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   Ledare 
 
 

 

Syndoffer - det viktigaste offret 

 
Vi har kommit till bokstaven chet (ח), den åttonde 

bokstaven i det hebreiska alfabetet. Vi har också 
kommit fram till det kanske mest centrala i kristen 
tro, nämligen det som på hebreiska heter syndof-
fer chatat (חטאת) och vi skall i detta nummer 

studera betydelsen av ett offer för att sona våra 
synder. Eftersom vi förlorat kunskapen om att det 
behövs blod och offer för att få frid behöver vi 
hitta beröringspunkten med vårt samhälle och det 
är det dåliga samvete som präglar nutidsmänni-
skan. Detta dåliga samvete ser vi i ord som till 
exempel "klimatångest", "#Me too rörelsen". Men 
frånvaron av möjlighet till förlåtelse är lika tydlig. 
Den moderna människan inser problemen men ser 
inte förlåtelsen. 
 
Vårt dåliga samvete – vi kan bli förlåtna 
Vårt dåliga samvete beror på att vår själ är 
orolig tills dess hon finner vila i Gud och Gud 
har skapat människan, oavsett vad vetenska-
pen hävdar. Vetenskapen i vår tid verkar mer 
och mer bevisa att det bakom vår verklighet 
finns en intelligent designer som skapat allt. 
Enligt Paulus i Romarbrevet har vi människor 
inte någon ursäkt eftersom vi kan veta att Gud 
finns som yttersta orsak. Men vetskapen om 
Gud innebär inte automatiskt att vi förstår 
behovet av försoning. Det är först när vi talar 
om syndafallet, stunden när människan valde 
bort Gud och därmed missade målet i relatio-
nen till Gud som vi börjar förstå behovet av 
försoning. Syndafallet ger vid handen och 
förklarar att människan missat målet med sin 
relation till Gud, skapelsen, sin medmänniska 
och sin relation till sig själv. Just när kunska-

pens frukt åts föddes skulden och vi har alla 
en giftdroppe i vår kropp och ingen medicin 
förutom Kristi blod kan skapa frid.  
 
Judendomen hjälper oss förstå 
Inom judendomen, även efter templets fall, är 
betydelsen av offer central och därför är det 
för kristen tro väldigt viktigt att fördjupa sig i 
just det judiska tänkandet och Gamla testa-
mentets offerliturgier. Dessa offer visar på att 
försoning är möjlig. Även idrotten kan hjälpa 
oss. Inom idrottsvärlden är offer något själv-
klart. Vi måste offra oss för laget. I kristen tro 
är det på samma sätt så att när vi vet att Jesus 
Kristus har offrat sig för våra synders skull 
kan vi fyllas av kärlek till vår medmänniska 
och i kärlek till vår medmänniska vilja offra 
oss för att han eller hon skall se att det finns 
äkta kärlek i en värld som är så påverkad av 
att vi missat målet.  
 
Livskällan fördjupar vår kunskap 
Den tidning du nu har din hand är värdefull. 
Den ger dig kunskap och fördjupning i den 
kristna trons djupaste mysterium; att vi kan 
bli försonade. Försoning behövs och vi i 
Livskällan arbetar på Jesu uppdrag för förso-
ning mellan det judiska folket och kristna och 
vi har tillförsikt och tro att det kan bli verk-
lighet eftersom Jesus sade: Allt är fullbordat!  
 
 
   Karl-Henrik Wallerstein 
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även andra, skall få ta emot 
biblisk förkunnelse. 

LIVSKÄLLAN 
Ansvarig utgivare 
Carl-Henrik Karlsson 
tel 0737-738974  
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 
Sverige, men behöver förnyas en 
gång per år. Givare till Källan eller 
Nordiska Lutherhjälpen får den 
automatiskt 
Gåvor 
Plusgiro: 495 73 12-4 
Swish: 0704136726 (ange ”Källan”) 

 



 3 

 

   Aktuellt från Källan 
 
 
Källan stödjer arbetet som Jews for Jesus be-
driver i Odessa, Ukraina – med förböner och 
med pengar. Ledaren, Leonid Vasserman i 
Odessa har skrivit en hälsing.  

”Shalom! Tack för att ni fortsätter att be och 
stödja oss här i Ukraina! Det har gått två 

månader sedan jag skrev senast, men vi har 

inte haft paus i vårt missionsarbete. Vi 

fortsätter att nå ut till människor här: 

Förkunnar Guds Ord, ber för människor, 

hjälper dem med mat och medicin. Antalet 

judiska och icke-judiska familjer som vi 

hjälper växer hela tiden och har just nu nått 

400. Medan jag höll på att besöka människor 

för att dela ut mat, så besökte jag Emilia. Då 

jag frågade denna judiska kvinna vad hon 

tänkte om Jesus, så sa hon att hon tror på 

Gud. Och så berättade hon hur en kvinna 

hade hjälpt henne att be den judiska bönen 

”Vår Far”. Kort därefter, medan hon städade 

sitt hem så hittade Emilia ett häfte med 

Herrens bön och Syndarens bön. Nu ber hon 

dessa böner varje dag. Emilia och jag kom 

överens om att träffas och samtala om andliga 

ting så att hon kunde växa i Herren. 

Gud öppnar möjligheter för att nå ut till vårt 
folk. Min tidigare klasskamrat är befäl och 

försvarar Ukraina i detta krig. Jag ber hela 

tiden för honom och för hans medsoldater och 

jag håller kontakten med honom. Jag fick 

möjligheten att resa till hans militäras enhet 

och betjäna dem. Samtidigt gavs jag 

erbjudandet att bli en fältpräst. Jag sa – 

hineni, här är jag. Gud fixade allt för mig: 

Uniform till mig och min assistent, 

nödvändiga tillstånd och märken, och det 

viktigaste av allt, inköp av en värmekamera 

som behövdes i denna avdelning. Till avtalad 

tid kom jag och min broder Yuri som har 

erbjudit sig att hjälpa mig. Soldaterna mötte 

oss. Bara tolv av dem kunde komma till mötet. 

Dessa män var mestadels i 40- och 50-

årsåldern, bara en var yngre. De, som så 

många andra hade ryckts ut ur sina fredliga 

liv med sina familjer av detta galna krig. Vi 

bad för dem och jag delade Guds Ord med 

dem och inbjöd dem som önskade att be en 

omvändelsebön. Alla stod upp och alla bad 

högt – Guds närvaro var stark, ära till 

Honom! Vi samtalade, de hade flera frågor om 

många ämnen, både andliga och 

krigsrelaterade. Då jag sa till dem ”Be, och 

tala med Gud om allt ni har i hjärtat”, så sa 

de ”Vi ber”. Vi tog flera foton och jag gav 

dem värmekameran. Och så kom vi överens 

om att jag skulle komma och hålla 

gudstjänster och be. 

Ps 20:8–10: Vissa prisar vagnar och andra 

hästar, men vi prisar Herren vår Guds namn. 

De sjunker ner och faller, men vi reser oss och 

står raka. Herre, fräls! Må kungen svara oss 

när vi ropar. Var med och be om att detta krig 

ska ta slut, om fred och om återuppbyggnad 

för Ukraina! Be att det ukrainska folket i 

denna svåra tid ska söka Guds ansikte och 

finna evigt liv i Messias Jesus! I Yeshua! 

Leonid Vasserman  
Hälsningen är förkortad. 
 
 
 
 
   Andreas Johansson 
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Missionsorganisationen Källan tillsammans med Göteryds pastorat inbjuder till 
Pjätterydsakademins minikonferens 27–28 maj 2023 i Pjätteryds kyrka. 

 
Pris för konferensen 250 kr/dag (medlemmar i Källan samt Göteryds pastorat, Svenska kyrkan, gratis).  
Pris för mat: 250 kr/dag för samtliga deltagare. 
För mer information, mejla till karl-h.wallerstein@svenskakyrkan.se 
Anmälan sker från och med 1 november via hemsidan www.kallan.org. 
 

Konferensens tema: 
Pingsten och det judiska folkets kallelse 

 
Huvudtalare är Avi Snyder, messiansk jude med missionshjärta till det judis-

ka folket. Avi har varit chef för det europeiska arbetet för Jews for Jesus. 
Han började arbeta för organisationen 1978 och tjänstgjorde först i Los 

Angeles och flyttade sedan till Ukraina. Han var pionjär för Jews for Jesus i 
Ryssland och Ukraina. Han har också startat upp missionsverksamhet i Tysk-
land och Ungern. 

 
Avi fick sin teologiska utbildning vid Fuller Theological Seminary, School of 

World Missions. Han och hans fru Ruth har tre vuxna barn, Leah, Joel och 
Elizabeth. 
 
Föredragen av Avi hålls på engelska men översättning kommer att ges av Andreas Johansson. 
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   Undervisning 
 

 

Syndoffret 
 

 
Synden 
För att förstå syndoffrets funktion och effekter, 

måste vi först förstå synden. Enligt Bibeln beror 

alla våra problem på synden. Inte så att varje svå-

righet i livet är ett straff för en specifik personligt 

begången synd. Det jag talar om ligger i stället på 

ett kollektivt plan. Därmed inte sagt, att jag ge-

nom min personliga synd inte skulle ha förtjänat 

alla de lidanden jag drabbas av i livet. 

 

I begynnelsen levde människan utan lidande och 

utan synd. Hon levde i en underbar tillvaro där 

hon hade allt hon behövde. Och framför allt levde 

hon i en nära relation med Gud och kunde vandra 

och samtala med Honom. Men när människan 

valde syndens väg, drabbades hon också av lidan-

det. I syndafallsberättelsen exemplifieras med att 

en kvinna måste föda med smärta, och en man 

måste arbeta med möda. Döden framställs som 

syndens yttersta konsekvens. Och framför allt 

uppstår en skarp skilsmässa med Gud, och Hans 

närhet vaktas av en beväpnad kerub (1 Mos 2:15-

3:24). 

 

Hur kan då synden ha så genomgripande och för-

ödande konsekvenser? Jo, det beror på att synden 

innebär skilsmässa just från Gud. Gud är vår ska-

pare. Han är all godhets källa. När vi inte längre 

har kontakt med källan, upphör livets goda att 

komma till oss. Gud har av nåd låtit avbrottet inte 

ske abrupt, utan Han ger oss, trots vår synd, fort-

satt del av det goda, för att vi skall söka oss tillba-

ka till Honom och kontakten kunna återupprättas. 

Men om så inte sker, kommer förr eller senare det 

definitiva slutet. 

 

Tro, eller tillit, har en central roll i Bibeln. Det är 

genom tilliten vi har en relation med Gud. Det är 

svårt att ha en god relation med någon man inte 

litar på. Och det var just tilliten som var det första 

som skadades i syndafallet. Ormen lyckades lura 

människorna att misstro Gud, och att lita mer på 

ormen och på sig själva. Det är detta som är det 

egentliga syndafallet. När de började misstro Gud, 

kunde de inte längre leva i en nära relation med 

Honom. Det är också därför Jesus framställer 

tilliten som det främsta botemedlet. Tron, eller 

tilliten, är både vägen och målet. Paulus framstäl-

ler tron som ett av de tre ting, som inte bara hjäl-

per oss i detta liv, utan som består in i evigheten 

(1 Kor 13:13). 

 

Syndoffret 
Om nu alltså synden är problemet, så är det den 

som behöver avhjälpas. Syndens lön är döden (1 

Mos 2:17; Rom 6:23). När syndaren dör, har syn-

dens problem blivit löst, men då är ju även männi-

skan död, och Gud vill rädda människan. Bibeln 

arbetar därför med tanken om att någon annan kan 

bära döden på ett ställföreträdande sätt. Men utan 

att blod utgjuts ges ingen förlåtelse (Hebr. 9:22). 

 

Detta tema går som en röd tråd genom Bibeln. 

Syndoffret är ett offer där prästen i Tabernaklet 

eller Templet offrar ett djur i syndarens ställe. Det 

kan vara en tjur, en get, ett får, duvor, eller mjöl 

och olja, beroende på vem som syndat och eko-

nomisk ställning (3 Mos 4–5). På försoningsdagen 

genomfördes speciella ritualer genom att man 

bland annat offrade en tjur och en bock. En annan 

bock lade man folkets synder på och jagade sedan 

ut den i öknen (3 Mos 16). 

 

Problemet med syndoffret är dock, att ett djur inte 

motsvarar en människa. Detta visste man redan i 

Gamla Testamentet: 

 

Men ingen kan köpa sin broder fri eller ge 

Gud lösepenning för honom. Hans själs lö-

sen är dyr, den kan inte betalas till evig tid 

så att han får leva för alltid och aldrig se 

förgängelsen. (Ps 49:8–10) 
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Det som skulle krävas är alltså att man offrar en 

annan människa. Temat att offra en människa 

finns i Gamla Testamentet. Den mest kända berät-

telsen är den om Abraham, som Gud ber offra sin 

son. Det blir dock aldrig något fullbordat offer, för 

Gud ersätter Isak med en vädur (1 Mos 22). På 

samma sätt säger Gud att allt förstfött av hankön 

skall tillhöra Herren och man skall krossa nacken 

på det. Är det en människa skall han dock i stället 

lösas ut (2 Mos 13). Men när människooffer 

kommer på tal, väcks också Guds barmhärtighet 

och han får stark motvilja mot det: Och baalshöj-

derna i Hinnoms sons dal byggde de upp för att 

offra sina söner och döttrar åt Molok, fastän jag 

aldrig hade befallt dem att göra något så avsky-

värt eller ens tänkt mig det. (Jer. 32:35) Samtidigt 

finns det även en profetia om just en människa 

som skall ge sitt liv för folket som ett syndoffer 

(Jes. 53). 

 

Teologi 
Låt oss nu fundera lite teologiskt över detta. Om 

en människa syndar, och Gud vill rädda den män-

niskan, behöver en annan människa dö i hans eller 

hennes ställe. Problemen med detta är: 1) Om en 

människa behöver dö för en annan, kommer det 

att bli väldigt många människor som ändå behöver 

offras. 2) Dessutom måste det vara en rättfärdig 

människa som dör för en syndare. En syndare 

måste ju dö för sin egen synd, och det är därför 

bara en rättfärdig människa som kan gå in i någon 

annans ställe. Och det finns inga människor som 

inte syndat. 3) Gud vill inte kräva av någon män-

niska att han eller hon skall offra sig för någon 

annan. 

 

Enda lösningen är därför att Gud själv blir männi-

ska och offrar sig själv. Detta innebär att Gud går 

i döden av egen fri vilja och inte kräver det av 

någon annan (Joh. 10:18). Detta löser problem (3). 

Gud är visserligen odödlig, men om Han blir 

människa kan Han dö. Gud är också rättfärdig, 

vilket löser problem (2). Den rättfärdige kan inte 

dö, eftersom det är synden som leder till döden. 

Men när Han bär våra synder, kan han dö. Gud 

måste bli människa helt och hållet, till både kropp 

och själ, för att kunna dö för både syndiga hand-

lingar och tankar (Gregorios av Naziansos, Epistel 

101:7). Slutligen är Gud oändligt mycket större än 

en människa. Han kan därför dö inte bara för en 

annan människa, utan för alla, vilket löser pro-

blem (1). 

 

Gudamänniskans offerdöd löser alltså problemet. 

Han har givit oss ett fullkomligt och evigt offer 

för alla tider, som åter öppnar vägen till full ge-

menskap med Gud. På så sätt öppnas också våra 

hjärtan för den Helige Ande som där kan börja 

utöva helgelsens verk (Gal 5). Jesu uppståndelse 

visar att döden är besegrad. Därav förstår vi att 

även synden måste vara besegrad. 

 

Hur var det då med offren i Gamla Testamentet? 

Var de verkningslösa och utan kraft, bara en sym-

bol för det som skulle komma (Hebr. 9:9–10)? 

Men samtidigt hade ju Gud lovat att den som ut-

förde dessa offer faktiskt blev förlåten (3 Mos 

4:31). Kanske kan man se dem som Gamla För-

bundets sakrament? På samma sätt som nattvarden 

inte har någon försonande kraft i sig själv, utan 

hämtar sin kraft från Kristi fullkomliga offer i 

förgången tid; på samma sätt kanske offren i 

Gamla Testamentet inte i sig själva kunde bringa 

försoning, men hämtade sin kraft från Kristi full-

komliga offer i framtiden? 

 

Om Du vill läsa mer om detta, så finns den utför-

ligaste beskrivningen i Hebr. 4–10. 

 
 
 
 
   Gunnar Persson 
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   Bibel och bön 
 
 

Försonad 
 
 
Försonad i Jesu kropp och blod. 
 
Inte sällan står vi handfallna inför allt plågsamt, 
likt profeten Daniel (Dan 10:15). Förskräckta. 
Uppgivna. Modlösa. Men den som såg ut som en 
människa rörde först vid Daniels mun så att han 
kunde berätta. Andra gången som Daniel berördes 
fick han styrka. Daniel hade mött Människosonen 
i en himmelsk syn. Dessa insikter tackar vi Gud 
för, det är hans Smorde som gjorde det. Hur kun-
de han? Denna bönebetraktelse vill stanna inför 
den frågan. Hur kan Människosonen levandegöra 
handfallna, förskräckta och modlösa syndare?  
 
Guds blod. 
Han som skapade människan återlöste henne ge-
nom sin Sons blod. Det är sonskapet som är nyck-
eln, kärleken mellan Fadern och Sonen. Inte för 
att Sonen var så duktig och exemplarisk utan för 
att Fadern älskar, för att Faderns blod rann i So-
nens ådror, sann Gud och sann människa. Sonen 
var trogen sin himmelske Far in i döden, så var 
hans mor trogen Fadern livet ut. 
 
Bockens blod. 
Försoningsdagens betydelse för Israels folk visste 
alla om. Till tabernaklet och senare templet hade 
man kommit med sin villighet till offer och bett 
sin syndabekännelse. En gång om året renades 
denna helgedom av översteprästen. Överstepräs-
ten fick offra både för sig själv och för folket. 
Syndoffersbockarna var viktiga. Den ene av synd-
offersbockarna fick bära i väg synderna symbo-
liskt ut i öknen, de hade överförts via handpålägg-
ning när översteprästen bekänt både sina egna och 
folkets synder (en huvudsak just i syndoffret). 
Översteprästen skulle därnäst för sin del gå in i 
det allra heligaste med den andra synodoffers-
bockens utgjutna blod. Det utgjutna blodet skulle 
försona den skuld som synden åsamkat. 
 
Jesu blod i stället för mitt. 
När Jesus låter döpa sig går han den omvända 
vägen. Guds älskade Son låter sig döpas som en 
syndare. Han inte bara bekänner folkets synder, 
han tar dem på sig och in i sin egen kropp. Vår 
överstepräst känner med oss, frestad i allt dock 
utan synd. Kristus har genom den helige Ande 

framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. 
Gud var i Kristus och försonade världen med sig 
själv. När Jesus dör slocknar allt. Gud låter Jesu 
gudomliga och mänskliga blod rinna ner över 
förnedringsredskapet framför andra, Jesu heliga 
kors. I Jesu person har det gudomliga och mänsk-
liga så förenats utan att sammanblandas så att när 
det jordiska dött kan Jesu gamla kropp uppstå 
genom Guds kraft. Därför är föreningen av det 
gudomliga och mänskliga i Jesu kropp och blod 
hemligheten för oss och för alla människor. Han 
dog i vårt ställe, för att vi skulle få liv i hans 
Namn.  
 
Levandegjorda. 
Vi förenas med Jesu kropp genom att dö med 
honom i det heliga dopet, en gång för alla och 
dagligen pånyttfödas. Den helige Ande reser vår 
dödliga kropp och själ och ande upp. I den heliga 
måltiden får vi äta och dricka hans heliga upp-
ståndna kropp och blod: i, med och under nattvar-
dens bröd och vin, till syndernas förlåtelse. När vi 
firar nattvard firar vi inte bara hans offer, vi firar 
lika mycket hans uppståndelse och därmed seger 
över döden, för att alltid leva med honom.  
    Försonade och styrkta av Jesu kropp och blod. I 
hans Namn och Närvaro. Amen.  
 
 
 
 
 
   Jonas Nilsson 
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   Bibel och bön 
 
 

Den sista resan 
 
 
Något om – och inför – den sista resan 
Hösten är här och året går in i sitt slutskede. Det 
är skördetid och efter en gynnsam sommar blev 
det mycket att bärga in både från åkrar och träd-
gårdar. När människan ansvarsfullt brukar jorden 
ger Skaparen växten och frambringar bröd ur jor-
den som det heter i den judiska bordsbönen. Det 
bör vi tänka på i tacksamhet varje gång vi sätter 
oss till bords! Mitt i det vardagliga påminns vi om 
det himmelska. Vad blir skörden i ditt och mitt 
liv? Herren Gud är inte långt bortom denna verk-
lighet utan mitt ibland oss. Fördold men närmare 
var och en än vi själva kan fatta. Det är stort!  

Du omsluter mig på alla sidor 
och håller mig i din hand. En 

sådan kunskap är mig allt för 
underbar den är så hög att jag ej 

kan förstå den. Psalt.139:5–6  

Herren är närvarande, men är du och jag det?  
Han var och är närvarande i det judiska folket 
genom vilket Han uppenbarat sin frälsning för alla 
människor. Han är närvarande också i sin Kyrka 
och i det förbund som Han grundade genom sin 
död på korset och sin ärofulla uppståndelse. Då 
instiftade Han det nya förbundets måltid, där Han, 
Messias Jesus Kristus ger oss brödet från himme-
len. Det behöver du och jag ofta ta emot! Där ger 
den Odödlige liv av sitt eget liv. Hans ord betygar: 
för dig utgiven, för dig utgjutet, och du kan med 
alla trogna säga AMEN må det ske: för mig, för 
mig! Därför kallas nattvarden odödlighetens lä-
kemedel vilket denna måltid förvisso är. Verklig 
men fördold liksom i naturen. Så kan vi med 
psalmisten säga: ”En sådan kunskap är mig allt för 
underbar den är så hög att jag inte kan begripa 
det!” Men den är sann därför att Jesus har sagt 
det. Ordet som blev kött bekräftar sanningen om 
den närvaro där vi kan mötas och ta emot det vi 
behöver för både livet här och den evighet som 
väntar. Det måste du och jag göra nu, det kan bli 
för sent, men det är inte för sent så länge vi får 
nya dagar. Idag är frälsningens dag, den rätta tiden 
och ta emot allt det goda som Herren av nåd och i 
kärlek vill ge oss!  
 
 

Människans liv kan liknas vid en resa i tiden.  
Tiden är begränsad som de flesta vet. Få vill inse 
dess konsekvenser. När vi varje dag läser om de 
som har dött så vittnar nästan alla symboler om 
den människans intresse och prestation. Korsen är 
få! Det inget fel att minnas det goda människor 
har gjort. Men om vi glömmer den Högste som 
gett oss livet och alla de gåvor vi fått och får varje 
dag, ja då lurar vi oss själva. Många säger öppet; 
det finns inget mer! När vi dör är allt slut. Detta är 
den stora lögnen som präglar också vår tid. Medan 
den stora Sanningen är att när vi dör går vi ur 
tiden och in i evigheten och hur den blir för oss 
beror på om vi tagit emot Jesus!  
 
Lita på Jesus! 
Den som hör mitt ord och tror på honom som har 
sänt mig, han har evigt liv (Joh.5:24). 
Vi är skapade till att bli lika Honom. Men själ-
viskheten och ondskan hotar att förstöra Guds 
goda mening. Jesus vill och kan återställa allt så 
att det blir som Fadern i sin stora kärlek har tänkt. 
Målet för den sista resan är att få komma hem. 
Där finns ingen sjukdom, sorg eller död. Först där 
får vi svar på alla varför, krig och kriser i världen, 
här hemma och i våra egna liv. Här i tiden får vi 
bereda oss för allt detta men aldrig glömma att 
bereda oss för den sista resan! Den blir alltid bra i 
förtröstan på Jesus som har gått före och berett oss 
rum!  
 
Låt oss be:  

Jag behöver dig O Jesus för 

att skyla all min brist, jag 
behöver dig i livet och en gång 

i döden sist, jag behöver dig 
beständigt vid vart enda steg 

jag tar, endast ut i din förening 
nåd och evigt liv jag har! 
Amen 

 
 
 

   Åke Karlsson 
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   Utblick Israel 
 

 

Chatat: syndoffret 
 

 
Chatat: Prästerna skulle äta upp syndoffret 
. 
Så länge templet i Jerusalem fanns, offrades det 
varje dag. När den hednakristna kyrkan har sett på 
offertjänsten i templet, har man i förkunnelsen 
ofta omtalat alla offertyperna tillsammans, som 
om de var helt lika. Men Gud gav Israel föreskrif-
ter om olika typer av offer: 

- Brännoffret skulle brännas upp helt och 
hållet (3 Mos 1).  

- Matoffret är en sorts vegetariskt 
”sidooffer” som offras tillsammans med 
de andra typerna offer (3 Mos 2).  

- Gemenskapsoffret - förutom några 
bestämda delar av djuret - åts i sin helhet 
upp av den som offrade (3 Mos 3). 

Denna artikel handlar om syndoffret (חטאת, chatat) 
och skuldoffret (אשם, ´asham) som främst står 
omtalade i 3 Mos 4–5 och 6:17-23. 
 
Ordroten hos det hebreiska ordet som översätts 
med ”synd” är א.ט.ח . (Chet-tet-alef). Grundbety-
delsen handlar här om att ”missa målet” när man 
skjuter prick, som i till exempel Dom 20:16: 
”Bland allt detta folk fanns 700 utvalda män som 
var vänsterhänta och som alla kunde träffa på 
håret med slungstenen utan att missa ( חטאולא י , 
velo yachte).” 
 
3 Mos 4 börjar så här: ”Herren talade till Mose. 
Han sade: Säg till Israels barn: Om någon syndar 
(missar målet) av misstag mot något av Herrens 
bud och gör något som inte får göras, ska den 
smorde prästen, om det är han som har syndat 
(missat målet) och därmed dragit skuld över fol-
ket, offra en felfri ungtjur åt Herren till syndoffer 
för den synd han har begått (missa-målet-offer).” 
Tankegången är att om Guds folk, Israel, missar 
målet med ett liv i tjänst för Israels Gud (alla de 
avgudadyrkande folkgrupperna kommer gradvis 
med i Bibelns budskap efter hand), så vilar det 
helt objektivt en skuld över folket. Något måste 
göras för att reparera skadan, synden måste förso-
nas (täckas over), annars kan inte Gud stanna hos 
sitt folk. 
 
Genom att föra fram ett djur – ett felfritt offerdjur 
– och lägga handen på djurets huvud, så förs skul-
den över från den som har missat målet till djuret 

som var felfritt. Därefter slaktas djuret (döds-
straff) av prästen och blodet stänks och stryks av 
prästen enligt närmare bestämda regler. 
 
Den finns en gradering av allvaret i ett syndoffer. 
Om en präst (dvs själva funktionären som är an-
svarig för renhållningsarbetet) eller hela folket 
missar Guds mål för livet (dvs syndar), så ska 
blodet bäras in i helgedomen/templet för att stän-
kas framför förhänget. Offerdjuret ska så brännas 
utanför lägret. Om det däremot är en ledare eller 
en vanlig israelit som har syndat (gjort en felträff), 
så ska blodet från offerdjuret strykas på altarhor-
nen på brännofferaltaret ute på den öppna platsen. 
Därefter var det prästernas uppgift att äta upp 
syndofferdjurets kött (3 Mos 6:17-23).  
Vi vet inte vad generation efter generation präster 
i templet i Jerusalem tänkte och upplevde medan 
de åt upp köttet från djur som deras med-israeliter 
hade bekänt synderna över, och vars blod hade 
strukits på brännofferaltaret. Men vi kan kanske 
föreställa oss det. De åt upp synd-köttet – gång 
efter gång. Skulle det någon gång kunna bäras 
fram ett syndoffer som skulle kunna slutgiltigt 
försona Israels och alla människors felträffar 
(synder)? Vi citerar den judiske aposteln Sha´ul 
Paulus i 2 Kor 5:20-21: 
 

Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud 
vädjar genom oss. Vi ber på Kristi upp-
drag: låt försona er med Gud! Han som 
inte visste av synd, honom gjorde Gud till 
synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle 
bli rättfärdiga inför Gud. 
 

För att förstå vad Sha´ul Paulus skriver, så är det 
viktig att veta om att i den grekiska översättningen 
av Bibeln, Septuaginta, så översätts ”synd” och 
”syndoffer” med samma ord, nämligen ἁμαρτία 
(hamartía).  
Det aposteln säger är alltså att Jesus Messias blev 
ett syndoffer! 
 
 
 
   Andreas Johansson 
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Egen utrustning öppnar möjligheter 
för TV16 

 
TV16 är en kristen webb-kanal där det mesta 
av innehållet är på svenska men det finns ock-
så program på engelska. Visionen är "att fler 
människor ska växa i tro, kunskap och tjänst 
och få stöd till att ha sitt andliga hem i en lo-
kal församling". Ett stort fokus ligger på un-
dervisning och mycket är anpassat för en vux-
en publik. Men vi ber och arbetar för en större 
bredd. Om ni inte har varit inne och tittat re-
dan så gör gärna det redan idag på 
www.tv16.org. Till att börja med vill jag ge 
en liten praktisk guide. De videor och ljudin-
spelningar (poddar) som ni ser på förstasidan, 
under den stora bilden, är bara ett litet urval. 
För att kunna se hela utbudet måste ni använ-
da menyn längst upp. För den som tittar med 
hjälp av dator har vi lagt till ytterligare några 
rubriker, till vänster i den stora bilden, som ni 
också kan klicka på för att komma vidare. 
 
Ett ämne för tacksägelse är att TV16 i år har 
kunnat köpa in en videokamera och en väska 
för utrustning. Redan tidigare hade styrelsen 
varit inne på att vi som paraplyorganisation 
behöver producera mer innehåll själva och 
inte bara förlita oss på att det kommer nytt 
från medlemmar och mediapartners som har 
anslutit sina Youtube-kanaler eller sin podcast 
till TV16. Utrustningen för produktion inne-
bär att vi under 2022 har kunnat göra fem 
inspelningar själva: “Kyrkdag med TV16 
Högmässa” (från Alvesta, tredje söndagen i 
fastan), “Kyrkdag med TV16 Föredrag” 
(samma söndag, med prästen Håkan Sunnli-
den), “Pilgrimsvandring vid Seglora kyrka” 
(en sommardag i juli med församlingspeda-
gogen Tomas Eklund som föredragshållare), 
“Biskop Hans Jönsson om kyrkan i Lettland” 

(från ett höstmöte i oktober med Kyrkliga 
Förbundets lokalavdelning i Mark och Bolle-
bygd ihop med Riksförbundet Kristen Fost-
ran, RKF) samt “Kristet lärarförbund sedan 
1883 – historia och framtidsvision” (från 
samma höstmöte, med bland annat Källans 
grundare Carl-Henrik Karlsson som även är 
ordförande i RKF). 
Låt mig även berätta om en satsning som vi 
kallar “Inför helgen”. Tanken är att en gång i 
veckan släppa en ny film på max 10 minuter 
där 3–4 korta klipp från filmer eller poddar på 
TV16 presenteras. Genom att se “Inför hel-
gen” regelbundet kan tittarna exempelvis få 
hjälp att följa en programserie över flera 
veckor. Vi kan också lyfta upp äldre inspel-
ningar som passar under kyrkoåret samt göra 
reklam för nyheter i utbudet. 
Jag tror det är unikt i Sverige att en verksam-
het som TV16 har byggts upp och drivs helt 
ideellt. Mänskligt sett är det en svaghet jäm-
fört med etablerade bolag som kan ösa in 
hundratusentals eller miljontals kronor per år 
på att låta professionella anställda spela in 
program och marknadsföra kanalen så att den 
blir känd. Att som TV16 bara ha runt tusen 
visningar per månad är mer eller mindre för-
sumbart jämfört med andra medieplattformar. 
Men samtidigt är det absolut inget att skäm-
mas för. Tvärtom. Var och en som tittar och 
lyssnar är oändligt värdefull. På något sätt 
tyder detta långsamma växande också på en 
styrka och uthållighet som börjar bära frukt. 
Det är som om Gud med sin “lerklump” håller 
på att skapa något, som vi kanske ännu bara 
kan ana vad det ska formas till, samtidigt som 
han förbereder oss kristna i Sverige på att 
verka i en tid präglad av stora omvälvningar 
och en allt högre grad av sekularisering.  

… men han svarade mig: 
"Min nåd är nog för dig, för 

min kraft fullkomnas i 

svaghet." Därför vill jag 

hellre berömma mig av min 

svaghet, för att Kristi kraft 

ska vila över mig. (2 Kor 

12:9) 

Stefan Karlsson, ordförande i TV16 
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Rapport från 
World Medical Mission 

 
World Medical Mission är en biståndsorganisation 

som Nordiska Lutherhjälpen stöder. 

 

 
 

Dr John Fitzwater arbetar för World Medical 

Mission och är barnkirurg på Tenwk hospital i 

Kenya. Därifrån delar han med sig av sitt 

pågående arbete. För en tid sedan var en ung 

pojke som led av en allvarlig och dödlig sjukdom 

inlagd på sjukhuset där John arbetar. Man visste 

att läget var illa för pojken. Det som fanns kvar att 

göra var att be för honom och det gjorde John. På 

morgonen dagen efter, när John kom tillbaka till 

jobbet, hittade han en lapp från sjukhusets kaplan. 

Där det stod att kaplanen kvällen innan hade fått 

be med den sjuka pojken och att han hade tagit 

emot Jesus som sin herre och frälsare. När John 

läste detta fylldes han av glädje för nu fick han 

veta att pojken, trots det svåra tillstånd han befann 

sig i, ägde det eviga livet i tron på Jesus. John 

berättar att stunder som denna är den största 

anledningen till att han valt att arbeta med det de 

gör. Som läkare för World Medical Mission får Dr 

John vara med och ge läkedom till patienternas 

fysiska sår – men även ge andlig omsorg till deras 

hjärtan. 

 
 
 
 

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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