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Lovsång

Ledare
Lovsång

också studenter från föreningen Theofil och
församlingsfakulteten att söka stipendier för att
reflektera över den kristna trons judiska rötter.

Lovsång (på hebreiska Hallel, ( הHe) är ämnet
för det första numret av Livskällan 2022. Ämnet
lovsång är alltid centralt för en troende kristen och
messiansk jude. Gud har gett oss livet och för
denna gåva är lovsång det naturliga svaret. Men
att hänge sig åt Herren är en utmaning för alla
postmoderna människor som filosofiskt tar sin
utgångspunkt i jaget och inte i Gud. Att det judiska folket kan lovsjunga är i sig ett mirakel efter
2000 år i diasporan. Låt oss med dessa inledande
rader tacka Gud för förmånen att få vara hans
älskade barn.

En historia om Wien
Jag fick en bok i julklapp som heter "Palestina
förr och nu". Den är skriven av Birger Pernow
(1934). Han arbetade för Israelmissionen. Du
kanske kommer ihåg att jag skrev om just Israelmissionen i vårt sista nummer. 1934 ändrades
namnet till Svenska Israelmissionen. I boken jag
fick skriver Pernow om Israelmissionens hus på
Seegasse 16 i Wien. Där arbetade min mormors
syster, Moster Anna. Svenska Israelmissionen
räddade livet på ca 3000 judiska barn undan nazisterna och det är klart att jag blev lite extra stolt
över Moster Annas insats för Svenska Israelmissionen. I Livskällan står vi i samma anda som
Birger Pernow och Moster Anna. För att sammanfatta historien - Svenska Israelsmissionen 1.0
fanns 1875 - 1975. Svenska Israelsmissionen 2.0
fanns i Göteborg 1989 - 2012. Källan (1999-) för
sedan 2013 vidare traditionerna från Svenska Israelmissionen, vilket är glädjande och hedrande. Nu
arbetar vi för Svenska Israelmissionen 3.0. Vår
uppgift är viktig och vi kan med fasa konstatera
att antisemitismen växer sig starkare. Denna pest
kan bara bekämpas på ett sätt; genom kunskap och
bön. Därför är vår tidskrift så viktig.

Livskällan – en källa till lovsång
Livskällan är missionsorganisationen Källans
tidning (se www.kallan.se) och vill ge inblick i
den judiska världen, tydliggöra de judiska rötterna
i bibelundervisningen och bygga en bro mellan
den bibliska förkunnelsen och det postmoderna
svenska samhället. Tidningen är gratis men om
man vill skänka en gåvoprenumeration är summan
satt till 150 kr/år. Livskällan ligger nära Guds
hjärta i synen på hur kristna skall se på Guds
utvalda folk; det judiska folket – ett folk och en
nation som behöver ta emot Messias, som alla
andra folk och nationer, men som inte behöver bli
kristna. De är ju judar, israeler, Guds utvalda folk.
Dessa rader utmanar och behöver bearbetas. Till
vår hjälp har vi Livskällan med duktiga skribenter
som ger rapporter från missionsarbetet, samt
information och undervisning om Israelmission, i
historia och nutid. I allt eftersträvar vi en god
själavårdande förkunnelse som stämmer till bön
och eftertanke. I det här numret uppmanar vi

Karl-Henrik Wallerstein

Livskällan

Källan grundades 1999 och
verkar för att fler judar, men
även andra, skall få ta emot
biblisk förkunnelse.
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Prenumeration
4 nr/år via post eller nyhetsbrev.
Prenumeration är gratis inom Sverige, men behöver förnyas en gång
per år. Givare till Källan eller Nordiska Lutherhjälpen får den automatiskt
Gåvor
Plusgiro: 495 73 12-4
Swisch: 0704136726 (ange ”Källan”)

Aktuellt från Källan
Från Jews for Jesus i Ungern

arbete bland narkomaner, hemlösa och prostituerade i Israel. Jag upprättade kontakt mellan Avi*,
en israelisk resenär med narkotikaberoende, och
Igal. Var med och be för Avi!

Kata Tar leder arbetet för Jews for Jesus i Ungern.
Källan stödjer detta arbete och vi uppmanar alla
Livskällans läsare att delta i förbön för Kata och
arbetet för Jews for Jesus. Här kommer ett utdrag
från nyhetsbrevet för januari 2022 som Kata har
skrivit.

Sabbatshäsningar
Vi har haft två digitala sabbatshälsningar med 45
tittare. En av våra talare var Maxim Ammosov
från Moskva. Han talade över Mika 5:2. Han berättade varför Messias måste födas i Betlehem och
varför han måste komma från Gud, fader i Himmelen.

Lite statistik
Genom vårt vanliga evangelisationsarbete mellan
1 och 31 januari hade vi 84 samtal om evangelium
med judiska personer, 51 av dem med judar som
inte tror och 33 med judiska Jesustroende. Lajos*,
en icke-judisk hemlös man började komma regelbundet till kyrkan.
Judiska intellektuella
Jag har gått med i en grupp på Facebook för barn
och barnbarn till förintelseöverlevare. Jag bjöd in
dem till vår filmvisning av ”Historier från överlevare”. Filmen skapade många nervösa reaktioner,
men också överraskande många vänliga reaktioner. Jag inledde en konversation med den argaste
av dem, Tibor*. Han skickade en tre timmar lång
video med en rabbin som krossar alla de kristnas
argument. Han lovade mig att bli kristen om jag
kunde svara på rabbinens frågor. Jag har varit för
upptagen för att lyssna på videon, men jag ska
göra det. Jag inledde också mycket mera vänliga
samtal med en judisk läkare som heter Elisha*.
Jag kan tänka mig att bjuda in henne till vårt Purim-firande i mars. Var gärna med och be för henne och för Tibor.

Den andre talaren, Avi, talade över Jesaja 7:14,
profetian om jungfrufödseln och den djupa trösten
i namnet Immanuel, Gud med oss. Vårt fysiska
sabbatsfirande var en Tu Bishvat-måltid, dvs Trädens nyårsfest. Vi använde denna efter-bibliska
fest, för att tala om betydelsen hos olika bibliska
frukter.

Vi hade också vårt månatliga Småprat-evenemang. Vår gästtalare var Igal Vender från International Mission to Jewish People (IMJP). 20 personer såg på medan sändningen varade. Igal har ett
mäktigt vittnesbörd; han har sysslat med narkotika
och suttit i fängelse. Nu driver han ett underbart
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Digitala bibelstudier
Vi har en vän från IMJP som hjälper oss att besöka män. Eftersom han bor i Holland, så kan det
bara göras via Zoom. Men det är ändå djupa bibelsamtal med två unga judiska män och andliga
sökare. Båda har så smått börjat att tro på Jesus,
men de har inte öppet bekänt. Var med och be för
Csongor* och Imre*.

•
•

För unga kandidater på väg till
missionstjänst
För att Csongor och Imre ska bekänna sin
tro på Yeshua.

* betyder fingerat namn

Böneämnen
• För Tibor, en judisk intellektuell som är
arg.

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
Lovsång
san är ett exempel på denna typ av ömsint kommunikation mellan en brudgum och en brud, som
ofta tänks syfta på Kristus och Kyrkan.

Låt oss därför ständigt genom honom [Jesus]
frambära lovets offer till Gud,
en frukt från läppar som prisar hans namn.
(Hebr. 13:15)

Kommunikationen mellan Gudsrikets Herre
och dess medborgare
Gudsriket består av Kristus som kung och av de
människor som genom att kalla Jesus för Herre,
väljer att underordna sig och följa Honom. I
många kulturer har man för sed att skriva eulogier
till sina regenter. I Sverige kan vi till exempel
tänka på Bellmans hyllning till Gustav III, "Gustavs skål". I jordelivet föredrar vi ofta demokratiska styrelseformer. Men Gud är allsmäktig, allvetande och allgod. Varje inskränkning i Hans makt
blir därför en försämring. Trots att Gud redan vet
vad vi känner och tänker, och vad som är bäst för
oss; vill Han i bönen gärna även lyssna på våra
tankar och önskningar. I Bibeln får vi läsa om alla
Guds verk. Vi får även ta del av dem i Kyrkans
historia, i helgonberättelser och i samtida vittnesbörd. Lovsången är vårt gensvar, då vi får tacka
Gud för allt Han gjort som Herre och härskare.

Lovsången löper som en röd tråd genom Bibeln
och genom Kyrkans liv. Kristendomen är otänkbar utan lovsång. Men varför är det så och vad är
lovsång?
Kommunikationen mellan Fadern och hans
barn
Relationen mellan Gud och den kristne beskrivs
ofta som relationen mellan en förälder och ett
barn. Hur kommunikationen dem emellan ser ut,
har avgörande betydelse för barnets utveckling.
En god förälder ger sitt barn mycket uppmärksamhet och omsorg. En god förälder kan också få
mycket kärlek tillbaka; till en början som joller,
undan för undan som alltmer begripligt och välartikulerat tilltal. Bibeln beskriver för oss vad Gud
gjort. Vi märker också Hans dagliga omsorg. Lovsången är vårt gensvar. Ibland kan samspelet mellan förälder och barn bli grinigt och infekterat.
Det mår ingen bra av. Det är varje förälders ansvar att försöka bryta sådant samspel, genom att
föregå med gott exempel. Det gör Gud i Bibeln.
Lovsången hjälper oss å vår sida, att hitta rätt
förhållningssätt till vår himmelske Far.

Kommunikationen mellan människan och Gud
- Lovsången som offer
På flera ställen i Gamla Testamentet framställs
lovsången som ett offer till Gud (exv. Ps 27:6).
Leviterna förordnades att förrätta sådan sång i
Tabernaklet och Templet (1 Krön 6:31-32; 1 Krön
23:5; 2 Krön 29:25–30). Även i Nya Testamentet
beskrivs lovsången som ett offer (Hebr 13:15). I
denna mening är lovsången en uppgift som ingår i
det kristna livet. På samma sätt som offret i gamla
förbundet skulle frambäras på ett ordnat och regelbundet sätt, är det lämpligt att man även som
kristen finner en regelbundenhet i sin lovsång.
Mässan och tidegärden är beprövade sätt att göra
detta.

Kommunikationen mellan Kristi Brud och
hennes brudgum
Relationen mellan Kristus och församlingen beskrivs på många ställen i Bibeln som ett stundande
bröllop. Vi är genom tron trolovade med Kristus
och skall vid Hans återkomst få ingå äktenskap
med Honom. Inom ett välfungerande förlovat par
utbyts ofta uppskattning och ömhetsbetygelser av
olika slag. Det är det som bygger upp relationen,
som försäkrar den andre om kärleken. Om sådant
kärleksprat upphör, torkar relationen ut och blir
formell och innehållslös. Än värre är om det byts
ut mot hårda eller nedlåtande kommentarer, vredesutbrott eller våld. Nej, för att en relation skall
bevaras och utvecklas, behöver man prata med
varandra på ett uppskattande och intresserat sätt.
På samma sätt är det med Kyrkans relation till
Kristus. Kristi kärleksspråk får vi möta i Bibeln.
Lovsången är vårt gensvar till Honom. Höga Vi-

Kollektiv och enskild lovsång
En annan indelning skulle kunna vara mellan kollektiv och enskild lovsång. I den kollektiva lovsången, när vi träffas tillsammans i främst kyrkan,
lovsjunger vi Gud tillsammans. Vi står sida vid
sida och stämmer in i samma ord. I den enskilda
lovsången möter vi Gud på ett personligt och individuellt plan, utifrån våra egna tankar och känslor.
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Hosianna ( הוֹשָׁ ע־נָא, ὡσαννά) - Betyder "Rädda!"
Hyllningen till Jesus när Han rider in i Jerusalem
(Matt 21:9//). Används som förberedelse för nattvarden.
Psaltaren - Bibelns psalmbok. Alla psalmer utom
nummer 88 innehåller lovsång.
De tre nytestamentliga cantica:
- Magnificat - Marias lovsång (Luk 1:46-55). Används i Vespern, den stora aftonbönen.
- Benedictus - Sakarias lovsång (Luk 1:68–79).
Används i Laudes, den stora morgonbönen.
- Nunc dimittis - Symeons lovsång (Luk 2:29-32).
Används i Kompletoriet, den sena aftonbönen.
Det finns också många andra lovsånger i Bibeln,
av exempelvis Mose (2 Mos 15:1–18; 5 Mos
32:1–43), Mirjam (15:21), Hanna (1 Sam 2:1–10),
Jona (Jon 2:2–10) och Jesus själv (Matt 11:25-26).

Nu och i evigheten
Gud ger oss mycket gott i detta liv som är värt
vårt tack och lov. Men det finns också fortfarande
mycket lidande och problem. Lovsången på jorden blir som mest fullödig när vi har evighetsperspektivet; lovsången fullkomnas i evigheten.
Lovsångens funktion
Är lovsången till för Gud eller för oss? Både och.
Gud är ingen opersonlig eller okänslig kosmisk
kraft eller princip. Han berörs och blir glad när vi
visar vår glädje och uppskattning. Såsom mamman blir glad när barnet ritar ett mors dags-kort,
som den älskade blir glad av ett kärleksbrev, som
kungen blir glad när kungssången sjungs, eller
som när Gud gläds över våra offer.

Kyrkans lovsång
Kyrkan använder också en ständigt växande
mängd lovsånger författade utanför Bibeln. Några
viktiga och ofta använda är:
Eukaristin - Eukaristi betyder "tacksägelse". Det
är ett av namnen på nattvardsbönen. Eukaristi har
även i överförd bemärkelse blivit en benämning
på själva nattvarden. Centrum i eukaristin är också
ord från Bibeln - instiftelseorden.
Gloria Patri - Ära vare Fadern och Sonen och den
Helige Ande. En lovsångsstrof som brukar avsluta
psaltarpsalmer, nytestamentliga cantica och andra
viktiga böner.
Laudamus - Lovsången i mässans inledning. I
Svenska kyrkan används ofta en förkortad version. Den långa finns i den svenska psalmboken
nummer 697:4.
Te Deum - En lovsång i Matutinen, den tidiga
morgonbönen.
Exultet - Lovsången vid Påskljuset under
Påsknattsmässan.

Lovsång är att berätta för Gud hur bra vi tycker
Han är, och att tacka för alla bra saker Han gjort.
Om vi är sura och griniga och har en negativ attityd gentemot Gud, blir vi inga bra lärjungar. Lovsången hjälper oss att få en mer realistisk bild av
Gud och av hoppet, ofta i kontrast mot villkoren i
denna värld. Lovsången avslöjar vår grinighet,
missmod, tvivel, rädsla, trötthet och mörka Gudsbilder. Den avslöjar vår självcentrering och vårt
motstånd mot att underordna oss. Vi får bekänna
detta och lägga bort det. Och vi få be den Helige
Ande att ge oss en sann bild av Gud, en sann bild
av Hans sinnelag och av Hans verk. Då kan en
djupare lovsång ta form.
Bibelns lovsång
Många av de viktigaste och mest använda lovsångerna är hämtade ur Bibeln.
Amen ( אָ מֵ ן, ἀμήν) - Betyder "fast", "verkligt",
"sant", "Ja, så är det!" Ett ord med vilket vi instämmer i den lovsång som framburits.
Halleluja ( הַ לְּ לוּ־יָהּ, ἀλληλούϊα) - Betyder "Lova
Herren!"
Gloria, Ära - Änglarnas lovsång på Julnatten (Luk
2:14). Används i mässans inledning.
Sanctus, Helig - Serafsången i Jerusalems tempel
(Jes 6:3). Används som förberedelse för nattvarden.

Gunnar Persson
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Bibel och bön
Lovsång höves oss!
Halleluja! Det är gott att lovsjunga Gud. Ps 147:1

från det berörda hjärtat hos den som tror och lever
av Guds Nåd i Jesus. Egentligen är en kristen en
tillbedjare i ”Ande och sanning” 24/7 livet ut och i
evighet. Vi skall inte begränsa tillbedjan och lovsång till viss tid eller ensidig musikstil. ”Allt tillhör er” gäller bredd och öppenhet för att uttryckssätten skiftar. Mer konkret när vi tänker på lovsången i våra gudstjänster så bör vi fundera över
om vi underlättar för församlingens alla generationer att delta? Varför gör vi det gör? Gammalt
och nytt måste kunna leva tillsammans. Jag tänker
på musiken/lovsången/sången i våra samlingar.
Den musikaliska kultur som nästan tränger undan
det ”gamla” och vill verka för en trendighet, behöver begåvas med förståelsen att Gud verkar i
mångfald.

Att skriva och fundera över ett så dyrbart positivt
ämne som lovsång och tillbedjan av vår Gud och
Herre känns kluvet nu i denna stund då världen
kanske står på tröskeln till ett storkrig. Det som
sker uppfodrar oss också till engagerad förbön och
konkret omsorg. Våra grannars lidande finns med
i vår omtanke!
Människans urkallelse
Lovsång och tillbedjan av Skaparen hör till människans mest centrala kallelse som ”ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget
folk”. 1Petr 1:6. Vi hedningar inympas i det stora
sammanhanget, Guds frälsningsplan och vi utgör
en förstlingsfrukt som kallats till en välsignande
uppgift att få representera och verka för den levande ende Guden. ”Vi förkunnar hans härliga
gärningar”. 1 Petr 1:9

Lovsång är ett vapen!
Gud har upprättat en makt i våra munnar, för
Guds ovänners skull. Vi kan bekämpa andliga
fiender genom lovsång. Jfr Ps 8:3. En god tanke är
att i tider av trångmål ändå lovsjunga Gud och att
i livets olika skiften upphöja Guds makt och få
hjälp att stärkas i tron att Gud har koll. Kyrkan
kan med lovsången göra Guds vishet känd ”för
härskarna och väldigheterna i den himmelska
världen”. Ef 3:10.

Lovsångens därför
När vi kommer till tro på Jesus öppnas alla himlens välsignelser och vi får oförtjänt del i Guds
frälsning. Här finner vi den stora motivationen till
all typ av lovsång och tillbedjan, ”I sin kärlek har
han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle
tas upp som hans barn, enligt sin vilja och sitt
beslut, "för att den härliga nåd som han har skänkt
oss i den älskade skall prisas” Ef 1:5,6.

Lovsång i enhet
Gudstjänsten är viktig. Kyrkan är ett sjungande
folk. Herren vill hjälpa oss att ständigt återupptäcka ”det nya” dvs Evangeliet om Jesus. Lovsång
kan hjälpa oss att komma i symfoni med Herren
själv och vi får lovsjunga med stöd i Ordet, så kan
enheten som redan finns i Kristus, i Ordet, märkas. En trons enhet hörs i den gemensamma lovsången, en enhet då vi erfar Guds närvaros ljuvlighet.

Det stora lovsångsmotivet finns i Evangeliet. Det
är noga med precisering. Inga andra gudar får ta
plats: ”Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud
och Fader”, Ef 1:3. Kyrkans tro bekänns i ”läran”,
i lovsång och i lydnad. Vi uttrycker gemenskapen
med Gud genom att tillbe Fadern, Sonen och den
helige Ande, i en lovets och trons lydnad i Guds
kraft, med efterföljelse i vittnesbörd och gärning.
”Låt oss därför genom honom alltid frambära
lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn”. Hebr. 13:15

Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande.

Lovsångens hur?
Lovsången är gammal - sedan urmänniskans dagar
har den levat. En tendens till tillbedjan kan vi
finna i förundran över det vackra i livet. Men mer
inriktat, att tillbe och lovsjunga bibelns Gud utgår

Hans Lundaahl
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det i dig. I passiv rörelse. Det du kan göra är att
fortsätta konsumera biblisk förkunnelse, leva i
gemenskap med andra som vill ha mer av Jesus,
vända din blick till Jesus i ordlös bön även när det
är trögt och torrt, och inte minst komma till den
heliga nattvarden där Jesus kommer till dig - likt
vattnet till den törstande.

Bibel och bön
Ett kärleks-tack som föds inifrån
Ett av de svåraste hindren i vår tro är att vi så ofta
ser på oss själva. Spegelsyndromet är som en naturlag för oss människor, och kristna är inget undantag. Det tar ofta lång tid för den helige Ande
att forma oss på detta område, att vända vår blick
från oss själva till Jesus och andra människor.
Spegelsyndromet yttrar sig lite olika för oss. För
de, som med rätta, tar mycket allvarligt på synden,
riskerar det att vi nagelfar oss själva för att inte
göra fel, och när vi gör fel så sjunker vi ner i vår
skuld. Där i skuldträsket klafsar vi runt för att
komma loss, men det leder ofta till att vi blir än
mer leriga och missmodiga. Ingen lovsång föds
när vi ser på oss själva. Inte mycket till helgelse
heller, annat än på ytan. Vi behöver se vår synd,
vi behöver låta våra liv formas efter Guds heliga
vilja - men vägen är inte att låta vår blick vila över
oss själva i självömkan eller mikroskopisk skärskådning för att bli bättre människor.

Låt oss be och lovsjunga:
Kom helige Ande och påminn mig…
Om hur du skapade världen och gjorde människan till din avbild.
Om hur du utvalde det judiska folket - för all tid som ett redskap i din omsorg om alla folk.
Om hur du genom ditt folk gav oss Jesus som judarnas Messias, mänsklighetens räddare och min
frälsare.
Om hur du verkat genom apostlarna och deras
efterträdare i Kyrkans och ditt folks historia.
Om hur du i vår tid samlar judar och icke-judar
att tillsammans prisa dig för den du är, vad du
har gjort och för vad du vill göra.
Om ditt löfte om att snart komma tillbaka.
Låt mig se allt detta för mina ögon, låt mig se dig
Jesus.
Omvänd mig från mig själv så att jag vänder
blicken till att i stället ägna mitt liv åt att se dig
och de människor du låter mig möta.
Min älskade, du som gav ditt liv för mig innan jag
hade gett minsta respons.
Nu vill jag inte tänka på min synd, nu vill jag bara
tänka på din förlåtelse.
Nu vill jag sluta älta mina felsteg och i stället
fokusera på den väg du visar och vill föra mig in i.
Nu vill jag ge dig min vilja, min lydnad, min
kropp, min tid och mina pengar. Inte för att du
kräver det, utan för att jag vill att allt jag gör och
är skall bli en lovsång till dig.

Vetekornets lag
Jesus talar om en helt annan väg - vetekornets lag
- som han själv gått och nu vinkar in oss i. Den
vägen handlar om att vårt ego monteras ned, vittrar, rostar. Inte för att vår vilja eller vår personlighet skall ta stryk, utan för att vårt fina jag skall
blomma ut. (Vår vilja är fortsatt viktig, men Guds
vilja blir viktigare. Lukas 22:42.) Det sker genom
det paradoxala att vi ser mindre på oss själva och
mer på Jesus och andra människor. Det är befriande när mitt uppblåsta ego dräneras som en
punkterad luftmadrass, och mitt fina jag bara får
vara. Det blir då mycket mer intressant att jag är
älskad av Jesus, än att jag älskar honom. Det blir
så mycket mer intressant vad Jesus har gjort för
mig, än vad jag gör för honom. En liten blickförskjutning med stora konsekvenser.
Omvändelse = se på Jesus
Omvändelse handlar till stor del om att vår blick
flyttas från spegeln till Jesus. Då föds lovsången
som en bubblande källa inombords. En källa till
glädje mitt i sorgen, en tacksamhet mitt i mörkret
och ett envist fokus på den Älskade och närvarande vad som än händer. Låt den helige Ande göra

Karl-Henrik Karlsson
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Utblick Israel
Varför ska hednafolken lovsjunga Israels Gud?
Hallelu et Adonai, kol goyim (Psalm 117)

del. Det är därför aposteln Paulus säger att när
Israels folk blir frälst – genom Israels Messias –
så blir det liv från de döda för hela världen (Rom
11:11-15). Därför avslutas Psalm 117 så här: Herrens sanning består för evigt. Halleluja!

Lovsång – på hebreiska  הללhallel – är en central
del av Israels liv. Det räknas som självklart att
Israel ska lovsjunga Israels Gud. Det står till och
med att Gud tronar på Israels lovsånger (Ps
22:4). I Psalm 117 däremot står det Lova Herren,
alla hednafolk (גוים, goyim), prisa honom, alla
folk (אומים, umim)! Varför ska hednafolken prisa
Israels Gud? De har ju sina egna gudar. Ett svar är
att hednafolkens avgudabilder är vind och tomhet
(Jes 41:29). Men svaret som anges i Psalm 117
som skäl för att alla hednafolk uppmanas att prisa
HERREN, är att Guds nåd är väldig över oss. Vem
syftar ”oss” på? Psalm 117 är – som alla andra
Psaltarpsalmer - Israels sång, inte minst eftersom
den tillhör ”Lovsången” som sjöngs och fortfarande sjungs under den judiska påskmåltiden
(Matt 26:30). Alla hednafolk ska alltså lovsjunga
Israels Gud eftersom Gud behandlar Israels folk
väl. Hednafolken uppmanas att glädja sig och
tacka Gud för att Han är god mot Israel.

Dessvärre har den hednakristna delen av kyrkan
haft mycket lättare för antijudaistiska fördömanden än att glädja sig och lovsjunga Gud på grund
av hans nåd mot Israel. Tänk om vi kunde börja ta
Psalm 117 på allvar?
Lova Herren, alla hednafolk, prisa honom, alla
folk! Väldig är hans nåd över oss, och Herrens
sanning består för evigt. Halleluja!
Bibelöversättning: Svenska Folkbibeln.

Andreas Johansson

På vilket sätt vill Gud vara god mot Israel? Svaret
i Psalm 117 är: Väldig är hans nåd över Israel. En
översättning som ännu bättre fångar upp den hebreiska texten skulle vara: För hans godvilje-nåd
(חסד, chesed) övermannade (גבר, gavar) oss
(artikelförfattarens översättning). Vad betyder det
att övermannas av nåd? Vad betyder det att nåd
blir för stark? Ingen – inte heller Israels folk –
gillar att be om nåd, åtminstone inte innan det är
kris. Det är inte förrän Gud blir för stark som
människor ger upp – precis som Jakob till slut
blev välsignad av Gud när han grät och bad … om
nåd (Hos 12:5) den gången han kämpade med
Gud vid Jabboks vadställe och fick namnet Israel
(1 Mos 32:21–32). Israel välsignades, men gick
halt ifrån brottningsmatchen. Gud blev för stark
för Jakob/Israel och välsignade honom.
Det är på grund av Guds trofasta vilja att visa
godvilje-nåd mot Israel att hednafolken också ska
lovsjunga Israels Gud. För Gud sa ju ända från
början, både till Abram och Jakob, att genom dig
och din avkomma ska jordens alla släkten bli välsignade (1 Mos 28:14). Principen är att ju mer
Israel välsignas – främst genom Israels Messias –
desto mer välsignelse kommer hednafolken till

9

Vittnesbörd om Theofil
och Församlingsfakulteten
Varje torsdag träffar jag två kollegor som är anställda inom Svenska kyrkan. Den ene är präst,
den andre är församlingspedagog. Den ene har
studerat i Lund och gått på Theofil och den andre
studerat på Församlingsfakulteten i Göteborg.
Båda bär de på en vision och stolthet över Guds
ord och kyrkan. Det bästa är att de är unga, ca 30
år och kommer tjäna Svenska kyrkan i minst 40 år
(pension vid 70 års ålder, profeterar jag). Jag själv
kom i kontakt med Theofil när jag var student i
Lund. Theofil är en Credoförening för teologer.
Varje utbildning borde leda till att yrkesarbetaren
blir stolt över sitt yrke. Så är det inte alltid inom
kyrkan. Varje yrkeskategori har ett redskap som
skall användas. Ofta förknippas stoltheten med
redskapet. För kyrkans anställda utgör alltid Bibeln det främsta redskapet. Ja, det gör det för varje troende men för en anställd med uppdrag att
undervisa eller förkunna är Bibeln helt nödvändig
att kunna, älska och tjäna. Men i vår kultur har
kunskapen inom kyrkan inte sällan förändrats till
minskad tilltro och minskad stolthet. Denna förminskning av Guds ord är allvarlig och kommer
att leda till kyrkans död i vår kultur. Därför är
Theofil och Församlingsfakulteten så viktiga. De
har lite olika betoningar men de har samma
grundsyn; Bibeln är Guds fullt tillförlitliga uppenbarelse.

Utlysning av stipendier
Källan har en stipendiekassa för att uppmuntra
och möjliggöra forskning och studier om
Israelsmission och Jesustroende judar i historien
och idag, exempelvis genom bidrag till litteratur
eller resa. Forskningen/studierna skall vara
kopplade till Församlingsfakulteten i Göteborg
eller Theofil i Lund. Vi förväntar oss att resultatet
kommer Källan och andra till del. Syftet är att fler
skall få större kunskap. Mer kunskap – fler
brinnande hjärtan.
Ansökan
För den som vill studera i Jerusalem kan
stipendier sökas. Vi vill tipsa om Caspari Center
(se video) och kursen Discovering Jesus in His
Jewish Context. Vi ser gärna att ansökan i korthet
beskriver studiernas syfte, omfattning och
ämnesområde, samt har med kontaktuppgift till
handledare. Besök Källans hemsida www.kallan.org för ansökningsförfarande.
Sista ansökningsdatum: 1 april och 1 oktober.
”Jag vill utrusta mitt folk med kunskap, och
kunskapen kommer att förvandla deras hjärtan.”

Karl-Henrik Wallerstein, stolt Theofilare
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Rustad för livet
De allra flesta klarar av att efter skolan försörja
sig och närstående som är i behov av det allra
nödvändigaste. De undervisar också egna elever,
vilket de ålagts att göra. De bygger hus samt
skaffar odlingsmark och getter. En del bygger på
kort tid upp rörelser med bra inkomster som också
ger arbete åt andra. Deras byar och församlingar
är också tacksamma för dem. Rektor besöker
gamla elever under tre år för att se hur de lyckas,
ge råd och uppmuntran samt stöd och hjälp där det
behövs.

Ilemera Carpentry
Centre for Orphans
På hantverksskolan ICCO i Bukobastiftet i
Nordvästra Tanzania bor 22 elever, tolv flickor
och tio pojkar som kostnadsfritt får yrkesutbildning under 2 år. Alla kostnader betalas av
föreningen Ge det vidare, som är en av de
organisationer som Nordiska Lutherhjälpen
kanaliserar bistånd till. Ungdomarna ansöker
genom sina församlingar, och utväljandet sker av
skolans lärare.

Barbro & Per-Olof
Olsson

Utbildningen
Två manliga lärare undervisar pojkarna i snickeri
och två kvinnliga lärare undervisar flickorna i
sömnad, broderi, virkning med mera. Lärarna ger
mycket omsorg och kärlek och man undervisar
också i ämnen som näringslära, psykologi,
matematik och kristendom. Eleverna får lära sig
att driva affärer genom att sälja egna alster, ta upp
beställningar, beräkna kostnader, själva vara
noggranna och ärliga och hålla tidsramar.

Katastrofbistånd
Efter att tyfonen Rai drog fram på Filippinerna för
någon månad sedan så var snart Samaritan´s Purse
på plats för att bidra med viktig nödhjälp. De
hjälpte till att distribuera bland annat vatten,
kranar, hygienartiklar och matpaket. Det
medicinska teamet började arbeta i Surigao City
30 december och har hjälpt mer än 500 patienter.

Andligt liv
I kyrkan på söndagar deltar eleverna med egna
sånger. Eleverna får bibel och psalmbok och de
turas om att leda morgonbönen i kyrkan och har
själva aftonbön på skolan. Deras växande i tro och
frimodighet är märkbar under skoltiden.

Nordiska Lutherhjälpen grundades 2011 för att
underlätta för enskilda och församlingar att vara
delaktiga i bistånd som utgår från evangeliet och
ser till hela människan i vardag och katastrof.
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Retur: Fagerliden 6, 451 93 Uddevalla

Gåvor till Nordiska Lutherhjälpen
Under perioden 211017 - 220221 har det insamlats 95 186 kr.
Gåvor från församlingar under samma period: LM Engströms gymnasium i Vår Frälsares kapell
(gudstjänster i LM Engströms gymnasium, Peter Isaac Beens utbildningsstiftelse), Helga Trefaldighets
församling, Fuxerna-Åsbräcka, S:t Sigfrids husförsamling, Rydaholms församling samt S:t Markus
församling. Varmt tack!

Plusgiro: 62 86 94-2, Swish: 123 320 87 25

Gåvor till Källan
Under perioden 211018 - 211231 har det insamlats 91 640 kr varav 200 till Livskällan, 7 850 kr till Källans givartjänst, 26 300 i allmänna gåvor, 57 290 kr till Israelmissionen.
Under perioden 211019 - 220228 har det insamlats 34 050 kr varav 2 100 till Livskällan, 3 450 kr till
Källans givartjänst, 17 450 i allmänna gåvor, 11 050 kr till Israelmissionen.

Plusgiro 4957312-4, Swish: 0704136726 (ange "Källan")
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