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   Ledare 
 
 

 

Renhet 
 

 
Längtan efter renhet 
Låt vart ord från min mun, och var tanke som mitt 

hjärta bär, behaga dig Gud. 
Dessa inledande ord, som utgör en fri översättning av 
Psaltaren 19:15 återkommer i en lovsång från David 
Media. Sången uttrycker en längtan efter att hela mitt 
liv skall behaga Gud. Med andra ord; en helighetsläng-
tan. Detta nummer av Livskällan har som tema renhet 
(på hebreiska Tet, ט ,tame – tahor). Fastetiden är en 
pågående reningsperiod. Detta nummer kan därför 
passa väl som fördjupning just i fastetiden. Det unika 
för oss kristna är att renheten kommer genom tron på 
Jesus som gjort oss alla rena. Renheten föds alltså inte 
genom våra prestationer utan genom Jesu prestation. 
Han gör oss helt rena, av nåd allena. Det är verkligen 
ofattbart men sant. Vi är rena genom Jesus. Detta är 
också ett uttryck för Guds barmhärtighet – vi blir rena 
av nåd. 
 
Sämre hygien 
Svenska folkets personliga hygien har fått ta en stor 
smäll när hushållen kämpar med stramare budgetar. Vi 
har också ett andligt beteende som har stora likheter 
med den personliga hygienen. Vi har ett stort behov av 
omvändelse i vårt land och det stavas; längtan efter 
renhet. Vi behöver få tag på äkta kristendom. Äkta tro 
på Jesus kan rena varje människa från hennes synder. 
 
Tvivla aldrig på Guds barmhärtighet 
Målningen på detta numrets omslag från Blue and 
White Gallery heter ”Olive Tree Blessing the gate of 
Mercy” (Konstnären har gett Livskällan tillåtelse att 
publicera målningar från galleriet. Gå gärna in på deras 
hemsida och köp). Det profetiska budskapet i målning-
en är att det judiska folket och hednafolken en dag, 
kanske under lövhyddohögtiden, kommer att vandra 
genom barmhärtighetens port. Alla skall förstå vilken 
barmhärtighet det finns hos Gud. Vi får aldrig tvivla på 
Guds barmhärtighet. Om än våra synder är blodröda 
kan de bli vita som snö (Jesaja 1). 

 
Jag vill slå ett slag för att du skall betala en frivillig 
prenumerationsavgift på endast 100 kr. Bankgiro eller 
Swishnummer finns längst ned på sidan! Då stöttar du 
Livskällans mål. Livskällans mål är viktigt! Vår läng-
tan är ju att vi i trohet mot missionsbefallningen också 
ber, hoppas och tror att Guds egendomsfolk skall få se 
på Jesus som deras Messias. De behöver inte bli som 
oss men vi behöver alla ta emot Jesus som Messias. 
Vår längtan är att det judiska folket skall uppleva 
skönheten i att Jesus älskar dem och att deras plats som 
just hans eget utvalda folk skall stå fast så att de kan bli 
ett vittne för hela världen om Guds trofasthet. 
 
I detta nummer gör vi åter reklam för Källans teologi-
konferens med Avi Snyder. Avi växte upp i ett konser-
vativt judiskt hem i New York men kom till tro på 
Jesus 1977 genom judiska vänner. Konferensen är unik 
och vill på ett klokt och frimodigt sätt inspirera till att 
det är möjligt med mission till Guds utvalda folk. Vi 
behöver dock vara lyhörda för vad vi kristna gjort mot 
judarna och vara medvetna om att en jude inte behöver 
bli kristen för att ta emot Jesus som Messias. Välkom-
men till inspirerande dagar med Avi Snyder 27-28 maj. 
Konferensen äger rum i Pjätteryd kyrka, Älmhult 
kommun. Det är nära till hotell i Älmhult, en mil bort. 
Den som vill får tälta i prästgårdens trädgård. Det är 
inte varje dag man får lyssna till en teolog som Avi så 
missa inte dessa dagar. 
 
Till sist, citera oss gärna, men ange källan, dvs. ”Livs-
källan nr X, årgång XXXX, författarens namn, sid. XX. 
 
Jag önskar dig en välsignad fastetid och Guds rika frid! 
 
 
   Karl-Henrik Wallerstein 
 

 
 
 

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

 

Vilken droppe är det som avgör? 
 

 
Författare: Kata Tar, Jews for Jesus, Budapest,  
översatt av Andreas Johansson 
 
(namnen är fingerade) 
Hur kommer en psykiater till tro som har levt 86 år 
som ateist? Han är trots allt en god människa som inte 
har skadat någon! Om Gud finns någonstans i himme-
len, skulle han då avvisa honom på grund av några få 
misstag och för att han inte tror på hans Son Jesus? 
Han har levt ärligt och arbetat hårt. Han har älskat sin 
familj, han älskar dem verkligen. Vad mer kan Gud 
förvänta av honom? Hur förklarar man för honom 
sanningen om frälsningen genom tron och nåden i 
Jesus Kristus, och honom allena? När förvandlas för-
ståelse till tro? Vilken droppe är det som behövs för att 
genombrottet in till Balázs hjärta ska komma? Jag vet 
inte. Jag har nyss hört följande från en reformert 
pastor: ”Varje människa behöver minst tusen klappar 
på sitt hjärta för att övertygas om Guds kärlek. När vi 
har klappat på hos honom, vet vi inte om det är första 
gången eller den 999-nde. En sak är säker: vi behöver 
klappa på hans hjärta.” Hur många beröringar krävs då 
hos en man vars folk och familj höll på att utrotas från 
jordens yta? 
 
För några dagar sedan kördes Balázs av en av våra 
härliga volontärer, Peter, till vårt Chanucka-firande. 
Efteråt fick han komma hem till Peter och hans fru som 
aldrig hade träffat honom innan. Hon skickade med 
kakor med till Balázs (övers anm: att dela ut kakor är 

en viktig chanucka-tradition). De hade ett hjärtligt 
samtal. Plötsligt sade Balázs: ”Jag känner kärleken 
över allt runt mig.” Plötsligt förstod jag vad Herren gör 
med Balázs. Han skickade först Ildi och mig för två år 
sedan, så att vi kunde bli vänner. Vi plockade fikon och 

plommon i hans trädgård, vi städade hans trädgård och 
åt rivna morötter och pratade. Så skickade Han Julia, 
en judisk troende volontär. De träffades och pratade 
regelbundet på vatten-gymmet. Så skickade han Peter 
som körde honom till våra samlingar, och som ibland 
hjälpte honom med datorproblem. Peter tog sig också 
tid för att lyssna uppmärksamt på honom. Så skickade 
han Emma, en icke-judisk kristen som älskar det judis-
ka folket väldigt mycket. Hon städade det stora tomma 
huset där en änkeman med ett ömt ben bor ensam. Så 
skickade han Ivan*, vår predikantvän som predikade 
för honom: Gud har inte övergivit Israel! Med skälvan-
de läppar erkände Balázs för Ivan att han blev rörd av 
Guds ord. 
 
På väg hem sade han: ”Jag känner att jag är omgiven 
av kärlek.” Vi som tror på Jesus vet att kärleken har ett 
namn. Kärlek är en person. Och Han använder oss till 
att komma med helande, tröst, frälsande kärlek från 
Hans hjärta till de förlorade fåren i Israel bultar för alla 
människor! 
 
”… Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till 
oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi 
skulle leva genom honom.” (1 Joh. 4:8b–9) 
 
 
 
 
 
   Andreas Johansson 
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   Undervisning 
 

 

Renhet 
 

 
 

Men nu har Kristus kommit som överstepräst för 

det goda som skulle komma. Genom det större 
och fullkomligare tabernaklet, som inte är gjort 

av människohand och alltså inte tillhör den här 

skapelsen, gick han in i det allra heligaste en 

gång för alla, inte med bockars och kalvars blod 

utan med sitt eget blod, och vann en evig åter-

lösning. Om nu redan blodet av bockar och tju-
rar och askan från en kviga kan stänkas på de 

orena och helga till yttre renhet, hur mycket mer 

ska då inte Kristi blod rena våra samveten från 

döda gärningar till att tjäna den levande Gu-

den? Han har genom den evige Ande framburit 
sig själv som ett felfritt offer åt Gud. 
   
   
 (Hebr 9:11-14) 

 
I Bibeln finns två olika sorters renhet. I Hebreerbrevet 
omtalas de som ”yttre renhet” och ”samvetsrenhet”, det 
vill säga rättfärdighet, renhet från synd. 
 
Den renhet vi kristna känner bäst till är rättfärdigheten. 
Jesus och apostlarna lägger stor vikt vid att göra det 
rätta och att undvika det orätta. Det gör även Mose och 
profeterna i Gamla Testamentet. Denna renhet finns 
alltså i både Gamla och Nya Testamentet. De etiska 
buden, sammanfattade i det dubbla kärleksbudet (5 
Mos 6) och de Tio Buden (2 Mos 20; 5 Mos 5) sam-
manfattar denna renhet. 
 
I gamla förbundet finns dock även en ”yttre renhet” 
som inte är identisk med synd. En lång rad företeelser 
definieras som orena. Vissa djur får inte ätas, och om 
de är döda blir den som berör dem, eller föremål som 
berör dem, orena. Vidare nämns nyförlösta kvinnor, 
spetälska, kläder och hus, flytningar, sädesutlösning 
och menstruation (3 Mos 11–15; 5 Mos 14) som saker 
eller händelser som gör människan oren. Det beskrivs 
också hur orenhet kan smitta av sig från den enskilde 
till kollektivet (5 Mos 23:9–14). Orenheten måste 
ibland renas med vatten eller något offer. 
 
Jesus ställer de etiska buden och renhetsföreskrifterna 
mot varandra. Han säger: Det som kommer in i munnen 

gör inte människan oren. Men det som går ut ur mun-

nen, det orenar henne. (Matt 15:10). På samma sätt 
visar Gud Petrus att all mat är ren - Gud visar hon en 
duk med allehanda djur, och ber honom äta (Apg. 10). 
Denna syn visar Gud i ett sådant sammanhang att Pet-
rus förstår att han inte skulle bli oren om han hade 
kontakt med hedningar. Detsamma lär Paulus i Gal 2. 

 
Om nu Gud i nya förbundet inte längre tillämpar ren-
hetsföreskrifterna, varför fanns de då från början? En 
tanke är att de är typologier. De syftar på synden, hur 
viktigt det är att fullgöra Guds etiska syften, och att 
dopets vatten renar från synden (1 Petr 3:21). 
 
En annan tanke är att Guds syfte var att skydda Israels 
folk från de avgudakulter som omgav dem. Mycket av 
det som förklaras som orent fanns i dessa. Svinet var 
heligt i gammalkaananeisk, babylonisk och syrisk reli-
gion, hunden i Fenikien, Egypten, Persien och Babylo-
nien. I Egypten avbildades gudar som falkar, hägrar, 
skalbaggar, ormar och harar. Baalskulten var en frukt-
barhetskult med fokus på sexualitet och födelse. I 
Egypten stod döden i centrum. Guds syfte kan alltså ha 
varit att hålla folket borta från dessa kulter (Illustrerat 
Bibellexikon). 
 
Detta gjorde Gud även på andra sätt. Det viktigaste var 
förstås vad man samlades kring, det vill säga Gud, 
Lagen, Tabernaklet/Templet, Mose, prästerna, kungen 
och tempelgudstjänsten. Men det är också viktigt vad 
man tar avstånd ifrån – ”Du skall inga andra gudar ha 
vid sidan av mig!” (2 Mos 20:3). 
 
Även i det nya förbundet är det viktigt vad vi samlas 
kring och vad vi tar avstånd ifrån. I nya förbundet sam-
las vi kring den Treenige Guden - Fader, Son och Helig 
Ande. Och vi gör det genom att samlas kring mässan, 
bönen, skriften och biskopen. Och vi tar avstånd ifrån 
synden. 
 
Situationen är dock ny. Israel var ett jordiskt rike med 
territoriella gränser. De skulle försvara sig mot natio-
nella fiender och skulle undvika att beblanda sig med 
dem. Kyrkan är inte en stat, utan en rörelse som finns i 
alla stater. Vi kommer att möta andra religioner, där 
andra djur är heliga - exempelvis är kon helig i hindu-
ismen och den räknas ju även som ett rent djur i gamla 
förbundet. De gamla renhetslagarna hjälper oss alltså 
inte att ta avstånd från hinduismen. Vad vi i stället 
behöver ta avstånd ifrån i de religioner och ideologier 
som leder vilse och som står Gud emot är själva saken i 
dem - avgudarna, villolärorna, omoraliska bruk. 
 
Samtidigt skapade de gamla reglerna olyckliga hinder 
mellan hednafolken och Gud. Apostlagärningarna kan 
beskrivas som en berättelse om hur evangelium stegvis 
når ut i världen - först till samarierna och sedan till 
hedningarna. Duken med orena djur, som nämnts ovan, 
har en central plats i denna berättelse: De kristna för-
står att även hedningarna är välkomna till Jesus, utan 
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att först bli judar, utan att omskäras och utan att börja 
tillämpa alla renhetsföreskrifter. 
 
Hebreerbrevet beskriver renhetslagarna som handlande 
om yttre renhet”. Men dessa yttre lagar pekar mot den 
inre renheten. Och det är denna vi skall fokusera på 
som kristna! Både det dubbla Kärleksbudet och Tio 
Guds bud vittnar om att denna inre renhet har en dub-
bel syftning - dels på relationen med Gud, dels med 
relationen med människor. Relationen med Gud är det 
viktigaste, men också källan ur vilken vi hämtar kraft 
till att leva rätt i relation till människor. Båda relatio-
nerna skall präglas av kärlek. Kärlek är inte i huvudsak 
en känsla, utan snarare förhållningssätt och handling. 
Att älska är att vara välvillig inställd, att ta den andres 
perspektiv, att lyssna in den andres tankar, känslor och 
vilja. Och det är att stötta, bistå och hjälpa när vi ser 
andras behov. Uppdelningen av en relation med Gud 
och en med min nästa är å ena sidan viktig - vi skall 
dyrka Skaparen, inte det skapade - men det är också så, 
att vi i våra minsta bröder tjänar Kristus (Matt 25). 
 
Renheten kommer till oss genom dopet. Renhetsbaden 
i gamla förbundet är förebilder. Dopet renar från syn-
den, inte från ”kroppslig orenhet” (1 Petr 3:21). I dopet 
föds man också på nytt och får den Helige Andes gåva 
(Joh 3). Detta gör att nya förbundets medborgare är 
bättre rustad att hålla fast vid Gud än gamla förbundets: 
Kristus har dött för våra synder, vi har dött bort från 
synden, och vi har Hjälparen, den Helige Ande hos oss. 
Köttets gärningar och Andens frukt sammanfattar väl 
vad den kristne med Andens hjälp skall undvika re-
spektive utveckla: 

 
Köttets gärningar är uppenbara: sexuell 

omoral, orenhet, orgier, avgudadyrkan, ockul-

tism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, 

själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri, 

vilda fester och annat sådant. Jag säger er i 
förväg vad jag redan har sagt: de som lever så 

ska inte ärva Guds rike. 

 

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tå-

lamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, själv-

behärskning. Sådant är lagen inte emot. 
 

De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt 

kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv 

genom Anden, låt oss då också följa Anden. 
   
   
  (Gal 5:19-25) 

 
Vi behöver därför inte på samma sätt renhetslagar för 
att hålla oss borta från det onda. Lagen var vår uppfost-
rare fram till Kristus, men sedan tron har kommit, be-
höver vi inte längre någon uppfostrare (Gal 3:24-25). 
 
 
 
 
   Gunnar Persson 
 
 

 
 
 
 

Källan grundades 1999 och verkar för att fler judar, men även andra, skall få ta emot biblisk förkunnel-
se. Livskällans uppgift är att förmedla kunskap och uppmuntra till bön för Guds utvalda folk. Vår uppgift 
är viktig. Vi kan med fasa konstatera att antisemitismen ständigt är närvarande. 
 
I år 2023 firar staten Israel 75 år som fri nation. Deras existens har varit hotad från dag ett! Antisemitis-
men är i grund och botten en andlig kamp. Därför är Livskällans kunskapsförmedling viktig. Vi bär vida-
re på ett arv som sträcker sig ända tillbaka till 1875. Då grundades nämligen Svenska Israelsmissionen 
33som existerade 1875 - 1975. Svenska Israelmissionen räddade bland annat 3000 judar, varav många 
barn undan nazisternas mordiska planer. 1975 gick organisationen in i Svenska kyrkans mission, som 
numera är nedlagd. 1989 återstartade Svenska Israelsmissionen på ett privat initiativ och existerade fram 
till 2012. Källan (grundad 1999-) fick sedan förtroendet 2013 att föra vidare traditionerna från Svenska 
Israelmissionen 1989 till 2012. Detta arv är glädjande, hedrande och viktigt att förmedla (läs mer på 
https://kallan.org/svenska-israelsmissionen-1875-2012/). På Källans hemsida finns många fina artiklar att 
läsa! 
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   Bibel och bön 
 
 

Så ska många hjärtans tankar uppenbaras 
 
 
”Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor 

Maria: "Se, han är satt till fall och upprättelse för 

många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker 

motstånd.  Också genom din själ ska det gå ett svärd. 

Så ska många hjärtans tankar uppenbaras.” FB Lukas 
2:34-35 
 
Inställningen till Bibelns ord och budskap säger en hel 
del om vår tro. Den tro som är skapad av Herrens Ord 
tror, läser, lyssnar, talar och förstår enligt Ordet. Här 
blir det trångt för den naturliga människan. Vi har en 
otrolig förmåga att presentera vårt eget värde, vår in-
tegritet, vår självaktning inför Gud. 
 
Ordet - Evangelium - är i sitt väsen främmande för oss 
innan vi kommer till kors-platsen och ödmjukt ber om 
Nåd. Vi försöker smita undan genom att öppet vända 
oss bort eller högmodigt föreskriva vad kristendom 
handlar om. Vi kristna gör oss en egen dröm och vår 
uppfinningsrikedom är stor när det gäller att idealisera 
”vår” kristendom. Gud måste komma in och föra män-
niskan fram till Kristus. Men jag är viss om att Gud 
ofta uppmanar oss till ”Omvänd er och Tro Evangeli-
um”. Men vill vi? Var finns vägvisarna? 
 
Bön: Bryt motståndet och sänd fäder! 
 
Jesus talar om Sanningen, Han själv är sanningen. Han 
är omutlig. Vi lever i en modern tid heter det, gamla 
texter som inte passar oss refuserar vi. Intellektuell 
hederlighet och sanning är sannerligen passande när vi 
handskas med Ordet. ”Den som läser Bibeln får med 
Gud att göra”. 
 
”Jesus bemötte frestelsen med – Det står också skri-

vet…”  För att kunna urskilja vad som är äkta kristen-
dom så MÅSTE allt Guds Ord, i sin bredd, GT och NT, 
finnas med och budskapets röda tråd – Kristus vårt 
härlighetshopp – alltid märkas. 
 
Vi har utmärkta medel: Ordet, Dop, Nattvard, Bönen – 
som vi trott i en kristen gemenskap som regelbundet 
möts i gudstjänst. Där växer och frodas mission och 
diakoni. Samhällspåverkan händer under förutsättning 
att det finns trovärdiga lärjungar med dess ledarskap. 
 
Människan är gammal men Evangeliet är NYTT. Ingen 
anar Guds vishet utan ha först tvingats genom den 
trånga porten. Den gamla människan, med sitt, inför 
Gud förmörkade förnuft, protesterar när Gud kallar och 
ännu värre blir det när Herren drar oss genom porten 
fram till Kristus. Men just när allt hopp är ute hör vi 

något vi aldrig tidigare hört, ”Inte heller jag dömer dig, 

res dig och synda inte mer”. 

 
Inskolningen, eller formeringen av vårt nya liv i Kris-
tus tar sin tid. Likt skulptören som i klippblocket ”ser” 
mästerverket, framskapar ”Herren vår räddare” det han 
i förväg ser. Jag kan inte komma ifrån att så många i 
kyrkans historia, förts till förtvivlans vägs ände, för att 
så uppstå i Kristus och sedan ”halt på höften” kan gå 
vidare med ett nytt namn, en äkta kristen identitet.  
Syndaren blir 100% förlåten, för Kristi skull och får 
sedan leva livet ut med syndighetens ”dagliga plåga” – 
den smärtan blir med tiden ljuv – lärjungen får lära sig 
att öva sig i nåden, att den helige Andes kraft fullkom-
nas i svaghet. HALLELUJA! 
 
När Ordet med sin ytterst fina RENANADE beröring 
av vårt innersta framskapar det nya livet så är budska-
pet evangeliskt. Allt det Gud vill ha, vill han själv 
framverka, ”Han verkar i oss både vilja och gärning, 

för att hans goda vilja ska ske…och han som begynt ett 

gott verk i oss ska och fullborda det intill Jesu Kristi 

dag” Fil 1:6;2:13 
 
Guds Frid 
 
 
 
 
 
   Hans Lundaahl 
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   Bibel och bön 
 
 

Bön med garanterat bönesvar: 
Rena mig! 

 
 
I Bibeln finns det olika sorters rening. Den judiska 

lagen, som gavs till och för judarna vid uttåget ur 
Egypten, reglerade rent och orent i det yttre - vi kan 

säga rituell renhet. Det var ofta kopplat till liv och död, 

och hade betydelse i närmandet av det heliga. Att bli 

oren i denna mening var naturligt, det var i sig inget 

syndigt. Det hörde till. Liksom att bli ren. Men Bibeln 

talar även om rening i vårt inre, och det är den delen 
jag vill beröra denna gång. 
 
Israels store konung, och konungarnas förebild, var 
David som levde 1040 - 970 före vår tideräkning. Un-
der ett krig där soldaterna var i fronten medan kung 
David var kvar i Jerusalem, såg han en dag en vacker 
kvinna. Han kunde inte sluta tänka på henne och snart 
låg han med henne. Inom kort märkte hon att hon blivit 
gravid. Kvinnan, som hette Batseba, hade sin man vid 
fronten. David arrangerade i praktiken då ett mord på 
Batsebas make, för att efter det gifta sig med Batseba. 
Profeten Natan avslöjade kungens mångfacetterade 
synd och den store David kapitulerade. 
 
Det är denna berättelse som är fonden till Davids psalm 
51 i Psaltaren. Det jag vill lyfta fram idag är Davids 
bön i vers 9: “Rena mig med isop från min synd, tvätta 
mig vit som snö.” Tänk att få bli så rena, att vi blir vita 
som snö ... Gnistrande vita. Himmelskt vitt, utan för-
mörkande partiklar från vare sig luft eller mark. Men 
vad är isop?  
 
Isop är en flerårig växt som blir upp till en halv meter, 
med en styv stjälk som är mycket förgrenad. När Isra-
els folk skulle befrias från Faraos Egypten, tog de en 
knippa med isop, doppade den i det offrade lammets 
blod, och strök blodet på ytterdörren. När Döden gick 
från hus till hus så gick den förbi de hus som hade 
Lammets blod. Det var inte isop i sig som skyddade 
familjen i huset. Det var blodet. Nyckeln till befrielsen. 

 
David bad: Rena mig, tvätta mig. Han kände sin synd 
emot Batseba, hennes make och Gud själv. Jag tänker 
mig att han skämdes som när man blir tagen på bar 
gärning. Ingen chans att dölja - även om ingen männi-
ska skulle behöva veta. (Men nu är det känt i hela värl-
den.) Ingen chans att mörklägga, lägga till rätta, städa 
upp. Gud såg och Gud ser. För mig är det befriande att 
allt är så naket. Att det inte är någon idé att ens försöka 
sminka mig inför Gud, eller förklara. Orden faller till 
marken innan de ens når hjärnbarken. 
 
Men det som framför allt appellerar till mig är att Da-
vid ber att Gud skall rena honom. Han försöker inte 
rena sig själv, tvätta sig själv, laga det brutna eller 
låtsas som att det var någon annans fel. 
 
Vi ber 
Jag säger som Petrus sade den sista kvällen med dig 
innan du Jesus - Israels Messias - fördes bort för att 

offras: “Herre, tvätta inte bara mina fötter utan också 

händerna och huvudet.” Hur skulle jag kunna komma 

till dig på annat sätt än genom att be så. Rena mig från 

allt orent jag gjort, rena mig från alla smutsiga tankar 

i mitt inre. Men rena mig inte bara ifrån, utan rena mig 
till. Rena mig till att tjäna dig. Som du gjorde med 

äktenskapsbrytaren, mördaren och kungen David. Som 

du gjorde med svikaren och aposteln Petrus. Du min 

källa. Jag vill bada i dig. 
 
 
 
 

   Carl-Henrik Karlsson 
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   Utblick Israel 
 

 

Tum'a: orenhet 
 

 
Det står följande om översteprästens uppgift på den 
stora försoningsdagen: 
 

Så ska han bringa försoning för helgedomen och 
rena den från Israels barns orenheter och brott, 
från alla deras synder. På samma sätt ska han 
göra med uppenbarelsetältet, som har sin plats 
hos dem mitt ibland deras orenheter. 
(3 Mos 16:16) 

 
I en svensk kultur vet de flesta vad ett brott är. Rätt så 
många – åtminstone kristna - har också en uppfattning 
om vad synd är? Men vad är en orenhet (טומאה, tum´a)? 
Hur blir man ”oren” (טמא, tame) och hur blir man ”ren” 
 ?(tahor ,טהור)
 
Vad är orenhet? I Torah (Moseböckerna) berättas det 
om orena djur (3 Mos 11:3), om orenhet efter födslar (3 
Mos 12:1), om orenhet vid hudsjukdom (3 Mos 13:8), 
om orenhet vid en mans flytningar (3 Mos 15:2), en 
kvinnas mens (3 Mos 15:19) eller blödningar (3 Mos 
15:25). Vi låter reglerna om orena och rena djur ligga i 
denna artikel, och vänder oss till de övriga fallen. 
 
De olika fallen av orenhet är graderade med tanke på 
om de ”smittar”, hur länge de varar och hur man blir 
kvitt orenheten. Det bästa sättet att förstå vad denna 
orenhet består av, är att studera fallet med orenhet av 
den högsta graden, nämligen döden: 
 

Den som rör vid en död människa ska vara oren 
i sju dagar. Han ska rena sig med vattnet på tred-
je dagen och på sjunde dagen, och så blir han 
ren. Men om han inte renar sig på tredje dagen 
och på sjunde dagen, blir han inte ren. Var och 
en som rör vid ett lik, vid en död människa, och 
inte renar sig, han orenar Herrens tabernakel 
och ska utrotas ur Israel. Eftersom reningsvatt-
net inte blivit stänkt på honom är han oren. Hans 
orenhet är alltjämt kvar. Detta är lagen när en 
människa dör i ett tält: Var och en som kommer 
in i tältet, och var och en som redan är i tältet 
ska vara oren i sju dagar. Alla öppna kärl som 
inte har stått övertäckta ska vara orena. Och var 
och en som ute på marken rör vid någon som har 
dräpts med svärd eller dött på annat sätt, eller rör 

vid människoben eller en grav, ska vara oren i 
sju dagar. (4 Mos 19:11-16) 

 
Eftersom döden orsakar den mest allvarliga graden av 
orenhet, så är den bästa förklaringen att allt som liknar, 
påminner om eller medför en risk för död, är orent. Hur 
hänger då de andra fallen av orenhet i 3 Mos 12–15 
ihop med döden som den allvarligaste orenheten? 
 
Sjukdom kan leda till död. Födslar har alltid inneburit 
en hög risk för både mor och barn. Sjukdomar knutna 
till en mans eller kvinnas könsorgan kan leda till förlust 
av reproduktionsförmågan, vilket i hög grad hotar det 
mänskliga livet. Men även normal menstruation och 
sädavgång leder till en sorts död: Det ägg och alla de 
sädesceller som aldrig smälter samman, dör och blir 
aldrig till liv. Även om det sker en befruktning, så går 
många sädesceller till spillo, dvs ett potentiellt liv dör. 
Därför gör alla dessa händelser oren. 
 
Det är viktigt att lägga märke till att orenhet i sig inte 
är synd. En oren människa kan däremot inte tillbe Gud 
i templet. I hednakristen tradition brukar dimensionen 
synd/skuld-rättfärdighet få all uppmärksamhet. Men 
det finns också andra dimensioner av människans pro-
blem, till exempel död-liv-dimensionen. Efter att ha 
drivits ut ur Edens lustgård och Livets träd, leder ”dö-
dens smitta” ovillkorligen till död (jmf Rom 5:12-14). 
Renhetslagarna påminner således hur djupt ”dödens 
smitta” präglar människan. 
 
Det är utifrån bakgrunden om ”dödens orenhet” att vi 
kan förstå innebörden av att Jesus helar en blödarsjuk 
kvinna och väcker upp Jairus döda dotter (Matt 9:18-
25): Eftersom Jesus klarar att återupprätta livets fullhet, 
så försvinner orenhetens källa. Jesus blir inte oren av 
att ta på en död människa, något som också blir fallet 
då Jesus själv dör ”eftersom det inte var möjligt för 
döden att behålla honom” (Apg 2:24b). Han var för ren 
för det, så döden och det som liknar döden kunde inte 
hitta något fäste hos honom! 
 
 
 
   Andreas Johansson 
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   Inspiration 
 
 

Bön inspirerad av Höga Visan 1:1-8 
enligt artikeln i Livskällan nr 3 2022 

 
 
Jag tänker på hur underbart det kommer bli den dagen 
du tar emot mig och välkomnar mig in i din famn. För 
det du gjort, dina kärlekshandlingar, det är godare än 
det godaste av vin. Det berusar mig mer än något annat 
världen erbjuder. Du har utgjutit din Ande som en 
väldoftande olja, det är genom ditt Namn, Jesus, som vi 
får ta del av din Andes kraft. Genom dina verk, och för 
ditt namns skull älskar jag dig – jag och alla troende 
tillsamman med mig älskar dig. 
 
Om du drar i mig, och bara om du gör det, kan jag 
springa till dig! O, vad jag längtar efter att få springa 
till dig! Du, min kung, möter mig i bön när jag ber i 
mitt sovrum. I bönen är mitt rum och dina himmelska 
salar ett och samma. Platserna möts över tid och rum, 
och där är du och jag tillsammans. Jag och alla troende 
fröjdar oss och gläder oss i dig! Vi drar oss till minnes 
din kärlekshandling på korset, och din kärleks ingri-
panden och ledning i våra liv. Dina verk är starkare än 
alla världens verk. Att älska dig är sanning! 
 
Alla ni som kallar er kristna, jag vet att jag är sliten, 
prövad och utsatt. Mitt liv är inte ära och berömmelse, 
men det viktiga för mig är att Jesus ser mig utan fläck 
och skrynkla. Jag lever i ett land, omgiven av ett folk 
som föraktar tro och som ser ner på mig varje gång jag 
ger uttryck för min tro. Mina kollegor vill inte höra ett 
ord om Gud och mina vänner tycker att religion är 
idioti. Men mitt hjärtas tillbedjan är inte galenskap utan 
en del av det eviga, en del av det himmelska. Bedöm 
mig inte utifrån mitt elände eller mina uteblivna fram-
gångar. Några som kallar sig andliga har sagt att jag är 
misslyckad eftersom samhället föraktar mig och jag 
lever fattigt och enkelt. ”Var är nu din Gud? Kan inte 
Gud lösa det här åt dig? Skulle Gud verkligen säga en 
sådan sak?” frågar de. Och nu har jag fått händerna 
fulla med sysslor och världsliga göromål, samtidigt 
som mina himmelska uppgifter och min längtan efter 
att få bygga Guds rike får stå på vänt. 
 
Jag ber dig Herre, visa mig vad du längtar efter! Vart 
vill du föra mig? Vad har du för planer? Låt mig finna 
en plats i din närhet där jag kan hämta kraft och styrka. 
Om jag inte får hämta kraft i dig blir jag helt utsliten. 
Även om jag engagerar mig i kyrkligt arbete kommer 
jag slita ut mig fullständigt om jag gör det i egen kraft. 

Jag upplevde att Herren svarade mig: Mitt älskade 

barn, om du inte vet var jag är, kom då ännu närmare. 

Lyssna på vittnesbörden runt omkring dig. Lyssna in 
min röst, genom att studera mitt ord. Se på fotspåren 

från andra troende och se vilken riktning de har tagit. 

Kom ihåg att jag har satt andra att följa dig, så led 

dem ansvarsfullt. Se till att du hela tiden hämtar styrka 

i mig, och visa dem som följer dig hur de ska finna vila 

i mig. 
 
 
 

   Michael Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Immanuelskyrkan i Tel Aviv 
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Pjätterydsakademin och missionsorganisationen Källan 
inbjuder till minikonferens 27–28 maj 2023 

 
Arrangör: Göteryds pastorat och missionsorganisationen Källan. 
Plats: Pjätteryds kyrka, Älmhults kommun, Småland, Sverige/Sweden. 
Pris: 250 kr/dag. Medlemmar i Källan samt Göteryds pastorat, Svenska kyrkan, gratis.  
Boende: Annexet i Pjätteryd (fyra sängar, 200 kr/natt) eller IKEA hotell eller tält i prästgården. 
Anmälan via hemsidan www.svenskakyrkan.se/minikonferens eller www.kallan.org 
Föredragen halls på engelska men översättning kommer att ges 
Tema: Pingsten och det judiska folkets kallelse (Shavuot - and the calling of the Jewish people) 
 
Huvudtalare: Avi Snyder, messiansk jude med missionshjärta till det judiska folket 
Avi Snyder är en missionär och tidigare chef för det europeiska arbetet för Jews 
for Jesus. Han började arbeta för Jews for Jesus 1978 och tjänstgjorde först i Los 
Angeles och flyttade sedan till Ukraina när Sovjetunionen kollapsade. Han var 
pionjär för Jews for Jesus i Ryssland och Ukraina, innan han startade upp 
verksamhet i både Tyskland och Ungern. Han kommer att undervisa om vad som 
händer inom judisk evangelisation i Ryssland och Östeuropa. 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. 
 
 
 
 
Lördag 27 maj 
Lektion I 10-12 (med paus) The calling of God to the people of Israel/the Jewish people. Respons: Andreas Johansson.  
Lunchbön 12:15-12:30 i sakristian 
Lunch 12:30-14:00 i kyrkcaféet. 
Lektion II 14-16 (med paus) The meaning of Shavuot  Response: Andreas Johansson. 
Kvällsmöte: 18-19 i kyrkan 

Vittnesbörd av Avi Snyder hur han om till tro på Yeshua samt hans långa liv som missionär till det judiska folket i östra 
Europa. Middag 1930–2130 i kyrkacaféet ”Traditionella judiska mjölkbaserade rätter.” 
 
Söndag 28 maj 
Högmässa 11:00 i kyrkan. Avi Snyder predikar över apostlagärningarna 2.  
Lunch 12:30 I kyrkcaféet 
Lektion III 13:30-14:30 Andreas Johansson The need for the request of Moses that the Lord would put His Spirit upon 
His people (Num 11:29) – and its fulfillment. 
Lektion IV 15:00-16:00 The Gospel – the power of God for salvation, for the Jew first. 

Response and ending of the conference Karl-Henrik Wallerstein  
 
 
 
 
 
Utlysning av stipendier 
Källan har en stipendiekassa för att uppmuntra och möjliggöra forskning och studier om Israelsmission och Jesustroen-
de judar i historien och idag. Exempelvis genom bidrag till litteratur eller resa. Forskningen/studierna skall vara koppla-
de 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 vill vi tipsa om Caspari Center (se video) och kursen Discovering Jesus in His 
Jewish Context kan stipendier sökas. Vi ser gärna att ansökan i korthet beskriver studiernas syfte, omfattning och äm-
nesområde, samt har med kontaktuppgift till handledare. Besök Källans hemsida www.kallan.org för ansökningsförfa-
rande. 
 
Sista ansökningsdatum: 1 april och 1 oktober. 
”Jag vill utrusta mitt folk med kunskap, och kunskapen kommer att förvandla deras hjärtan.” 
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Utbildning för 
utsatta ungdomar 

 
Nordiska Lutherhjälpen kanaliserar bistånd bland annat 
till Ge det vidare som rapporterar nedan. 
 
Livsförvandlande. Så kan vi beskriva vår skola efter de 
rapporter vi får, och efter vad vi ser på våra besök. 
 
Skolan har som mål att hjälpa ungdomar som hör till de 
mest utsatta. Genom en kärleksfull omvårdnad och en 
yrkesutbildning till snickare eller sömmerska blir de 
rustade att leva ett värdigt liv och också ta hand om 
andra. 
 
Fredrik har imponerat. Han reparerade huset för sin 
gamla faster som han bodde hos eftersom föräldrarna 
var döda. Han byggde sedan eget, gifte sig och fick 
familj och har nu en egen verkstad där han får inkomst, 
ger jobb, utbildar andra pojkar och utför också gratis 
arbeten för kyrkan. 
 
Medard och Jaspar jobbar tillsammans i en intensiv 
egen rörelse med många kunder. Inkomsterna ger stöd 
också till släktingar och syskon förutom den egna 
familjen. Särskilt för Jaspar har dessa släktingar varit 
väldigt många och syskonen likaså. 
 
Odetta bodde hos en synskadad mormor och en 
trafikskadad, sängliggande släkting som hade brutit 
ryggen 1987 och inte kunde förflytta sig ur bädden. Vi 
besökte dem för 10 år sedan. Det var ett tungt liv också 
för Odetta. Hon gick på skolan och fick en fin 
Huskvarna symaskin vid avslutningen. I oktober 2022 
träffade vi henne, en präktig och sansad 3-barnsmor 
som syr hemma och tar hand om sin familj! Den 
skadade släktingen levde fortfarande! 
 
Det var en fröjd att se hur ivrigt årets kull av 12 flickor 
och 10 pojkar jobbar med frenesi på skolan. Vi är 
tacksamma för ömsinta och fromma lärare, som 
förutom yrkeskunskap också ger bibelkunskap och 
vägledning i livet. 
 
Alla gåvor går oavkortat till skolan. Eleverna bor 
kostnadsfritt på skolan och får mat, uppehälle och 

arbetsmaterial. Endast bank-avgifter tas från insamlade 
medel. 
 
 
Barbro och Per-Olof Olsson 
Föreningen ”Ge det vidare” som driver skolan ICCO 
för föräldralösa ungdomar i nordvästra Tanzania. 
 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

Katastrofbistånd 
 
Staden i Ukraina där Natasha bor blev förstörd när den 
under en månads tid bombarderades under 2022. När 
striderna slutligen upphörde och invånarna kunde 
återvända till sin by upptäckte de att deras hem 
antingen var skadade eller förstörda. Eller ännu värre – 
det fanns ingen mat. ”Allt var stulet”, berättade 
Natasha. Samaritan´s Purse hörde om denna stad och 
började med matdistribution på platsen. Natasha 
berättade att denna hjälp har varit och är otroligt 
betydelsefull och viktig och att de inte skulle ha 
överlevt utan den. Sedan kriget i Ukraina startade har 
Samaritan´s Purse varit på plats och delat ut mat till 
dessa människor för att de ska veta att Gud älskar dem 
och inte har glömt dem. Organisationen har också 
bidragit med varma kläder, filtar, presenningar, 
vedspisar och annan nödhjälp genom sitt nätverk av 
kyrkor och kristna samarbetspartners i landet. Var 
gärna med och be för folket i Ukraina och att kriget 
snart ska få ett slut. Be gärna också för Samaritan´s 
Purse utsända hjälparbetare samt deras samarbets-
partners – som fortsätter att gå ut och hjälpa i Jesu 
namn. 
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Retur:  Fagerliden 6,  451 93  Uddevalla 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gåvor till Källan                                                                                                 

15/10–31/12 2022: Livskällan 85, Gåvor 16516, Källans givartjänst 7350, IM Tel Aviv 1650. 
Summa 25598 kr 
1/1–15/2 2023: Livskällan prenumeration 400, medlemsavgifter 300, gåvor 9076, Källans gi-
vartjänst 4300 samt IM Tel Aviv 400. Summa 17276 kr. 
 

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

Gåvor till Nordiska Lutherhjälpen                                                             

Insamlat under perioden 221117 - 230126: 58 165 kr. Varmt tack! 
 
 
Plusgiro: 62 86 94-2,  Swish: 123 320 87 25 


