda förbunden. Tron 
på Jesus förenar nytt och gammalt. Vi får genom 
tron på Jesus Kristus kallas ”Abrahams avkom-

lingar”. Gal 3:29. Eller en annan vinkel…”jude 
är den som är det i sitt inre – hjärtats omskärelse 
sker genom Anden och inte genom bokstaven”. 
Rom 2:29. Det andliga genombrottet i och genom 
Jesu död och uppståndelse förenar. Han som av de 
båda skapar en ny människa. 
 

”NT är fördolt i GT! GT är uppenbarat i NT!” 
Som kristen upptäcker vi allteftersom hur mycket 
vi har att lära. Hela den heliga skrift tillhör Guds 
folk. Judar som tagit emot Jesus som Messias har 
på ett rikt sätt tillfört oss hednakristna nya insik-
ter. De senaste 100 åren har kyrkan mer och mer 
sett och bejakat hennes verkliga historia och det är 
ett stort tacksägelseämne. 
 
Låt oss be med Paulus ord:  
Mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att de 
skall bli frälsta. Rom 10:1. (De får gärna vara 
både judar och hedningar). 

 
 
 
 
   Hans Lundaahl 
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   Bibel och bön 
 

 

Jag är Abrahams barnbarn 
 

 
Det är så fint när Herren möter Mose i den brin-
nande busken. Gud inleder med att säga Moses 
namn. Två gånger säger han namnet. Och så ber 
Gud Mose att komma närmare. Mose tar av sig 
sina sandaler när han förstår att han står på helig 
mark. Då och där på den torra marken, i det 
glödande mötet, presenterar Gud sig för Mose. 
Han säger inte sitt namn utan att han är Moses 
pappas Gud, ja hans folks Gud - Abrahams Gud. I 
den stunden skylde Mose sitt ansikte. Berättelsen 
är gripande. 
 
Gud har ett namn. Men det var inte för namnet 
Mose dolde ansiktet - det var för Guds täta närva-
ro. Jag är Abrahams Gud. Gud är inte en teoretisk 
produkt, en kvot i en uträkning, en kittlande hypo-
tes eller ett förenklat svar på livets frågor när vårt 
intellekt inte når längre. Han är den som är före all 
tid, mitt i vår värld. Herren är den som gått före, 
som har följt de som gått före oss, som verkat i 
deras hjärtan, burit dem när de själva inte orkat 
med livet, glatt sig med dem i deras framgångar, 
och i sin nåd och med deras gensvar i tro nu tagit 
dem till sig i det himmelska hemmet. Det är deras 
Gud som nu möter oss. Min mormor Märtas Gud, 
biskop Bertil Gärtners Gud, Billy Grahams Gud. 
Jag får gå i deras fotspår och följa deras Gud. Som 
Rut sade till Noomi; ”Ditt folk är mitt folk och din 
Gud är min Gud” (Rut 1:16). 
 
Biologiskt är det Jakob som är Abrahams biolo-
giska barnbarn. Jakob (som ibland kallades Israel 
- och ibland kallas folket Israel för Jakob) fick 
tolv söner. Jakob fick tillsammans med sin hustru 
Lea sonen Juda. Juda blev fader till en av Israels 
tolv stammar och fick ge namn åt hela det judiska 
folket - de flesta är biologiskt ättlingar till Juda. 
 
Jesus liknas vid Israel (Jakob). Jesus axlar Israels 
uppgift och identifierar sig med folket. När vi 

döps i Faderns, Sonens och den helige Andes 
namn, så döps vi till Jesus. Vi inkorporeras i hans 
kropp. Han inlemmar oss i det förenade och ut-
vidgade gudsfolket. Jag som icke-jude får del av 
Herrens förbund med Abraham och jag får ta del 
av den välsignelse som Gud bildligt talat knöt som 
ett band på Abrahams hand. Som en del i det ena-
de gudsfolket får jag ständigt glädja mig åt sys-
kongemenskapen med Abrahams biologiska barn-
barn. Jag får så länge jag lever se upp till, älska 
och hedra mina judiska syskon som först fick del 
av förbundet, skrifterna och Messias själv. Men 
jag får även göra vad jag kan för att Abrahams 
biologiska barn skall ta emot sin egen Messias. 
 
Bön: 
Tack underbare Herre att lilla jag genom dopet 
och dina eviga löften får vara en del i det utvid-

gade förbundet. Tack för att du, Abrahams Gud, 
är min Gud. Tack för att jag genom att få höra 
ihop med dig, också hör ihop med det judiska 

folket, och att jag får del av den välsignelse du 
knutit till Abraham och hans folk. Fader, hjälp 

mig att i tacksamhet göra vad jag kan för att ge 
tillbaka evangeliet till det judiska folket och till 
hela vår värld. Jag är så tacksam för den extremt 

stora rikedom som du gett mig i det att jag - 100% 
av nåd får vara Abrahams andliga barnbarn och 

så ditt älskade barn. 

 
 
 
 
 
 
 
   Carl-Henrik Karlsson 
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   Israel 
 

 

Arvet - andligt är vi alla semiter 
 

 
Från början var alla som trodde på Jesus judar, 
vad hände sedan? 
 
Jude eller kristen? 
De flesta kristna vet om att kristen tro har en ju-
disk bakgrund – men då som ett förbipasserat 
stadium. Därför envisas man med att man måste 
välja: antingen jude eller kristen. 
 
Den (hedna-)kristna kyrkan har betonat distansen 
mellan kristendom och judendom. De judar som 
önskade döpas var tvungna att avsäga sig sin ju-
diska identitet. Präster skulle avsättas och lekmän 
skulle exkommuniceras om de deltog i firandet av 
judiska högtider eller tog emot deras gåvor som 
osyrat bröd. 
 
På samma sätt har man från judiskt håll vant sig 
vid att tänka att man inte kan vara jude och ”kris-
ten” samtidigt. Dagens judendom är ofta väldigt 
tolerant och visar stor förståelse för att andra folk-
grupper har sina egna religioner. Dagens juden-
dom bedriver inte mission för att icke-judar ska 
anta judisk tro och ofta är det helt godkänt i judis-
ka kretsar att judar är ateister, men ändå erkänns 
som judar, att de kan ha Buddha-statyer i sitt hem, 
men ändå vara judar, och de kan bedriva yoga och 

ändå vara judar. Men är de döpta och tror på Je-
sus, så räknas de inte längre som judar! 
 
Men Jesus var ju jude... 
Jesus var jude. Från början var 100% av dem som 
trodde på Jesus just judar. Vad hände i processen 
från den tid då det var självklart att den som trod-
de på Jesus var jude, till dess att det av många 
sågs som omöjligt att vara jude och tro på Jesus 
samtidigt? 
 
En del tänker sig judisk religion som en lång linje 
från Abraham och Mose och ända fram till i dag, 
och på en punkt i historien var det några utbrytare 
som gick ur och bildade en egen grupp (Figur 1). 
Med tanke på att den judendom som existerade på 
andra templets tid är väldigt olik dagens juden-
dom är det bättre att tänka sig tempeljudendomen 
som mor till två döttrar: rabbinsk judendom och 
kristendom (Figur 2). 
 
Granskar vi de historiska källorna visar det sig att 
vi behöver förbättra modellen ytterligare för att 
den någorlunda ska motsvara vad som historiskt 
hände; Starten i figur 2 med andra templets juden-
dom är riktig, men det räcker inte att ta med att 
två grupper växte fram, utan det behövs tre hu-
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vudgrupper: 1) rabbinsk judendom, 2) Jesustroen-
de judar och 3) ”inympade Jesustroende icke-
judar”, dvs ”hednakristna” (Figur 3). Om man vill 
förstå relationen mellan dagens rabbinska juden-
dom och dagens hedna-kristendom, så är det just 
denna tredje grupp som inte syns i de två första 
figurerna som är allra viktigast. 
 
En judisk rörelse 
Jesus började sin verksamhet i templet och i syna-
gogan - typiskt judiskt. Att Jesus och hans lär-
jungar påstod att han uppfyllde profetiorna tillför 
inget ojudiskt. Både Josefus och Apostlagärning-
arna berättar om flera andra Messiaskandidater, 
som Tevdas, Judas från Galileen. Ännu något 
senare, under det andra romerskt-judiska kriget 
132–135 e.v.t. utropades Simon Bar Kochva till 
Messias av rabbi Akiva. 
 
Pingstdagen som skildras i Apg. 2 var på inget vis 
”den första pingsten”. Tvärtom; det var en helt 
vanlig traditionell pingstdag för det judiska folket, 
då judar från diasporan var samlade i Jerusalem. 
Judar från alla dessa länder pratade sina egna 
språk, och de kallas därför parter, meder, araber 
osv. Petrus predikade för dem, och kallade dem 
för "israeliter", "judiska män", plus att stilen i 
hans predikan är helt judisk. De tre tusen männi-
skorna som kom till tro och döptes var alla judar. 
Var döptes så många människor? Man har hittat 
judiska reningsbad (mikva´ot), i trapporna på vä-
gen upp mot templets södra mur, så det finns goda 
skäl att räkna med att det var dopplatsen. Tanken 
att icke-judar skulle samlas på Sion är heller inte 
ojudiskt. Många judar räknade på den tiden med 
att icke-judar skulle samlas till Sion. Judar på den 
tiden och flera hundra år framåt, bedrev mission, 
dvs. proselytverksamhet. De flesta synagogor i 
diasporan hade en andel icke-judiska gudstjänst-
besökare som kallades "gudfruktiga", just därför 
att de identifierade sig med det judiska folkets tro, 
men inte hade tagit steget fullt ut och konverterat. 
 
Judendom för icke-judar 
Det som var nytt var att Petrus följde med hem till 
romaren Kornelius (som var en av dessa gudfruk-
tiga) trots att denne var oomskuren. Det som ock-
så var nytt var att Kornelius och hans hus döptes 
in i Jesusrörelsen utan att först omskäras. Händel-
sen med Kornelius och Paulus missionsverksam-
het bland hednafolken ledde till att apostlarna 
behövde definiera, inte om, utan hur hedningarna 
skulle få vara med i Jesusrörelsen, eller ”Vägen” 
som den då kallades för (Apg 9:2). Skulle de först 
bli judar och omskäras eller kunde de komma 
direkt till Jesus? Beslutet i Apg. 15 och Paulus 
budskap är att de kunde komma direkt Jesus, ge-

nom tron på att han var Messias. Nu föddes en 
”judendom för icke-judar”. 
 
Jesustroende judar i Kyrkan 
I slutet av flera av Paulus brev står det hälsningar 
till och från olika personer, och ganska ofta preci-
seras det vem av dem som var judar. Det säger 
något om den tydliga judiska närvaron i det 
många i dag tänker var hednakristna församlingar. 
Då Paulus kom tillbaka till Jerusalem efter sin 
tredje missionsresa var församlingen i Jerusalem 
glada för att hedningarna kom till tro. Frågan om 
omskärelse för hednakristna var avklarad: De 
skulle inte omskäras och inte förväntas leva efter 
judiska seder. Men det betydde inte att de Jesus-
troende judarna slutade att leva som judar: [D]et 
finns tiotusentals bland judarna som har kommit 
till tro, och alla håller de strängt på lagen (Apg 
21:20). Var stod Paulus själv i denna fråga? Pau-
lus, hedningarnas apostel, hade tidigare varit väl-
digt tydlig med att till exempel Titus – en icke-
judisk nära medarbetare - inte skulle omskäras, 
eftersom han ville att evangeliets sanning skulle 

bevaras (Gal 2:5). Men Paulus hade också sörjt 
för att en annan nära medarbetare, Timoteus, blev 
omskuren (Apg 16:3). 
 
Hur skulle Paulus reagera på den oro många av de 
judiska Jesustroende i Jerusalem och Judéen kän-
de? Jakob och de äldste uppmanade Paulus på 
detta vis: Gör därför som vi säger: Vi har fyra 
män som har avlagt ett löfte. Ta med dem och 

rena dig tillsammans med dem och betala för dem 
så att de får raka huvudet. Då förstår alla att 
inget av det de har hört om dig är sant, utan att 

du själv står fast vid lagen och håller den (Apg 
21:23-24). 
 
Paulus, hedningarnas apostel, som inte skräder 
orden mot ”judaisterna” i Galaterbrevet, gör som 
han blir uppmanad: Då tog Paulus med sig män-
nen, och nästa dag renade han sig tillsammans 

med dem. Sedan gick han in i templet och medde-
lade när reningsdagarna skulle vara avslutade 
och offret bäras fram för var och en av dem. (Apg 
21:26). Paulus var alltså med på att offra i templet 
– över 15 år efter att han själv kom till tro på Jesus 
som Messias! 
 
När Paulus som fånge i Rom träffar sina lands-
män, de judiska ledarna i Rom, säger han: Bröder, 
jag har inte gjort något ont mot vårt folk eller 

våra fäderneärvda seder (Apg 28:17). Hade Pau-
lus själv levt som en hednakristen, så hade han 
inte kunnat uttala sig som han gjorde till de judis-
ka ledarna i Rom – utom möjligtvis ifall han med-
vetet ville lura dem. 
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Är Paulus inkonsekvent? Eller med andra ord; kan 
det vara så att Galaterbrevet är ett äkta Paulus-
brev, medan Lukas ”hittar på” en ohistorisk Pau-
lusfigur i apostlagärningarna? Sådana teorier har 
framförts, och om vi ska hålla oss till ”två grup-
per”, som i figur 1 eller 2, är en sådan slutsats 
mycket rimlig att dra. Men texterna i Nya testa-
mentet – tillsammans med senare källor från kyr-
kohistorien indikerar att vi bör förstå teologin och 
kyrkohistorien utifrån följande ”tre grupper” (som 
i figur 3): 
a) judar som inte tror på Jesus.  
b) judar som tror på Jesus.  
c) icke-judar som tror på Jesus. 
Om vi tolkar aposteln Paulus ord och handlingar 
utifrån att han själv tillhörde gruppen ”judar som 

tror på Jesus” skulle jag vilja hävda att vi inte 
behöver räkna med en man med två olika person-
ligheter, en ”brev-Paulus” och en ohistorisk Pau-
lusfigur i apostlagärningarna. Då blir det tvärtom; 
vi ser en människa som är hängiven sin Herre och 
konsekvent mot sina principer. 
 
 
 
 
 
 
 
   Andreas Johansson 
 

 
 

 

 

TV 16 är en ideell förening (Källan är medlem sedan starten) och grundades 2011 där vi vill utifrån 
en tydlig evangelisk luthersk grund inspirera och fördjupa tron på Herren Jesus genom program 
med olika profil. Vår vision är att fler människor skall växa i tro, kunskap och tjänst och få stöd till 
att ha sitt andliga hem i en lokal församling. Detta gör vi genom att bygga ett unikt nätverk av pro-
ducenter och till låg kostnad erbjuda en gemensamt profilerad plattform för program med god inne-
hållsmässig kvalitet för att nå tittare och lyssnare där de finns. 
 
TV16 är under ständig tillväxt och finns nu på flera plattformar som till exempel YouTube, Spotify, 
Facebook och Soundcloud. Det senaste året har vi lagt till inte mindre än 260 program som förkun-
nar Guds ord och vi har över 17,000 unika tittare per år.  
 
För att vi ska kunna förvalta den här fina tillväxten måste vi ha en ny hemsida som på ett enklare, 
snyggare och mer lättillgängligt sätt går att besöka. Vi vill också optimera sidan så att de som ännu 
inte besökt oss enkelt ska hitta hit. 
 
Vi gör nu en insamling och söker Din hjälp med att få in 15,000 kr för att kunna nå ännu fler. Alla 
bidrag är enormt viktiga för oss och du kan ge din gåva via swisha 123 228 09 49. Märk betalningen 
med ”Web2021”. 

Stefan Karlsson och Victor Sunnliden 
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   Inspiration 
 
 

Abrahams barn 
 
 
”De är alla monoteister; alltså tror på en gud, de 

har en religiös skrift, de har flera gemensamma 
profeter, för dem alla är Jerusalem en viktig stad, 

de växte fram i samma geografiska område i 
Mellanöstern…”  
 
Många är de saker som förenar de så kallade Ab-
rahamitiska religionerna, de religioner som ser 
Abraham som sin stamfader. Många är också de 
elever som under sin skolgång mött projektet Ab-
rahams barn, ett behjärtansvärt pedagogiskt mate-
rial som genom att betona det gemensamma i 
judendomen, kristendomen och islam önskar bidra 
till att skapa större förståelse och bygga broar 
mellan olika kulturer och religioner. I en tid av 
fördomar, avstånd, hat och rasism behövs detta 
mer än någonsin för att förebygga och motverka 
såväl antisemitism, islamofobi som kristofobi. 
Även gällande språken finns stora likheter där inte 
bara hebreiskan är ett så kallat semitiskt språk, 
uppkallat efter en av Noas söner Sem, utan även 
arabiskan och arameiskan. Sistnämna var Jesu 
modersmål och detta urgamla språk talas än idag 
av en tynande grupp kristna i sydöstra Turkiet, 
nordöstra Syrien och norra Irak, samt i Södertälje 
med omnejd bland syrianer/assyrier i diaspora! 
Hebreiskans shalom, arabiskans salam och 
arameiskans shlomo har alla samma rötter. Finns 
det då inga skillnader? Det finns skillnader och 
den stora skillnaden stavas Jesus Kristus. Den 
stora stötestenen. Det sköna namn som står över 
alla andra namn. 
 
”Hos ingen annan finns frälsningen, ingenstans 
bland människor under himlen finns något annat 

namn som kan rädda oss” (Apg 4:12) 
 

Namnet Jesus skönt det klingar, låt det ljuda kring 
vår jord. Inget annat världen bringar hopp och 
tröst som detta ord. (Ps. 716) 

 
Såväl judar som muslimer måste erbjudas att få 
upptäcka Jesus Kristus; Jeshua, Isa Mesih, och få 
en chans att ta emot honom som sin frälsare och 
räddare. Ty endast Jesus Kristus kan bringa förso-
ning och fred; shalom, salam, shlomo i männi-
skors hjärtan, mellan människor, mellan släkter, 
klaner, folkgrupper och länder. 

Häromveckan talade jag med en kristen konvertit, 
en man född i Iran, en man som fått med sig om 
inte judehat så Israelhat med modersmjölken. 
Denne man hade nyligen fått upp ögonen för att 
judarna behöver få höra om Jesus. ”Hur kan jag be 
för dem? Hur kan jag berätta att frälsningen inte 
kommer genom gärningar utan genom tro på det 
som Jesus gjorde för oss alla på korset?” Under 
mina år i Mellanöstern har jag förundrats över hur 
mycket islam liknar Gamla testamentet. Till och 
med ordet "sharia-lagar" används av arabiska 
kristna då man syftar på Mose lag. Steget är alltså 
inte långt att Messias kommer uppenbara sig för 
våra släktingar muslimerna som den Jesus som vi 
bekänner som Herre och konung och att han visar 
på den gudomliga lag som han fullbordat en gång 
för alla på korset! 
 
Låt oss be för muslimvärlden! Böner gör skillnad. 
Nu som aldrig tidigare får såväl judar som musli-
mer upptäcka Jesus. Det är så spännande att se hur 
flera judar fått upptäcka Messias och hur Messi-
anska judiska församlingar växer och se hur judar 
tar emot Jesus såväl i Sverige som i sina hemlän-
der. Jag hör rapporter från Iran, Syrien, Jemen och 
tror att Gud kommer att ge oss möjlighet här i 
Sverige, att be, att ge och att gå... 
 
Be under Ramadan som i år börjar någon vecka 
efter den kristna påsken, i mitten av april! 
 
 
 
 
   Therese  
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Machaseh 
 
 
Machaseh är en diakonal verksamhet i Jerusalem 

som drivs av både messianska judar och 

hednakristna. De ger till exempel materiell och 

juridisk hjälp, och själavård när det ges möjlighet 

till behövande oavsett etnisk eller religiös 

bakgrund (https://www.machaseh.net/). Machaseh 

vill vara en tillflyktplats dit människor kan få 

komma och ta emot Guds ovillkorliga kärlek och 

nåd. 

 

Nordiska Lutherhjälpen kanaliserar bistånd till 

Machaseh ekonomiskt var fjärde månad och det är 

en glädje att få stötta detta viktiga arbete i 

världens enda judiska land, Israel. Jesus säger i 

Joh. 4:22 att frälsningen kommer från judarna och 

vi får rikta materiell hjälp tillbaka till det område 

där både judendom och kristendom har sina rötter. 

Som nämnts ovan ger Machaseh hjälp på olika 

sätt. Ett av deras projekt riktar sig till överlevare 

från förintelsen. De behövande får stöd i sitt 

vardagliga liv. Under pandemin påverkas även 

Machasehs verksamheter, men under vanliga 

omständigheter kan det handla om praktiskt stöd 

såsom renovering i hemmet, social hjälp och hjälp 

i kontakten med myndigheter. Mottagarna av 

hjälpen har även tillgång till Machaseh 

utdelningscenter där det bland annat finns kläder 

och mat. 

 

 

Många av de som får hjälp inom ramen för detta 

projekt lever ensamma och lider av social 

isolering. När det inte råder pandemi anordnar 

Machaseh sociala tillställningar såsom konserter 

och fester. Genom detta får personerna vara med i 

ett sammanhang där de blir sedda och hörda. En 

speciell del av hjälpen till förintelse-överlevarna 

är partnerskapet med en lokal skola. Överlevarna 

får träffa barnen och genom detta ges möjlighet 

till möten där de får inspirera och hjälpa varandra. 

Detta går även i linje med Machasehs vilja att 

verksamheten ska bygga på engagemang och inte 

passivt mottagande av hjälp. 

 

 

 

Katastrofbistånd 
 
Samaritans Purse meddelar 22 februari att de 

hjälper till i delstaten Texas (USA) efter att kallt 

vinterväder dragit in och orsakat många dödsfall. 

Det är stora problem med nedfallna träd och 

kraftledningar. Miljoner människor har drabbats 

av att elektriciteten försvann. Organisationen 

hjälper till med att städa upp, få undan träd och att 

förse behövande med materiell hjälp. 

 

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. 

 
 

Magnus Svensson 
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