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OCH

Ledare
OCH...
Det är en välsignelse att vi har konjunktionsordet
”och”. När jag lärde mig hebreiska och grekiska
sade lärarna att både ”men” och ”och” i grundtexten skrevs med hebreiskans ”waw” och grekiskans
”kai”. Vilken skillnad det skulle bli om vi konsekvent översatte med endast ”men” eller endast
”och”. Det hade naturligtvis blivit fel eftersom
intentionen i grundtexten ibland uttrycker ett motsatsförhållande, och ibland vill sammanbinda
orden. Men i Johannes kapitel 1:17 borde nog
ordet ”och” användas. Det står i NT 81: ”Ty lagen
gavs genom Mose, men nåden och sanningen har
kommit genom Jesus Kristus.” Lagen framställs
här som en motsättning till nåden. Visst är det till
viss del så, men budskapet är inte att lagen upphört och nåden tagit bort lagen. Snarare är det så
att nåden fullkomnar lagen. Lagen är i sig något
väldigt gott och utgör en förutsättning för nåden
och nåden gör att vi genom den helige Ande kan
hålla lagen. Kanske vi inte skall göra för stor sak
av hur man översätter. Men detta nummer av
Livskällan vill betona hur kristen tro förbinder
och nyanserar och(!) binder ihop verkligheten.
Allt för ofta har kristendom ställts mot judendom!
Man har felaktigt påstått att kristendomen är ljus
men judendomen är mörker. Allt för ofta har polariserande tendenser smugit sig in från den som
”äger” ordet. Allt för ofta har kristna ansett att
judar utgör ett problem. Antisemitism är en demonisk kraft som aldrig lyfter fram ordet ”och”
eftersom ”och” nyanserar och skapar utrymme för
två tankar. Som kristna tänker vi alltid minst två

tankar och det delar vi med judendomen. Det sägs
till och med att där två judar träffas och samtalar
finns det tre åsikter.

Livskällan

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”)

Vill du börja lära dig hebreiska?
Besök då till exempel följande hemsida:
https://www.hebrew4christians.com
Här finner du goda hjälpmedel att lära dig läsa
”Guds språk”. Även om bokstäverna till en början
känns svåra att känna igen eftersom de skiljer sig
från våra latinska bokstäver så är språket inte alls
omöjligt att lära sig, och bara genom att lära sig
det hebreiska alfabetet öppnar sig en ny verklighet. Vi repeterar det hebreiska alfabetet: Alef, Bet,
Gimel, Dalet, He ()אבגדה.
Och till sist i denna ledare hälsar vi våra nya
läsare välkomna. Jag hade förmånen att få undervisa i Jörlanda och Ljungby och där var några
deltagare nyfikna på Livskällan. Välkommen kära
nya läsare. Vi önskar att ni fördjupas genom denna tidskrift i kärlek till Guds folk. Vi verkar ju för
att fler judar, men(!) också andra skall ta emot
biblisk förkunnelse. Njut av ett nytt nummer med
biblisk förkunnelse som förenar, skapar dygder
och skapar harmoni! FRID

Karl-Henrik Wallerstein

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

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

Karl-Henrik Wallerstein
E-post: info@kallan.org
Nätet: www.kallan.org
Nyhetsbrev
E-post 1/månad
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Aktuellt från Källan
Purimfirande med Jews for Jesus i Budapest
Purimhögtiden firades i mars med 80 besökare. 27
av dem var judiska Jesus-troende och nio judar
som inte tror på Jesus och en grupp frivilliga som
deltog i genomförandet. En av höjdpunkterna var
när nio överlevare från förintelsen delade sin historia om hur deras förfäder, släktingar och de
själva räddades från katastrofen. En annan höjdpunkt var en ung man klädd i traditionella judiska
kläder som berättade berättelsen om Ester och

Honom, och bära uppdragets börda. Ester och
Mordokaj mognar till hjältar mot slutet av Esters
bok. Efter de traditionella glada sångerna och det
glada historieberättandet på Purim-högtiden, samlades vi runt våra överlevare för att höra deras
berättelser. Deras hjärtskärande berättelser påminde oss alla vilket slags folk Israels folk är. I
slutet bad vi för Ungern, att det ungerska folket
aldrig mer ska bli tjänare till Haman - människor

Mordokaj. Firandet skedde i vår lokala församling, Omega. Kata Tar (ledaren för arbetet i Budapest) berättade om hur hennes mamma räddades
inte bara från förintelsen men också från den eviga förintelsen genom att ta emot Yeshua som sin
frälsare.

som hatar Guds folk.
Tack för gåvan från Källan!
Följ med på resa till Ungern!
Från Källan skickades i april 7000 kr som bidrag
till arbetet som Jews for Jesus utför i Budapest. Vi
är tacksamma för Källans givare som gör missionsarbetet möjligt. Källan önskar inte att ”endast” skicka pengar, utan också besöka Ungern,
bygga relationer och delta i missionsarbetet. Nu
när reserestriktionerna släpps efter pandemin, ser
det ut som det kan bli möjligt. Utöver representant(er) från Källans styrelse, önskar vi också
erbjuda möjligheten till läsare av Livskällan och
Källans nyhetsbrev att resa till Budapest för att
besöka staden, lära känna våra judiska syskon i
tron och bidra i missionsarbetet. Låter detta intressant? Ta i så fall kontakt med Källans inspiratör
Andreas Johansson via e-post
andreas.johansson@kallan.org
Det är en intresseanmälan. Datum, resans varaktighet och innehåll återkommer vi till.

Ester och Mordokaj – hedniska namn
Vad betyder det faktum att de två judiska huvudfigurerna i Esters bok har namn som är tagna från
hedniska avgudar (Mordokaj - från guden Marduk, Ester – från gudinnan Ishtar)? Den frågan
fick våra kära judiska gäster på vårt senaste bibelstudium. Svaret säger mycket: ”Öppenhet och
acceptans av olikheter”, svarade en person som
beskriver sig själv som en person med stark judisk
identitet. Våra dagars judiska liv är inte så olikt
judiskt liv på Esters och Mordokajs tid. De två
hjältarna i Purim började sina liv med att få hedniska namn; de vände inte tillbaka till Jerusalem
för att bygga templet när de kunde, men tog tjänst
hos en främmande kung samtidigt som de dolde
sin judiska identitet så mycket som möjligt - trots
att de tillhörde ett folk med ett uppdrag, ett arv
som till slut skulle bidra till att rädda hela världen.
Purim-predikanten, Feri Kozma,
pekade på att varje gång vi överger vårt arv, så
händer det något, Den Evige tillåter att det händer,
för att vi ska skakas om och springa tillbaka till

Andreas Johansson
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___________________________________

__________________________________
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.

BOKA IN KONFERENS!
Livskällan, tillsammans med Pjätterydsakademin, Göteryds pastorat, inbjuder till konferens:
Lördag 27 maj och söndag 28 maj, 2023
Huvudföreläsare: Avi Snyder.
Konferensens tema behandlar Jesustroende judar.
Anmälan görs till karl-h.wallerstein@svenskakyrkan.se
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Undervisning
Och - helhet och balans
skapar materia och skapade andar. Människan är
en kropp och en skapad själ. Att vara kristen är att
denna mänskliga kropp-själ-enhet relaterar till
Guds oskapade ande.

[Jesus sade:] Jag ber att de alla ska vara ett, och
att de ska vara i oss liksom du, Far, är i mig och
jag i dig. (Joh 17:21)
Och
Ordet "och" är ett mycket vanligt och mycket
viktigt ord i de allra flesta språk. Ordklassmässigt
är det en sammanställande (kopulativ), samordnande konjunktion. På hebreiska heter "och" ְ וoch
skrivs ihop med efterföljande ord. Det transkriberas "we" och uttalas i klassisk hebreiska som engelskt "w" följt av kort "e". I modern hebreiska
används i stället svenskt "v". På grekiska heter
"och" καί, vilket transkriberas "kai" och uttalas
"kaj". Ordet "och" uttrycker sammanhållning och
förening. Sund kristen tro präglas av helhetssyn
och balans. Den kristna tron kallades i fornkyrkan
för Vägen. Jesus talar till och med om den smala
vägen. Vill man hålla sig på vägen, är det viktigt
att se upp för dikena - för båda dikena. Heresier
bygger ofta på en överbetoning av vissa aspekter
och en underbetoning av andra. De kan ofta
snabbt vinna popularitet, för att de presenterar en
förenklad världsbild och målar upp den motsatta
ståndpunkten som en fiende. Men den som bara
ser ett dike, ligger ofta i det andra. I denna artikel
vill jag ta upp några viktiga ämnen, där det gäller
att hålla samman två sidor av saken. Om Du funderar vidare över detta, kommer du säkert på fler
själv.

Jesus - Gud och människa
Jesus är enligt kristen tro helt och fullt både Gud
och människa. I ena diket finns exempelvis extremare liberalteologi, som förnekar att Jesus är
Gud. I det andra diket finns en underbetoning av
Jesu mänsklighet, som exempelvis apollinarismen,
som menar att Jesus har en mänsklig kropp, men
ingen mänsklig själ.
Frälsningen - Själ och kropp
Jesus blev människa, till kropp och själ; för att
frälsa oss människor till kropp och själ. Jesus räddar inte bara vår själ, så att den kan leva vidare
efter döden. Jesus dog och uppstod med sin kropp,
för att även våra kroppar skall få evigt liv.
Nattvarden - Bröd och kropp
Jesus säger att nattvardens bröd och vin är Hans
kropp och blod. Det är alltså inte bara bröd och
vin. Men det är inte heller bara kropp och blod,
som katolikerna menar. Det är både bröd/vin och
kropp/blod.
Bibeln - Guds och människors ord
Bibeln är Guds ord, men skriven av människor
och klädd i mänsklig språkdräkt.

Gud - en och tre
Det finns bara en Gud. Men den Guden är också
de tre personerna Fadern, Sonen och den Helige
Ande. I det ena diket finns exempelvis modalismen, som menar att Fader, Son och Ande bara
är olika uppenbarelseformer av Gud; och arianismen, som menar att Sonen är den främste
skapade varelsen, men inte Gud. Betonar vi å
andra sidan åtskillnaden mellan personerna,
riskerar vi att hamna i polyteism.

Människa och kristen
För att vara kristen måste man också vara människa. Den kristne befrias inte från människolivets
glädjeämnen och svårigheter. Tvärtom är det genom gemenskapen med Gud som den sanna
mänskligheten kan utvecklas. Och jordiska medel
kan användas i helgelsens tjänst.
Tro och förnuft
Vi tror inte i blindo. Vi tror på grund av apostlarnas vittnesbörd om den uppståndne. Förnuftet är
en viktig del av den kristna tron, och av livet i
övrigt. Tro och förnuft hjälper oss att förstå, utforska och använda skapelsen på ett klokt och
ansvarstagande sätt. Både tro och vetenskap kan
hjälpa oss att må bra till kropp och själ.

Ande och materia
I antiken ansågs det andliga ofta som finare än det
materiella och många riktningar gör så än idag. I
andra diket finns materialismen, som förnekar det
andliga och försöker förklara medvetande, tankar
och känslor uteslutande ur det materiella. Enligt
den kristna tron är Gud oskapad ande. Men Han
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Människor
Den kristna tron är till för alla människor: Judar
och hedningar, unga och gamla, rika och fattiga,
sjuka och friska, begåvade och mindre begåvade.

Men lika viktiga är lekmännens - de icke vigdas uppgifter i kyrka och församling.
Kultur
Den kristna tron kan uttryckas och utövas inom
många olika kulturella yttringar. Det är inte bara
en viss sorts musik som passar för lovsång. Musik- och konstsmak är dåliga grunder för kyrkliga
uppdelningar.

Helighet och kärlek
Gud är helig och vred över synden. Men Han är
också kärlek och älskar syndaren. Guds helighet
och kärlek löper samman på korset, där Faderns
vrede straffar synden, och där Sonens kärlek går
in i vårt ställe.

Sanning och enhet
Jesus ber att Hans lärjungar skall vara ett. Men
Han säger också att den Helige Ande skall leda
oss fram till hela sanningen. Sann ekumenik tar
med båda dessa perspektiv.

Lag och Evangelium
I både Gamla och Nya Testamentet finns beskrivet hur vi kan bli frälsta genom egna gärningar
(Lag) och genom tro på Jesu gärningar (Evangelium). Men på grund av synden, är det bara trons
väg som fungerar.

Kyrka och samhälle
Tron på Kristus gör oss annorlunda. Men vi är
också en del av samhället och är kallade att söka
dess bästa.

Frälsningen - Objektiv och subjektiv
Det hände något objektivt när Jesus dog på korset:
Gud tog emot Jesu offer och förlät på ett universellt plan hela mänsklighetens synd. Men frälsningen måste också inträda i den enskilda människans liv genom tro och dop.

Kyrka och stat
Både kyrkan och staten behövs. Men var och en
av dem skall sköta sina egna uppgifter utifrån
Guds kallelse (tvåregementsläran).

Fakta och känsla
Den kristna tron handlar om fakta om Gud och om
frälsningen. Den som tror, bekänner sin synd och
blir döpt, är frälst oavsett vad han eller hon känner. Samtidigt kan känslor, som utgår ifrån frälsningen och Andens verkan, vara till stor välsignelse.

Redan nu och ännu inte
Undren i den kristna tron beskrivs som försmak,
tecken på det som skall komma. Redan nu får vi
mycket av Gud, men vi får inte allt. Detta betyder
inte, att Gud inte håller sina löften. Utan det betyder, att tiden ännu inte är inne.
Gud och människa
Det är alltså viktigt att i den kristna tron hålla
samman olika sanningar, aspekter och praktiker.
Slutligen handlar den kristna tron om att förena
Gud och människa. Ingenting mindre än detta.
Kristen tro är inte ytterst sett en teori, inte en
praktik, inte en sanning, inte en känsla. Den är
föreningen mellan Gud och människa.

Tro och helgelse
För att bli frälst krävs både tro och gärningar. Men
det är inte våra gärningar, utan Jesu gärningar,
som vi får tillgodoräkna oss genom tron. Tro utan
egna gärningar är dock död. Vi blir inte frälsta
genom våra gärningar, men en sann tro leder genom den Helige Ande till helgelse, det vill säga
förnyelse av sinnelag och livsföring.
Rättfärdig och syndare
Som kristen är jag rättfärdig, eftersom jag genom
tron tillräknas Jesu rättfärdighet. Men samtidigt är
jag i mig själv syndare. Den under livet pågående
helgelsen gör mig allt mer lik Jesus, för att jag vid
Jesu återkomst skall bli helt och fullt helgad och
rättfärdig i alla avseenden.

Gunnar Persson

Präst och församling
Kyrkan behöver ett välutbildat och ansvarstagande ledarskap i form av biskop, präst och diakon.
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Bibel och bön
Waw - det hebreiska tecknet som nyanserar
Födelsen
När Jesus föds uppenbaras den reservationslösa
kärleken bland människor. Den födelsen var perfekt. Men Jesu mänsklighet är som waw:et som
böjer till, för samman och håller isär orden och
livsförhållandena. Vi får be till Jesus som vår
gode vän. Jesus handlar i nattvarden – genom den
Helige Ande – och tiden står stilla. Jesus gråter
och vredgas och delar mänsklighetens smärta.

Det hebreiska bokstavstecknet som kallas waw är
temat för detta nummer av Livskällan och ämnet
för denna betraktelse. Det är ett märkligt litet
tecken – ett lodrätt streck - som både åtskiljer och
sammanför ord och satser/delar av meningen och
som böjer verbens former så att berättandet kan
föras framåt eller vinklas på lämpligt sätt (verben
talar om vad som händer i meningen). Wawtecknet kan markera både konsekvens och beroende. Bokstaven waw utgörs av ett lodrätt streck
stående på bokstavslinjen, oftast intill ett annat
ord, före eller efter.

Uppståndelsen
Guds liv bröt igenom döden, fullkomligt. Uppståndelsens evangelium präglar trons människa
från grunden. Jesu vänskap är en vänskap också
med himmelen.

Bönelivet består inte enbart eller ens i huvudsak
av konstateranden hur livet är. Livet och livsvillkoren böjs på olika sätt, då behövs ett tecken som
hjälper oss vara uppmärksamma på nyanser. Vi
behöver lyfta fram nyanser i vår bön. Anden hjälper oss i vår bön! I det följande vill jag lyfta fram
några grundläggande förhållanden gentemot vilka
vi får nyansera vår bön och våra liv i Kristus:

Himmelsfärden och återkomsten
Men slutet var ändå bara en början. Lärjungarna
bjuds in att alltid leva i förhoppningen om Jesu
återkomst, att var dag fira uppståndelsens morgon.
Och när kvällen kommer få besinna sig inför det
yttersta, att döden definitivt är omintetgjord: i dina
händer Herre Gud befaller jag nu min ande. I Jesu
namn, Amen.

Skapelsen
När Gud skapade himmel och jord gjorde han det
perfekt. Allt han hade gjort var mycket gott. Men
bönekampen börjar redan i paradiset. Människan
undviker Guds fråga: Var är du?
Ödeläggelsen/flodkatastrofen
Ödeläggelsen eller flodkatastrofen var lika total
som skapelsen varit fullkomlig. Eller nästan total
för ovan vattnet flöt Guds räddnings ark tack vare
Noas lydnad. Men Noa var lydnadens man, det är
Abraham som är trons förebild. Vi får följa Abrahams bönekamp.

Jonas Nilsson

I djupet
Jag fäster mig vid ett av bönens verkliga bottenlägen som när profeten Jona slukats av fisken och
ropar i sin nöd, sin yttersta nöd. Och Jona konstaterar själv att Herren hörde. När Jonas liv löstes
upp tänkte han på Herren och bönen nådde Guds
helgedom. De som Jona sedan predikade för bävade. Men Jona däremot, han hade svårt för Guds
reservationslösa kärlek också till dem.
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Bibel och bön
Han som ger liv och liv i överflöd
Livet är en underbar gåva men samtidigt präglat
av det som är ont. Pandemin som drabbar alla
länder, kriget i Ukraina som drabbar miljoner
oskyldiga utgör kriser som förändrar livet i hela
världen och Europa. Mitt i allt detta svårbegripliga
onda förkunnar Kyrkan ett glädjebud om liv i
överflöd som består när allt förgår. Skaparen av
allt vill oss alltid väl hur än livet blir. Ingen slipper undan det som gör oss illa men Gud är med
oss i allt detta. Vilken tröst, ja vilken glädje! Livet
är alltid både och som du säkert erfarit och som är
temat för detta nummer av Livskällan. Både och,
liv och död, glädje och sorg, ljus och mörker, en
kamp mellan det goda och det onda. Påskens budskap är att döden är besegrad och att Livet vann
dess namn är Jesus! Pingsten vittnar om hur Guds
Ande ger oss detta liv när du litar på löftet: Se, jag
är med er alla dagar intill tidens slut! Matteus
28:20

jag tomater och potatis i gamla plasthinkar. Där
och här sker undret att en gammal torr potatis från
förra året efter några månader ger 8–10 nya. Själv
gör jag inget annat än bereder jorden, sätter potatisen och vattnar. Det är bara Gud som ger växten.
Så i naturen och så i vårt andliga liv. Det är befriande! Vi har inget att berömma oss av men desto
mer att glädjas över! Någon har sagt: den som
slutar att förundras över livets storhet har också i
viss mening slutat att leva. Samtidigt pågår det en
kamp för livet både i naturen och i våra egna liv.
Sommaren är kort och det mesta vissnar bort. Så
är också livet kort det går snart förbi och det gäller
att ta vara på de dagar av nåd som vi får. Ibland
ställs frågan: Är du rädd för att dö? Någon som
jag träffade svarade: nej det är jag inte men det
beror inte på mig utan på Jesus! Så blir det för den
som tar emot Honom som ger liv…liv i överflöd!
Låt oss nu förenas i bön och förbön: Käre Fader i
himmelen tack för livet som du ger oss och tack
för att du ger växten så att vi mognar för det liv
som Jesus har berett för oss! Tack för att du ger
det här i dopet, i ditt Ord och vid nattvardsbordet!
Helige Herre Gud, Helige starke Gud, Helige
odödlige Gud, förbarma dig över oss och hela
världen! Amen!

Allt är en gåva som Jesus har lidit och dött för att
vi ska få. Men den måste tas emot av var och en
personligen nu för en dag kan det bli för sent. Alla
vet vi att en dag blir den sista och bara Han som
ger oss livet vet när vi går ur tiden och in i den
evighet som väntar. Avgörandet sker nu , det
handlar om ett liv som ska växa, mogna och visa
sig i kärlek till Gud och till människor. Det enda
du och jag ska göra är att säga ja till Jesus och lita
på hans löften. Aposteln Paulus förundrades över
det som hände när han och de andra apostlarna
vittnade om Jesus Kristus och hans seger över
döden och skriver: vi planterade och vattnade…men den som betyder något är den som ger
växten, och det är Gud. 1 Kor. 3:7 Kanske du
liksom många trivs i naturen och att pyssla i trädgården. Vi har ingen stor trädgård men själv odlar

Var rädd om Livet - det ska rädda dig!

Åke Karlsson
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Utblick Israel
Bland KROKAR, dukar och stolpar:
Dit sänkte Guds härlighet sig.
Den hebreiska bokstaven vav påminner om att de
hebreiska bokstäverna ursprungligen var en storts
bildskrift. Ordet vav betyder ”krok”. Formen på
bokstaven vav liknade ursprungligen just en krok.
Numera skrivs bokstaven vav oftast utan kroken
och bara som ett streck, så här: ו.

förgården av tvinnat fint lingarn, hundra alnar
långa. Till dem gjordes tjugo stolpar med tjugo
fotstycken av koppar, men stolparnas KROKAR
och band gjordes av silver. Även för norra sidan
gjordes omhängena hundra alnar långa, och till
dem gjordes tjugo stolpar med tjugo fotstycken av
koppar, men stolparnas KROKAR och band gjordes av silver. För västra sidan gjordes omhängena femtio alnar långa. Till dem gjordes tio stolpar
och tio fotstycken, men stolparnas KROKAR och
band gjordes av silver (2 Mos 38:9–12).

Gud sa att Israels folk skulle bygga ett tält med
KROKAR (hebr: ווים, vavim), dukar och stolpar.
Gud beskrev för Mose i sex och ett halvt kapitel
(2 Mos 25–31:11) hur tältet skulle byggas, bland
annat om krokarna på förgårdens stolpar:

Säkerhetsföreskrifterna för tältet där Gud ville bo,
är som för ett kärnkraftverk. Folket höll sig utanför förgården. Bara prästerna – klädda i rätt sorts
kläder – kunde komma in i själva tältet. Bara
översteprästen – med rigorösa säkerhetsföreskrifter och offerblod - kunde komma in i det innersta
rummet för Guds närvaro en gång om året. Guds
strålning innebär en välsignelse, men den är också
farlig!

Du ska också göra en förgård till tabernaklet. För
den södra sidan, åt söder, ska omhängen till
förgården göras av tvinnat fint lingarn, hundra
alnar långa, för den ena sidan. Stolparna till dem
ska vara tjugo med sina tjugo fotstycken av
koppar, men stolparnas KROKAR och band ska
vara av silver. På samma sätt ska omhängen
göras för den norra långsidan, hundra alnar
långa. Stolparna till dem ska vara tjugo med tjugo
fotstycken av koppar, men stolparnas KROKAR
och band ska vara av silver (2 Mos 27:9–11).

När tältet var färdigt – med alla KROKAR, dukar
och stolpar, så flyttade Gud in:

Guds syfte med tältet var att han ville bo där och
möta sitt folk:

Då täckte molnskyn uppenbarelsetältet, och
Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose
kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, eftersom
molnskyn vilade över det och Herrens härlighet
uppfyllde tabernaklet (2 Mos 40:34–35).

Där ska jag uppenbara mig för er och tala med
dig. Där ska jag uppenbara mig för Israels barn
och den platsen ska bli helgad genom min
härlighet. Jag ska helga uppenbarelsetältet och
altaret, och Aron och hans söner ska jag helga till
präster åt mig. Jag ska bo mitt ibland Israels barn
och vara deras Gud. Och de ska inse att jag är
Herren deras Gud, som förde dem ut ur Egyptens
land för att bo mitt ibland dem. Jag är Herren
deras Gud (2 Mos 29:42b–46).

Andreas Johansson

Redan innan tältet hann byggas, bröt folket förbundet med Gud. De byggde en guldkalv (2 Mos
32), men på grund av Guds löfte – Gud hade lovat
med ed vid sig själv att vara med folket – så
byggdes tältet ändå:
Han [Besalel] gjorde också förgården. För den
södra sidan, åt söder, gjordes omhängena till
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Utblick Israel
Öppna hem för israeler
troende har eller av att den troende anses ha dåliga
argument för sin tro. I själva verket kan dessa ge
de bästa tillfällena att visa på Guds nåd. Genom
att jämföra Matteusevangeliet och Lukasevangeliet förstår vi dock att båda rövarna som korsfästes
bredvid Jesus hånade honom men att den ene av
dem ändrade sig, tillrättavisade den andre och
vädjade till Jesus om en tanke. Jesus lät inte hånet
hindra honom utan lovade honom i stället en plats
i paradiset.

Psaltaren 119 är uppdelad efter det hebreiska alfabetet och har en del för varje bokstav. Den del
som hör till detta nummers tema Waw  וgår att
finna i vers 41–48. I vers 41 och 46 finner vi just
ordet ”och”.
Låt din nåd komma över mig, Herre, och din
frälsning enligt ditt ord. Ps 119:41
Här finner vi grunden till evangelisation. Om vi
har fått erfara Guds nåd och frälsning så vill vi
föra denna vidare. I ett evangeliserande samtal så
får vi berätta om vad Gud har gjort för oss och
varför vi inte förtjänar hans nåd. Öppna hem för
israeler, som är en satsning där kristna får möjlighet att härbärgera israeler som är på resa, kan ge
flera möjligheter att få vittna om sin kristna tro.
De resande israelerna kan vara religiösa eller sekulära kan ha många olika frågor. En av de vanligaste frågorna brukar vara ”Varför gör ni detta för
oss?”. Detta kan vara ett mycket bra tillfälle att
visa på viljan att ge vidare av den nåd man själv
fått erfara. Självklart kan ett sådant samtal även ha
en apologetisk karaktär med vetenskaplig argumentation. Med en sekulär skulle det kunna vara
gällande Guds existens och med någon religiös
gällande historiken i Jesu död och uppståndelse.
Dock, vid delande av egna erfarenheter hörs sällan
motargument. Vidare kan samtalet handla om
behovet av Guds frälsning, pga synden. Frälsning
är inte ett koncept som endast skildras i evangelierna utan finns även i Tanach (GT). Även om
samtalet inte leder direkt till övertygelse kan det
ges möjlighet att få be bönen tillsammans från Ps
119:41 att Gud ska komma över mig med sin nåd
och frälsning enligt sitt ord. Om en människa söker frälsningen från Gud, är mycket vunnet.

Andra gången som ordet ”och” nämns i psalmstycket är i vers 46:
Jag ska tala inför kungar om dina vittnesbörd och
inte skämmas. Ps 119:46
Vem vet om Gud en dag kommer låta oss tala med
en kung om Guds nåd och trofasthet. För de flesta
av oss lär det vara troligt att vi åtminstone kommer i ett samtal med en person som vi upplever
har större kunskap än vi själva i det berörda ämnet. I Öppna hem för israeler kan man till exempel
komma i samtal med judar som har studerat skriften noga. Då är det lätt att känna en osäkerhet
inför vad man ska säga. I sådana situationer får vi
förtrösta på att Gud ger oss de rätta orden och att
vi inte skall komma på skam när vi talar om Guds
vittnesbörd.

Jonathan Weichbrodt

Då kan jag svara den som hånar mig, för jag litar
på ditt ord. Ps 119:42
Om vi förtröstar på Gud och har vår trygghet i
honom behöver vi inte oroa oss om folk hånar oss
för vår tro utan vi kan svara enligt hans ord. I
samtal kan vi be om att Gud ska ge oss möjlighet
att dela med oss av evangeliet. Ibland missar vi
dock möjligheterna för att de kommer på ett annat
sätt än vad vi tänkt oss. Hån kan komma av en
avundsjuka på den frälsningsförvissning som den
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judar till Israel. Machaseh är en av organisationerna som praktiskt och psykologiskt hjälper
tusentals ukrainska judar. Machasehs ukrainska
medarbetarna talar deras språk och vet vad krig
betyder och vad det innebär att flytta till Israel.

Machaseh
i Jerusalem

Tiderna ändras och behovet av att stanna i ljuset
ökar eftersom mörkret tycks växa fort runt omkring oss. Machaseh vill genom praktiska handlingar visa vägen till det sanna skyddet för oss
alla, vår älskande Far. Endast Han förlåter, renar
oss från allt ont och helar oss. Yeshua (Jesus på
hebreiska) leder Machasehs arbete och Han
arbetar med dem. Machaseh- teamet möts varje
vecka för att prata och be för dem de hjälper och
för varandra. Nu kommer volontärer tillbaka och
Machaseh välkomnar dem med glädje. Lena och
teamet är tacksamma för alla som stödjer dem på
olika sätt.

Machaseh är en av fyra organisationer som
Nordiska Lutherhjälpen kanaliserar bistånd till.
Machaseh, ett hebreiskt ord för “tillflykt”, grundades i Jerusalem för ungefär 14 år sedan som ett
center för familjer i kris. Under ledning av Lena
Levin och ett litet team av messianska kvinnor
från Ukraina och Etiopien, tar denna organisation
emot människor med olika behov, av olika religioner och status. Till exempel överlevare från
Förintelsen, mest från Ukraina, kvinnor med sina
barn som är offer för våld i hemmet, ensamma
mödrar med barn från Etiopien och personer med
sociala och finansiella behov. Machaseh ger samtalsterapi, praktisk hjälp och har ett distributionscenter med mat och kläder. De leder också
folk till andra professionella såsom psykiater,
advokat eller socialarbetare. Men framför allt
välkomnar de - med stor kärlek - människor som
inte längre vet var de kan finna hjälp.

Av Ingrid Toivainen

Katastrofbistånd
Samaritans Purse har olika typer av sjukvårdsanläggningar i flera olika delar av Ukraina just nu.
De bidrar även med mat och annan nödhjälp
genom samarbete med lokala kyrkor både i
Ukraina och Moldavien.

Under covidtiden hjälpte Machaseh behövande.
Volontärer slutade men behoven blev större.
Teamet gick med mat, lyssnande öron och ett
leende hem till folk. Mängden telefonsamtal
ökade. På grund av kriget i Ukraina flyttar många

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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Gåvor till Nordiska Lutherhjälpen
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Gåvor till Källan
Under perioden 220301 - 220430 har det insamlats 14 741 kr varav 200 till Livskällan, allmänna gåvor
7 650 kr, 4 100 kr till Källans givartjänst, 2 791 kr till Israelsmissionen. Kollekt från Uddevalla kyrka.
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