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   Ledare 
 
 

Missionsorganisationen Källan bär på ett rikt arv. 
År 2013 fick missionsorganisationen Källan över-
ta arvet från pionjärerna i ”den tidigare och den 
senare” Svenska Israelsmissionen. Israelsmissio-
nen grundades 1875. 1934 ändrades namnet till 
Svenska Israelsmissionen. Därav etiketterna ”den 
tidigare och den senare”. Organisationen upphör-
de 1975. Bland annat fick Svenska Israelmissio-
nen verka i Wien under andra världskriget och 
vara ett verktyg för en väckelse bland stadens 
judar. I Wien räddade man omkring 3.000 judar – 
kanske hälften barn – undan nazisterna. Detta kan 
du läsa mer om på Källans hemsida 
(www.kallan.org). Det fina är att arvet från ”den 
tidigare och den senare” Svenska Israelsmissionen 
lever vidare inom missionsorganisationen Källan. 
Det är viktigt att betona att det finns organisatio-
ner som vill arbeta för att Guds utvalda folk, ju-
darna, skall se att Jesus Kristus är deras Messias. 
Detta arbete är en stor kunskapsutmaning i ljuset 
av kyrkans 2000 åriga historia, som ju är kantad 
av antisemitiska utsagor och rena förföljelser. 
Detta faktum; kyrkans historia med Guds utvalda 
folk, har lett till att en del kristna inte vill missio-
nera för judarna. Men det är just därför Källan 
finns. Det är också därför som Livskällan finns. 
Denna tidning, som du nu läser, vill förkunna, 
inspirera och ge kunskap om mission till Guds 
utvalda folk, judarna, och stödja Källans mis-
sionsarbete. 
 

 
 

Hebreiska alfabetet: Dalet - delningen 
Bilden på detta nummers framsida symboliserar 
delningen mellan Guds utvalda folk och Kyrkans 
folk. Som bilden visar möts vattenfållorna igen. I 

framtiden tror vi i kyrkan att vi skall sjunga 
Lammets och Moses sång (Uppenbarelseboken 
15:3). 2022 fortsätter utgivningen av Livskällan 
utifrån det hebreiska alfabetet. 
 
Mission är möjlig. Delningen påverkar. Israel har 
sin unika kallelse. Detta folk bär på en hemlighet 
som kommer att uppenbaras vid tidens slut. Kyr-
kan har sin kallelse och är knappast ett nytt Israel. 
Visserligen har vi ett nytt förbund, men det första 
förbundet är fortfarande verksamt. Idag ser vi 
genom Källans arbete hur enskilda judar tar emot 
Jesus som Messias, men samtidigt har judendo-
men sagt nej till Jesus från Nasaret. "Mission" i 
kristen form är inte möjlig bland Guds utvalda 
folk men Mission är möjlig bland Guds utvalda 
folk. Det viktiga för oss är att ständigt tacka och 
be för Israel och att på olika sätt stödja Messias-
troende, så som Källan försöker! Låt oss be mot 
antisemitismen i Malmö och att konferensen som 
vår statsminister Stefan Löfven initierade får ef-
fekter i samhället och att judarna kan känna sig 
trygga var de än bor i världen. 
 
Prenumerant på Livskällan – prenumerant på unik 
kunskap. Du som läser Livskällan kan nå ut med 
tidningen och ge inspiration och kunskap genom 
att sända ut tidningen till församlingar. Den kan få 
finnas framme på bokbord med mera. Vårt mål är 
att ge ut tidningen Livskällan och sträva efter att 
nå till 450 prenumeranter. Hör av dig till redak-
tionen! 
 
 
 
   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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   Aktuellt från Källan 
 
Kata Tar, ledare för arbetet Jews for Jesus i Buda-
pest skriver följande i sitt nyhetsbrev för septem-
ber 2021: 
 
Ella* hör den Gode Herdens röst. 
 
Ella är en överlevare efter Shoa (Förintelsen). 
Hennes far dog på ett ungerskt sjukhus våren 
1945. Efter att han kom tillbaka från ett arbetslä-
ger dog han på grund av lunginflammation och 
dåliga förhållanden på sjukhuset. Vi fick kontakt 
med henne genom en vän. Jag hälsade på hos 
henne några gånger, gav henne en Bibel och hon 
började komma på våra möten. Hon sa hon var 
ateist på grund av Förintelsen. Ändå upplevde hon 
varje gång jag bad för henne att Guds kärlek be-
rörde henne. En gång kom hon till vår ”Am Israel 
Chai”-kväll (Israels folk lever-kväll). Det var nära 
att hon inte kom till samlingen, på grund av att 
hennes läppar hade svullnat upp föregående dag. 
Jag bad för henne via telefonen och försäkrade 
henne om att alla skulle tycka om henne ändå. 

Och så kom hon till vårt eftermiddagste-
bibelstudium och där blev hon väldigt berörd när 
vi talade om hur Jesus bjöd Simon Petrus till att 
följa honom och om löftet om evigt liv som Jesus 
gav till sina får som hör hans röst. Hon förstod att 
Jesus ger dem evigt liv genom att förlåta deras 
synder. Så frågade Ildi, en av medarbetarna, vad 
hon tänkte om evigt liv och om hon ville ha det. 
Ella grät. Ildi frågade om hon ville följa Jesus. 
Hon sa ja. Så ledde jag henne och de andra i en 
överlåtelsebön att följa Jesus. De andra som var 
med var alla unga i tron, så även de var med och 
bad och på detta sätt bekräftade de att de ville 
följa Jesus. Vilken underbar dag! 
 
*fingerat namn 
 
 
 
 
   Andreas Johansson 
 
 

 
 
 
 
 

___________________________________ 

  
__________________________________ 

 
Källan är medlemsorganisation i TV16. 
Se och lyssna på barnfilmer, undervisning, musik och gudstjänster www.tv16.org 
Missa inte vår tävling där deltagarna har möjlighet att vinna uppbyggliga och intressanta böcker. 
Missar ni det första tillfället kan det mycket väl bli fler chanser framöver.  
Sökes: Någon som vill filma, planera eller redigera. 
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   Undervisning 
 

 

Det grekiska arvet 
(del 2 av 2, den första delen publicerades i nr 3, 2021) 

 
 

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos 
Gud, och Ordet var Gud. Han var i begyn-
nelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, 
och utan honom blev ingenting till av det 
som är till. I honom var liv, och livet var 
människornas ljus. Och Ordet blev kött och 
bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, 
den härlighet som den Enfödde har från 
Fadern. Och han var full av nåd och san-
ning. 
   (Joh 1:1–4, 14) 

 
I förra numret gick vi igenom hur hellenismen 
spreds över Medelhavsvärlden från och med 300-
talet f. Kr. I den här artikeln skall vi närmare stu-
dera innehållet i de filosofier som så att säga be-
tecknar hellenismen och hur den framväxande 
kyrkan förhöll sig dessa. 
 
Förhållningssätt 
Det har funnits och finns flera möjliga kristna 
förhållningssätt till filosofi och vetenskap.  

1) Man kan ta helt avstånd från samtidskultu-
ren. Detta är svårt, och det är knappast heller rätt. 

2) Man kan anknyta till samtidskulturen. Det-
ta gör Paulus på Areopagen (Apg 17:22-34) i syfte 
att väcka intresse och få en gemensam utgångs-
punkt för ett samtal om Jesus.  

3) Man kan använda sig av filosofins be-
greppsapparat för att förklara teologin. Detta gjor-
de Kyrkan vid kyrkomötet i Nicea år 325 då man 
försökte förklara Jesu gudom. Det intressanta vid 
detta möte är att man använde en filosofisk term 
som inte fanns i Bibeln nämligen ordet ὁμοούσιος 
(homooúsios) - "av samma väsen". 

4) Man kan också utifrån den kristna trons ut-
gångspunkt kritisera mycket i olika filosofier. 
Detta gjorde Paulus (se 1 Kor 1–2; Kol 2:1–9). 

5) Man kan också begrunda teologin utifrån 
en specifik filosofi eller vetenskap. Varje nytt 
filosofiskt perspektiv formulerar nya frågeställ-
ningar som tidigare inte besvarats. 

6) Ett vanligt sätt för kyrkofäderna att förklara 
likheter mellan Bibeln och filosofin var att filoso-
ferna tänktes ha läst eller hört om Mose och profe-
terna (plagiathypotesen). Bland annat sägs Platon 
ha besökt Egypten (exempelvis Justinus Martyren, 

Första apologin 59, Uppmaningar till grekerna 
20–33). 

6a) Man kan tänka att filosofin i någon mån 
har del i en gudomlig uppenbarelse, något exem-
pelvis Klemens av Alexandria ger uttryck för 
(Vävnader 1:7). 

6b) Paulus talar om en allmän uppenbarelse 
som innebär att alla genom skapelsen förstår nå-
got om Skaparen och Hans vilja (Rom 1:19-32).  

7) Gud har även talat mer specifikt till en rad 
personer utanför israelisk kontext: Abram (1 Mos 
12:1–3), Farao (1 Mos 41), Bileam (4 Mos 22–
24), Belsassar (Dan 5), stjärntydarna (Matt 2:1–
12), till och med till den överstepräst som dömde 
Jesus till döden (Joh 11:50-51). Gud kan tala till 
vem Han vill - svårigheten är att urskilja när Han 
gjort det. Gamla och Nya Testamentets profetiska 
och apostoliska skrifter är därvid de enda trygga 
och säkra källorna till Guds uppenbarelse, mot 
vilken alla andra tankar och idéer behöver prövas 
och utvärderas. 

8) Man kan slutligen se filosofin som en del 
av Guds frälsningsplan. Enligt Klemens av Alex-
andria är filosofin given åt det grekiska folket som 
en förberedelse för Evangeliet, på samma sätt som 
Lagen gavs som en förberedelse åt Israel (Vävna-
der 1:5). 
Sammanfattningsvis har Kyrkan i alla tider använt 
filosofin för ett systematiskt studium av verklighe-
ten. I grunden har man haft övertygelsen att ska-
pelsen är ordnad och ett systematiskt filosofiskt 
studium bör därför öka kunskapen även om Gud. 
 
Idévärlden 
En idétradition som hade stort inflytande på den 
tidiga kyrkan var platonismen, efter filosofen Pla-
ton (cirka 428/7–348/7 f. Kr.), och hans läromäs-
tare Sokrates (cirka 470–399 f. Kr.). Det mest 
framträdande draget i Platons filosofi är idéläran. 
Det finns enligt den två världar: Dels fenomen-
världen, som är vår värld; dels idévärlden, som är 
den verkliga och eviga världen. I idévärlden finns 
idéerna. Idéerna är allmänbegrepp såsom cirkel, 
fisk och kärlek. Den högsta idén är godhetens idé. 
Idéerna finns där på riktigt och för evigt. Cirklar-
na på jorden är ofullkomliga och de är cirklar bara 
i den mån de har del i cirkelns idé. Även männi-
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skans själ tillhör idévärlden och kommer dit när 
den dör. Platon tänker sig också en världssjäl, som 
skapat världen med preexistent materia, utifrån 
idévärldens förebilder. Attraktiviteten i Platons 
filosofi är att den erbjuder något fast och sant i en 
föränderlig och osäker värld. Cirklar kan rubbas 
och raderas, men cirkelns idé förverkligas alltid på 
nytt som nya cirklar. Under kristen tid utvecklades 
platonismen i mer teistisk riktning. Det är som 
kristen lätt att identifiera Platons idévärld med 
Guds tänkande (medelplatonism). Fisken finns, 
därför att Gud tänkte ut hur fisken skulle se ut och 
skapade den sådan. 
 
Platonismen vidareutvecklades även till nyplato-
nism, vars främste företrädare är Plotinos (cirka 
205–270 e. Kr.). Plotinos renodlar åtskillnaden 
mellan ande och materia. Det högsta i hans lära är 
τὸ Ἕν (to Hen) - Det Ena, som är en över allt 
upphöjd och helt opersonlig gudom. Ur detta to 
Hen emanerar olika mellanprinciper. Längst ner 
finns materien som är ond. Detta har påverkat 
både kristna och muslimska teologer att tolka Gud 
som alltför avlägsen och opersonlig. Materien är i 
kristen tro inte heller något ont, utan en del i Guds 
goda skapelse, och även människans kropp skall 
bli frälst. Icke desto mindre har övervärderingen 
av det andliga länge varit ett problem inom kris-
tendomen, med sitt tydligaste uttryck i kristet 
färgad gnosticism. 
 
Logos 
En annan idétradition som hade stort inflytande på 
den tidiga kristendomen var stoicismen. Gud ska-
par enligt Bibeln världen genom att tala (1 Mos 
1:3), det vill säga genom sitt ord. I Ordspråksbo-
ken 8 används ett annat ord - Visheten (hebreiska 
 grekiska σοφία [sofia], båda ,[chochmá] ָחְכָמה
feminina). Visheten beskrivs som en evig, av Gud 
född (v. 24), och Gud närstående aktör. 
 
Enligt Herakleitos från Efesos (omkring 500 f. 
Kr.) genomströmmas världen av en förnuftig och 
moralisk princip - λόγος (lógos), som också iden-
tifieras som eld. Världen är full av motsägelser, 
konflikter och paradoxer. Logos är den princip 
som håller allt samman. Anaxagoras (cirka 500–
428 f. Kr.) talade i stället om förnuftet (νοῦς, 
nous) som den styrande världsprincipen. 
 
Även stoicismen (grundad av Zenon 336–264 f. 
Kr.) beskrev världen som genomströmmad av en 
förnuftig, organiserande och livgivande princip 
kallad Logos. Den identifieras med Gud, Zeus och 

eld och beskrivs som universums själ. Frön av 
denna logos formar de enskilda tingen och varel-
serna. Även människans själ är ett sådant logos-
frö vilket närmast bör betraktas som en panteistisk 
föreställning vilket Kyrkan aldrig kan acceptera. 
Men det är intressant att när Johannes i sitt evan-
gelium beskriver Jesus som evig och född av Gud, 
väljer han benämningen Logos (Joh 1:1–14). San-
nolikt tänker han då på både skapelseberättelsen 
och Ordspråksboken. Sannolikt väljer han ett mas-
kulint substantiv, i stället för Ordspråksbokens 
feminina, för att Jesus är man. Men det är inte 
otänkbart att han även tänker på den grekiska 
filosofin. Han skriver sannolikt sitt evangelium i 
Efesos där som nyss nämnts Herakleitos verkade. 
Tanken att människan själv är en del av Gud, 
finns tydligt närvarande inom de gnostiska rörel-
serna. Kombinerat med nyplatonismens förakt för 
materia, ses människosjälen i gnosticismen som 
fångad i den materiella kroppen. Men genom kun-
skap (γνῶσις, gnósis) om detta, kan själen befrias 
och återförenas med Gud. Detta ligger ganska 
långt ifrån kristendomens tro på en skapad männi-
skosjäl och en kropp som även den skall bli frälst. 
 
Självbehärskning 
Stoikerna beskriver också självbehärskning som 
en viktig dygd. Det viktiga är att övervinna sina 
passioner (πάθος - páthos). Då når man ἀπάθεια 
(apátheia). Detta är något mycket mer positivt än 
vårt låneord "apati". Paulus beskriver självbe-
härskning som en Andens frukt (Gal 5:22-23). 
Den stoiska etiken var mycket uppskattad av de 
första kristna, särskilt inom den asketiska rörelsen.  
 
Sammanfattningsvis…visar dessa artiklar att de 
första kristna både tog avstånd från delar av de 
grekiska filosofierna som betecknar hellenismen 
och samtidigt inkorporerade dem med det hebre-
iska arvet. Man kan med fog beskriva den kristna 
tron som en syntes av det hebreiska och det gre-
kiska. Det är kanske inte en tillfällighet att vårt 
gamla testamente är skrivet på hebreiska och vårt 
nya testamente är skrivet på grekiska.   
 
 
 
 
   Gunnar Persson 
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   Bibel och bön 
 
 

Själanöd för bröder och systrar 
 
 
Redan i Romarbrevet ser vi aposteln Paulus' själa-
nöd för sina bröder och systrar, för “mina lands-
män efter härstamning” (Rom 9:3). Problemet 
med att de närmaste säger nej är inte något nytt, 
spåren går åtminstone tillbaka till Jesaja (6:9) och 
de andra profeterna: Vad menar Gud med att det 
t.o.m. finns nära anhöriga som till synes medvetet 
väljer bort den frälsande tron? Men lika mycket 
som Paulus våndades, lika stor var hans förtröstan 
på Guds möjligheter, särskilt när det gäller egen-
domsfolket. Hos oss handlar det om allaredan 
döpta i Jesu namn. Den avslutande lovsången 
påminner oss om Paulus' stora förtröstan på Guds 
ojämförbara vishet och kunskap: av, genom och 
till honom är allting (Rom 11:33ff)! 
 
I synagogan 
Allt började i synagogorna. Redan i Moseböcker-
na är det tydligt att det handlar om tro, inte släkt-
skap (Rom 9:8). Och inte är det jordiskt rättvist 
heller, den äldre skulle tjäna den yngre (Jakob 
visavi Esau). Under min studietermin på institutet 
(STI) i Jerusalem visade världskartan - “the sea of 
halakha” - de olika judiska traditionerna (praxis) 
över hela globen. Till synagogan gick Jesus och 
apostlarna, inklusive Paulus. Men det var inte 
överallt som de togs emot så budskapet gick vida-
re, så var det profeterat. Händelseutvecklingen i 
staden Korint är skolexemplet (Apg 18:4–11). 
Paulus samtalade där med och övertygade både 
judar och greker. Men det tycks som att de kristna 
hånades när de blev fler. En del valde då Mose-
böckerna framför NT. Synagogsföreståndaren 
välkomnade i stället Paulus till sitt hus och där 
växte församlingen. Men inte heller den växten 
var självklar, det blir uppenbart i Paulus senare 
brev till dem. 
 
Evangeliets förkunnelse ställer alltid en avgörande 
Jesusfråga. Kristus förenar och skiljer människor 
åt. Gud är suverän i sin barmhärtighet och sitt 
förbarmande (Rom 9:15). Det är ett under att vi 
får kallas kristna med den nu vida erkända förklar-
ingen: “eftersom jag genom dopet är upptagen i 
Jesu Kristi församling och med församlingen tror 

och bekänner att han är min Frälsare och Saliggö-
rare (första frågan i 1878 års utveckling av Lilla 
katekesen). Jesusfrågans utmaning gäller också ett 
kristet hus. Hur mycket rymmer våra hem av Je-
sus som Herre? Är inte risken stor att våra hem 
drunknar i vardagsbekymmer och allsköns främ-
mande filosofier? En döpt bekännare är som skill-
naden mellan natt och dag. Det riktigt stora ligger 
inte i orden utan i förbönen och kärleken till vår 
Herre, sina närmaste nästa och sig själv. Proble-
met för Paulus var att bröder och systrar inte un-
derordnade sig rättfärdigheten från Gud (Rom 
10:3). 
 
I våra hem 
Själanöden för våra bröder och systrar kan ta sig 
uttryck i att vi ber om Guds Ord så konkret att vi 
ber en präst fira nattvarden med oss där vi bor, 
känt eller helt privat. Själanöden för våra bröder 
och systrar visar sig i att vi försöker uppmuntra 
dem som är tysta om sin tro och förblir anonyma i 
sitt hus, sin synagoga eller sin församling. Paulus 
förmanar romarna att inte ha för höga tankar om 
sig själva. Det finns en djup mening i att Herrens 
slutliga återkomst dröjer – för att hedningarna i 
fullt antal ska få komma in (Rom 11:25)! 
 
Därför var det uppbyggligt att nyligen läsa att 
biskop Fredrik Modéus skulle bekymra sig mindre 
för utträdena än för de odöpta - ty sina gåvor och 
sin kallelse kan Gud inte ångra. Jag kan drömma 
om att en gång få ta mig fram till Samarkand där 
det berättas att världens äldsta synagoga finns 
eller har funnits. Vilka spår av kristen bekännelse 
syns där? Kan jag få vara med i det arbetet? När-
mast mig handlar det dock om förbönen för min 
bror och min syster i mitt eget hem. 
 
 
 

   Jonas Nilsson 
 
teol. lic. 
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   Bibel och bön 
 

 

Något om att se längre än det som är för ögonen 
- att se så som den gamle Symeon såg 

 

 
Den noggranne läkaren Lukas har i sitt evangeli-
um förmedlat tre särskilda böner och lovsånger 
som skildrar händelser på tröskeln mellan juden-
dom och kristendom. Samtliga personer som 
nämns är judar men budskapet gäller alla. Marias 
lovsång, Sakarias lovsång och Symeons lovsång 
har alla sin grund i Herrens löften om Messias, 
förmedlat genom profeterna och som blir historisk 
verklighet genom Jesus, Faderns Son och jungfru 
Marias son. Genom ögonvittnet Maria som själv 
var närvarande vid dessa tre händelser och som 
senare har berättat detta för Lukas får vi möjlighet 
att se lite längre än det som vi har för ögonen. 
Tänk vilken närhet vi får till Maria, till Sakarias 
och till Symeon när vi ber dessa böner och prisar 
den Högste för den frälsning som gäller både Isra-
el och alla som inte tillhör egendomsfolket! Varje 
fredag Kristi lidandesdag, är det lämpligt att tacka 
och be för detta lilla folk som Herren utvalt för att 
bringa frälsning åt hela mänskosläktet! 
 
Det var detta som juden Symeon såg. Låt oss nu 
be med honom och hela din kyrka: Herre nu låter 
du din tjänare gå hem i frid, som du har lovat. Ty 
mina ögon har skådat frälsningen som du har 
berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt 
hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel 
Luk.2:29-32 - åt alla folk, också vi som lever 
2000 år senare! 
 
Vilka underbara löften att hålla fast vid i livets 
alla skiften. Ljus och mörker, goda och onda da-
gar, glädje och sorg, hälsa och sjukdom. I tiden 
och inför den evighet som väntar, ja i livet och i 
döden. Vilken tröst att också du och jag kan få se 
längre än det som är för våra ögon just nu. Alla 
judar såg inte det som Symeon såg, alla andra ser 
det inte heller på grund av synden. De flesta säger 
nej därför att de inte låter sig inte ledas av Herrens 
Ande. Ledd av Anden kom han till templet. Ly-
hörd för Guds Ande gick han till templet. Här kan 
vi stanna till och tänka efter. Säkert har också du 

som läser detta liksom jag själv fått sådana på-
minnelser. Att ringa ett samtal till någon som är 
ensam, att göra ett besök, att dela glädje och sorg 
med någon. Liksom maningen att komma när 
kyrkans klockor kallar. Det finns en risk med att 
dröja. Han vill att vi som lever nu ska få möta 
Jesus, få höra se och ta emot Honom. I evangeliet 
och i nattvardens gåvor som är Kristi kropp och 
blod. Endast så öppnas våra ögon och hjärtan så 
att vi blir övertygade om att ingen annan än Jesus 
Kristus är livets mening och mål. Då är vi till-
sammans med Symeon och alla benådade syndare. 
Då är du inte på väg bort utan på väg hem! 
 
Symeon såg vad Gud i sin kärlek har berett för oss 
alla. Han såg det som var nära, barnet från Gud 
som bringar oss saliga bud. Vars födelse vi snart 
ska fira. Immanuel; Gud med oss Han såg att detta 
barn skulle väcka strid i Israel, och sedan i hela 
världen. Han såg längre, han såg att detta barn kan 
rädda oss från död till evigt liv. Detta fullbordades 
när Jesus dog på korset. Då brast förhänget i 
templet i två delar, uppifrån och ända ner 
Matt.27. Vägen till det allra heligaste är öppen, 
vägen till det liv som Jesus har berett för oss alla. 
Låt honom bli din bästa vän, då kan du med trons 
ljus se det som Symeon såg. Då är du inte på väg 
bort utan på väg hem! Vi ber om trons ljus för 
våra ögon och våra hjärtan, Helige herre Gud, 
Helige starke Gud, Helige odödlige Gud förbarma 
dig över oss och hela världen! Jesus jag förtröstar 
på dig! Amen 
 
 
 
 
 
 
   Åke Karlsson 
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   Utblick Israel 
 

 

Hednakristna -  
"inympade" med ett judiskt arv 

 

 
När Gud valde att utlova och påbörja återupprät-
telsen av världen (Apg 3:21), så tänkte han på alla 
folkgruppers bästa (1 Mos 12:3). När Gud valde 
att utlova och påbörja återupprättelsen av världen, 
så gjorde han det genom en specifik familj och ett 
särskilt folk. Därför säger Jesus: ”Vi tillber vad vi 
känner, eftersom frälsningen kommer från judar-
na” (Joh 4:22). 
 
Profeterna slog fast för länge sedan att alla värl-
dens nationer ska vända sig till Israels Gud (till 
exempel Jes 2:1–4; Sak 8:20-23). Dock var det 
länge dolt hur och på vilket sätt världens nationer 
skulle bjudas in. Som en kommentar till att Gud 
avslöjat just denna hemlighet skriver aposteln 
Paulus de allra sista verserna i Romarbrevet: Gud 
har makt att styrka er genom mitt evangelium och 
förkunnelsen om Jesus Kristus. Han har avslöjat 
den hemlighet som i oändliga tider varit dold men 
som nu har uppenbarats och gjorts känd genom 
profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning 
för att föra alla folk till trons lydnad. Han är den 
ende vise Guden, och hans är äran genom Jesus 
Kristus i evighet. Amen. (Rom 16:25-27) 
 
Relationen mellan de Jesus-troende judarna och 
de andra Jesus-troende från jordens övriga natio-
ner fick fnurror på tråden redan på 50-talet e Kr 
när Paulus skrev brev till församlingen i Rom. De 
hednakristna i församlingen i Rom verkar ha tagit 
för givet att de var inkluderade hos Gud genom 
Jesus Messias som en sorts tillåtelse att framhäva 
sig själva på bekostnad av de judar som avvisat 
Jesus som Messias. Det är då Paulus tar in metafo-
ren ”inympad” för att förklara att om Gud klarar 
av att inympa vilda olivkvistar (människor av 
icke-judisk ätt) in i sitt träd ”hur mycket lättare 
ska då inte de naturliga grenarna ympas in i sitt 
eget olivträd?” (Rom 11:24) Budskapet till de 
hednakristna är: ”Om du förhäver dig ska du veta 
att det inte är du som bär roten utan roten som 
bär dig.” (Rom 11:18) Om nu alla välsignelser 
från Gud har nått oss genom Guds löften till sitt 
folk Israel och genom Israels Messias, hur skulle 
vi då kunna avvisa eller negligera det judiska fol-
ket (även om dess majoritet både då och nu avvi-
sade/avvisar Jesus som Messias)? 

Men lyssnade den hednakristna kyrkan på Paulus 
budskap om vad det innebär att vara ”inympad” 
på Guds träd? Exemplen är många på att Kyrkan 
missat att ta in budskapet att de hednakristna är 
”inympade”. Låt mig nöja mig med att här endast 
peka på att de tre ekumeniska trosbekännelserna, 
den Apostoliska, den Nicenska och den Athanasi-
anska trosbekännelsen inte tar upp denna faktor. 
Visserligen hade Kyrkan då stora diskussioner om 
treenighetsläran och Jesu två naturer. Dessa be-
kännelser är menade att sammanfatta kristen tro 
och avgränsa kristen tro. Men jämför vi Paulus i 
Romarbrevet med dessa trosbekännelser ser vi att 
något saknas. I hela Bibeln är Guds handling med 
Israels folk mycket central. Dock lyser just denna 
aspekt med sin frånvaro i trosbekännelserna. Den 
ekumeniska hednakristna kyrkan ”glömde” att den 
består av ”inympade” grenar! Tänk om trosbekän-
nelsen haft med formuleringen Vi tror på en enda 
helig, universell* och apostolisk kyrka, inympad i 
Guds utvalda folk, judarna. 
 
Då profeten Jeremia profeterade om det nya för-
bundet, sa han nämligen att det nya förbundet 
sluts ”med Israels hus och med Juda hus” (Jer 
31:31). När Jesus instiftade det nya förbundet på 
den judiska påskmåltiden var alla de närvarande 
just judar (Matt 26:20–29 et par). 
 
Den gamle Simeon sa om Jesus att han skulle vara 
”ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och 
härlighet för ditt folk Israel” (Luk 2:32). Att Jesus 
kom för att vara en härlighet för Guds folk Israel 
ansågs – och anses ofta - inte förtjäna någon tyd-
lig plats. I värsta fall förnekas därmed det faktum 
att den hednakristna delen av kyrkan är just 
”inympad”. 
 
Hur hittar vi hem igen som ”inympade”? 
 
 
 
 
   Andreas Johansson 
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   Inspiration 
 
 
Tio år efter starten börjar TV16 bli ett välkänt 
namn, framför allt i den lutherska grenen av 
svensk kristenhet. Visionen är "att fler människor 
ska växa i tro, kunskap och tjänst och få stöd till 
att ha sitt andliga hem i en lokal församling". En 
viktig sak att poängtera är att verksamheten inte 
kan jämföras med etablerade kristna tv-kanaler 
som till exempel Kanal 10 eller Vision Sverige. 
Vi har inga lokaler eller dyr utrustning, inga an-
ställda (allt arbete är ideellt) och ingen tv-tablå. 
Vår kanal är hemsidan (www.tv16.org) som kan 
liknas vid ett välfyllt skafferi med god kristen 
undervisning på svenska och engelska. Den är fritt 
tillgänglig för var och en som har dator eller nå-
gon mobil enhet. TV16 avser heller inte att kon-
kurrera med andra eller splittra det kristna medie-
landskapet, utan vill snarare bidra till att bredda 
utbudet så att den gemensamma missionen, att nå 
svenska folket med evangelium, stärks. Så länge 
det finns förtorkat land där rent vatten behöver 
flyta fram, bildligt talat, måste vi se till att det 
finns en väl fungerande infrastruktur av floder, 
kanaler, åar och bäckar när regnet faller. 
 
Under detta jubileumsår har en betydande satsning 
gjorts på att modernisera hemsidan för att den ska 
vara tydligare och lättare att navigera på för besö-
karna. En finurlig lösning är att videoinspelningar 
och livesändningar från anslutna Youtube-kanaler 
och ljudinspelningar från podcasts kommer in på 
hemsidan automatiskt. Detta arbete kostar runt 
20.000 kronor. I början av året inleddes en jubile-
umsinsamling där gåvorna öronmärks för detta 
ändamål. Med glädje konstateras att flera organi-
sationer och privatpersoner redan tidigt hörsam-
made inbjudan, vilket jag här vill passa på att 
framföra ett varmt och hjärtligt tack för. Om ytter-
ligare någon vill bidra finns det fortfarande möj-
lighet. Märk i så fall insättningen med ”jubile-
umsinsamling TV16” (bankgiro: 700–3270, eller 
swish: 1232280949). 
 
Följande organisationer är medlemmar i TV16: 
Källan, Kyrkliga Förbundet, Riksförbundet Kris-
ten Fostran och Fishpond Entertainment. De beta-
lar för närvarande en årlig avgift på 1500 kronor 
vardera. Från början var medlemsavgifter dessut-
om den enda intäktskällan, vilket förklarar att en 
långsam tillväxt har varit det enda möjliga. Sedan 

ett par år har föreningen också öppnat för media-
partners som dels får rätt att lägga upp alla sina 
program på TV16, utan att behöva vara medlem-
mar, dels får betald marknadsföring av sitt inne-
håll (för närvarande via annonser på Facebook) 
för en stor del av beloppet. Detta är ett erbjudande 
som gynnar både TV16 och våra mediapartners, 
varav Källan är en. 
 
Samarbetet mellan TV16 och prästen Håkan 
Sunnliden är ett lysande exempel. Han har under 
de senaste åren spelat in en bibelskola på Youtube 
med 75 avsnitt plus flera fördjupningsprogram 
samt andra korta filmer med undervisning och 
information om aktuella böcker. Under denna 
period har han hittills fått 642 prenumeranter på 
Youtube, vilket måste anses vara en god start, 
mycket tack vare draghjälpen från TV16. Samti-
digt har många nya tittare fått upp ögonen för 
TV16 tack vare draghjälpen från Håkan Sunnli-
dens program. Jag hoppas att fler organisationer 
och församlingar ska upptäcka hur smart denna 
modell är. Det är dessutom tekniskt enkelt för 
TV16 att ansluta fler medlemmars och mediapart-
ners egna Youtube-kanaler och podcasts. Kostna-
den (3000, 5000 eller 8000 kronor per år) borde 
inte vara något hinder, då vi vet att många lägger 
betydligt större belopp än så på annan slags mark-
nadsföring, till exempel tidningsannonser, tryckta 
foldrar etcetera. Ni som läser detta får gärna tipsa 
församlingar och organisationer, som ni tror skul-
le passa in i mixen på TV16, om denna möjlighet. 
 
Namnet TV16 då, kanske någon undrar? Ja, det 
syftar på bibelordet Matt 16:16: ”Du är Messias, 
den levande Gudens son.” Den bekännelsen, sade 
Jesus, var inget som Petrus själv tänkt ut, utan 
något som blivit uppenbarat för honom. Om ni är 
med på Facebook tycker jag att ni ska hålla ögo-
nen på TV16:s sida där. 
 
En sista sak – vi behöver fler personer som kan 
hjälpa till med att filma, planera och redigera eller 
uppdatera sociala medier. Be gärna för TV16 och 
det arbete som ligger framför. 
 
 
 
   Stefan Karlsson 
 
VD för TV 16 
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Ett viktigt arbete 
med hälsa och sjukvård 

 
Det finns mycket man idag blir nedslagen av att 
läsa om i media. Många nyheter och uppdate-
ringar verkar handla om sådant som är svårt och 
jobbigt och som gör oss oroliga och rädda. Men 
mitt i all denna negativa rapportering finns det 
också positiva nyheter och händelser att läsa om 
och som kan bli till inspiration och uppmuntran. 
Så känner jag när jag läser om World Medical 
Mission och deras viktiga arbete. Denna orga-
nisation (som är en del av Samaritan´s Purse) har 
som mål att hjälpa människor fysiskt samtidigt 
som de även vill möta deras psykiska och andliga 
behov och dela med sig av de goda nyheterna om 
Jesus Kristus. Organisationen har flera olika 
missionssjukhus runtom i världen (i Afrika, Asien, 
Latinamerika, Oceanien och Mellanöstern). Den 
kristna personalen på sjukhusen får där vittna om 
Guds kärlek genom sitt arbete med patienterna. 
Motivationen till detta viktiga arbete hämtar de 
från Bibelversen i Lukas 10:9 där det står: Bota de 
sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är 
nu hos er. (Svenska Folkbibeln 1998) 
 
I senaste numret av organisationens tidning ”On 
call” beskriver doktor Ben Randel sitt arbete på ett 
missionssjukhus i Togo sitt arbete: We care about 
people and reach people through the hospital. 
That’s our platform. Community and ministry are 
very evident here.” I den tid som nu är känns det 
viktigt att påminna sig om allt gott som görs ute i 
världen i Jesu namn. Vi är en kropp i Kristus. 
Därmed känns det som ett privilegium att vi får 
vara med och stötta och be för World Medical 
Mission i detta viktiga arbete. 
 
 
 
 
 
 
 
Magdalena Lindström 
 

Katastrofbistånd 
 
I augusti nåddes vi av de hemska nyheterna om 
vad som hände i Afghanistan. Samaritan´s Purse 
katastrofbistånd (som Nordiska Lutherhjälpen 
stöttar) har kunnat samarbeta med olika andra 
organisationer för att få hundratals människor 
evakuerade ut ur landet. Vårdpersonal och för-
nödenheter har också flugits dit för att hjälpa de 
evakuerade. 
 
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. 
 
 
 
 

Kollektcirkulär 1 söndagen i advent 
 
Se din konung kommer till dig! Den hälsningen 
får vi idag och det är stort och viktigt att få svara: 
Amen, kom Herre Jesus med den nåd, kärlek, 
hjälp och frid som bara du kan ge. Men Konungen 
Jesus Kristus vill också komma till gatubarn i 
Tanzania, till människor i Jerusalem av judisk 
härkomst som lever i misär eller i skadade relatio-
ner, till kristna i Niger som lider för sin kristna tro 
och som plågas av förföljelse och övergrepp, till 
människor som drabbats av katastrofer runt om i 
världen. Han vill komma med sitt ljus och sin 
kärlek som kan förvandla allt. Men han säger till 
oss: Såsom Fadern har sänt mig, så sänder också 
jag er. Nordiska Lutherhjälpen - som i år verkat i 
tio år - arbetar med båda händerna. Vi stöder arbe-
te där ljuset från Jesus får lysa genom förkunnelse 
om honom men där detta arbete är förenat med 
omsorg om den enskilda människan i de aktuella 
behov som föreligger. Så söker vi följa honom 
som såg till hela människans behov för att de 
minsta skulle få hjälp och som tog på sig våra 
sjukdomar och all vår nöd och bar den. Ljuset från 
honom behöver få lysa för alla människor i vår 
värld och vi får i uppgift att fullfölja den store 
Konungens uppdrag. Gud välsigne er och den 
gåva ni ger i advent! 
 
 
Carl Henrik Karlsson, ordförande 
Elisabet Josefsson, kassör 
Carl Sixten Block 
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Gåvor till Källan                                                                                                 

Under perioden 210730 - 211018 har det insamlats 34 410 kr varav 500 till Livskällan, 5 100 kr till Käl-
lans givartjänst, 5 260 kr till IM Tel-Aviv. Kollekter från Uddevalla kyrka, LM Engströms gymnasium 
Göteborg samt Immanuelsförsamlingen, Hisingen. 
 
Plusgiro 4957312-4,  Swish: 0704136726  (ange "Källan") 

Gåvor till Nordiska Lutherhjälpen                                                             

Under perioden 210729 - 211016 har det insamlats 40 187 kr. 
Gåvor från församlingar under samma period: Peter Isaac Beens utbildningsstiftelse - kollekt på LM 
Engströms gymnasium, Fuxerna församling, Fuxernas församlings café, St Markus församling. 
Varmt tack! 
 
Plusgiro: 62 86 94-2,  Swish: 123 320 87 25 


