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Vad är svenska Jerusalemsföreningen?
Svenska Jerusalemsföreningen grundades 1900 och har sedan dess varit verksam i
Jerusalem och Betlehem genom skolor och sjukhus.
I dag driver föreningen Den Gode Herdens skola för 400 palestinska flickor från
förskola till studentexamen. Skolans namn är Den Gode Herdens svenska skola. Mer
än 60 procent av driften betalas via gåvor från enskilda svenskar, stiftelser, fonder,
kollekter och faddergåvor.
Jerusalemsföreningen äger, underhåller och upplåter en sjukhusbyggnad, också i
Betlehem, till den palestinska hälsovårdsmyndigheten.
Ärkebiskop emeritus Gunnar Weman är ordförande och domprost Jan-Olof
Johansson är direktor.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift utkommer med fyra nummer per år. Du som
inte får tidskriften hem till dig men vill ha det, kan meddela detta på sjs@brevet.nu eller
sätt in en gåva till Svenska Jerusalemsföreningen på pg 2069-3 eller bg 401-3330 och ange
på talongen ”ny medlem”.
Medlemsavgiften i Svenska Jerusalemsföreningen är 150 kr/år.
Tre ben
Svenska Jerusalemsföreningen vill genom skolverksamheten:
• stärka kvinnans ställning genom att erbjuda kvalificerad undervisning för flickor
och rusta dem för att ta ansvar i det lokala samhället
• bidra till fred och försoning och erbjuda såväl kristna som muslimska flickor i Betlehemsområdet undervisning. Om flickor har varit bänkkamrater i upp till tolv år,
menar Jerusalemsföreningen, att man därmed har byggt broar över religions- och
kulturgränser som leder till förståelse för varandra i en region där dessa kontakter
inte är alltför vanliga
• stärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.

Beställ boken om Jerusalemsföreningens historia
Boken Född i Betlehem gavs ut till föreningens 100 årsjubileum år 2000. I år firar föreningen 110 år. Boken kan beställas genom att 110 kronor sätts in på pg 2069-3. Ange
“jubileumsboken”
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Direktorn har ordet:

Stilla natt, heliga natt …
Solen skiner över Krubbans torg i Betlehem. Det
är ovanligt varmt och somrigt för årstiden. Men
musiken från souvenirbutiken gör oss påminda
om att det går fort till jul. I vilket fall lär få av
oss som är på väg in i Födelsekyrkan komma
hit igen före jul. Så varför inte passa på att köpa
en julkrubba till jul eller en ängel i julklapp.
Många turister ger hopp…
Det har varit många turister i Betlehem i höst. Nu vågar folk från hela världen åka till
Betlehem igen. Förmodligen för att världen insett att det trots mur och stängsel är mestadels fredligt folk som bor i Betlehem. Eller har man vant sig vid att Betlehem visserligen är en stängd stad men ”bara” för palestinier.
Det ger dock hopp att turisterna och pilgrimerna kommit tillbaka vad de än tänker.
Fler jobb och fler kontakter med yttervärlden. Och nog kändes det i luften på något sätt
denna gång jag var där att det fanns lite mer liv och hopp.
Och vår skola har fått en ansiktslyftning som jag tidigare berättat om och som gör
skoldagen bokstavligt både ljusare och gladare.
Sjukhuset har med amerikansk hjälp också ansiktslyft. Och jag åker hem för att så
småningom fira jul med en gladare känsla för Betlehem än på många år.
… men grindarna är stängda för palestinierna!
Men så slår det mig när jag irrar i checkpointen, på väg ut från Betlehem, från den ena
stängda grinden till den andra och ropar rakt in i betongväggen för att få någon soldat
att öppna för en vilsen pilgrim att ingenting har hänt. Allt är sig likt. Mina vänner i Betlehem kommer ingen vart. De kommer inte ens så långt in i checkpointen som till de
stängda grindarna.
Slutsatsen blir att man ändå får glädja sig över att Betlehem fått mera liv men vägra
att acceptera att människor ska leva inspärrade och begränsade.
Våra flickor på skolan är glada för att skolan utvecklas och blir finare men fortsätter
att rita och måla nerrivna murar och skriva om öppna gränser för att bearbeta sin frustration och ge uttryck åt sina drömmar.
Tack för de julgåvor som ni vill ge till vår skola så vi kan fortsätta att utveckla skolan
till hoppets skola och ge våra flickor lust och kraft att vara med och kämpa för fred och
ett öppet palestinskt samhälle.
Jan-Olof Johansson, direktor

Ge en skolbänk i julklapp!
Flickorna på Den Gode Herdens skola behöver nya skolbänkar!
I somras har skolan fått en upprustning med nya fönster, nymålade väggar och tak.
Nu tar vi nästa steg och köper nya skolbänkar.
Vill du vara med och bidra ge en eller flera skolbänkar i julklapp till skolan. 1000 kr
styck kostar en dubbelbänk och då blir det lite över till nya gardiner.
Sätt in pengar på vårt plus- eller bankgiro (se sista sidan) och ange ”Skolbänkar” på
talongen.
Tack för din gåva!
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/10
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Vatikansynod:

Bibeln försvarar inte bosättningar
Efter en två veckors konferens i Vatikanen sägs att ett en hänvisning till
Bibeln inte kan försvara bosättningar på Västbanken.
Israel kan inte använda bibliska argument av det utlovade
landet eller ett utvalt folk för att motivera bosättningar i
Jerusalem eller på ockuperat område, heter det i uttalandet
från Vatikanens mellanösternsynod som avslutades i slutet
av oktober.
I detta uttalande uttrycker de 185 katolska biskoparna
från Mellanöstern också en förhoppning om en två-statslösning mellan Israel och Palestina – inte som en dröm utan
Påve Benedictus
som en verklighet, vilket också skulle innebära ett stopp för
XVI.
utvandringen av de kristna från området.
– Vi har mediterat över situationen i den heliga staden Jerusalem. Vi är oroliga
över de ensidiga initiativ som hotar den demografiska balansen
I regionen bor det 356 miljoner mänskor, varav 5,7 miljoner eller 1,6 procent är
katoliker.
I synoden deltog också som observatörer 12 delegater från de orientaliska ortodoxa kyrkorna.
(Källa: Zenit och Y-netnews)

Den gode Herdens svenska skola gratulerar:

Till Hans högvördighet,
biskop Jan-Olof Johansson!
Från Betlehem, fredens stad, med hälsning från
Den Gode Herdens skolas styrelse, skolledning, de
anställda och eleverna, vill jag gratulera till Din
vigning som biskop i Växjö stift.
Vi önskar Dig allt gott och mycket framgång när
du tjänar dina stiftsbor och vår skola, för att fortsätta vårt uppdrag i att sprida kunskap och gott
beteende.
Jag vill passa på att tacka Dig och alla andra i
Sverige som har hjälpt och fortsätter att stödja vår
skola!
Må Gud välsigna Dig med hälsa och styrka!
Aida Abu Mohor
Rektor för Den gode Herdens Svenska skola i Betlehem
Rektor Aida Abu Mohor samtalar
med Jan-Olof Johansson. Foto: LM Adrian.
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Bebådelsekyrkan – det var där det började!
I den tredje och sista artikeln om de tre viktiga kyrkorna, Födelsekyrkan,
Gravkyrkan (SJF Tidskrift nr 1:2009; 4:2009) och Bebådelsekyrkan, tar
Jan-Olof Aggedal med oss till Nasaret och platsen för Bebådelsekyrkan.
Enligt berättelsen i Lukasevangeliets första kapitel är Nasaret platsen för ängeln
Gabriels budskap till den unga Maria att hon ska bli havande och föda en son, vars
namn ska vara Jesus. Genom att Gud utväljer Maria till mor åt sin son sätts en liten
obetydlig by i södra utkanten av de galileiska bergen på världskartan för all framtid. Platsen hade visserligen varit bebodd sedan årtusenden men var under förkristen tid först en liten plats med ringa betydelse som efter hand utvecklas på
grund av sin närhet till handelsvägen mellan Damaskus och Egypten, Via Maris.
Bebådelsekullen – bebodd sedan 3 000 år
Arkeologiska utgrävningar, som pågått sedan 1950-talet, visar att kullen där Bebådelsekyrkan i dag ligger var bebodd redan på patriarkernas tid (ca 2000-talet f.v.t.).
Här har man funnit gravar och bostadsgrottor från olika tidsepoker såväl äldre än
Jesu tid som från Jesu tid. Nasaret var ett starkt fäste i motståndet mot den romerska ockupationen men besegrades och förstördes år 67 f.v.t. På Jesu tid var Nasaret åter en obetydlig landsby som man inte räknade med i Jerusalem. Föraktfullt
kunde det heta: ”Kan det komma något gott från Nasaret?” (Joh 1:46). Idag är
Nasaret en stad med nästan 65 000 invånare såväl kristna som muslimer. Staden är

Övre kyrkan. Foto: JO Aggedal.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/10
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det största arabiska centret i Israel/Palestina om man räknar bort Gaza och Västbanken.
Tidig kristen tid
När den första kristna församlingen verkade i Nasaret vet vi inte, inte heller när
den första kyrkan byggdes. Troligen firades de första kristna gudstjänsterna i
någon kristens hem, kanske någon gång i slutet av 100-talet. Först med kejsare
Konstantins mor Helenas besök i Nasaret och den kyrka som hon lät bygga år 356
över platsen för bebådelsen etableras en kristen permanent närvaro i Nasaret. Helenas kyrka förstördes år 614. Endast fragmentariska dokument kan berätta om det
tidiga kristna livet i Nasaret. Hieronymos nämner dock i förbifarten att Nasaret
var en pilgrimsort på 300-talet och Arculf nämner på 600-talet att två kyrkor är i
livligt bruk, en vid platsen för bebådelsen och en vid platsen för Jesu barndomshem. Den senare skulle kunna vara det baptisterium som idag finns under Josefs
kyrka. En grotta med en två gånger två meter stor dopgrav uthuggen i klippan,
idag klädd med en vit mosaik och svart basalt. Förmodligen har detta inte varit
Jesus barndomshem utan en synagoga i bruk under Jesu tid där dopgraven fungerat som en mikva, bassäng för rituella bad.
Arkeologiska utgrävningar
Under omfattande arkeologiska undersökningarna mellan åren 1955 och 1958
upptäcktes vad som kan ha varit den första kyrkan, en grotta eller ett huskapell
uppkallad efter diakonen Conons som led martyrdöden här. Förutom mynt från
300-talet hittade arkeologerna inskriptioner på väggarna, till exempel böner om
Herrens hjälp, men också andra mer intressanta. Längst ner på en pelare kan man
läsa de grekiska bokstäverna XE MARIA, vilket ska tydas ”Hell dig Maria”. Denna inskription är den äldst kända i sitt slag. Intressant är att den förmodligen
skrevs på 200-talet före konciliet i Efesus år 431 då Maria fick epitetet theoto´kos,
gudaföderskan. Andra inskriptioner pekar på att platsen tidigt kan ha varit en pilgrimsort med Maria i centrum. En inskription på arameiska kan tydas som ”vackra flicka”, en annan på grekiska ”på denna heliga plats för Maria har jag skrivit”.
Mellan 500-talet och 1100-talet byggdes, förstördes, renoverades och brukades en
bysantinsk kyrka med tre skepp vid en atriumgård med en liten bostad.
Korsfararnas kyrka
Korsfararna invigde år 1099 en kyrka som skadades i omgångar, först vid en jordbävning år 1170 och sedan den 4 juli 1187 efter slaget vid Hattins horn då Nasaret
ockuperades och kyrkan stängdes. År 1263 totalförstördes kyrkan som under sin
glans dagar var ”en hög kyrka med tre altaren”, som en rysk pilgrim beskriver den
år 1106. Byggnadsstilen var bysantinsk. Den var faktiskt större med sina 76 meters
längd och 30 meters bredd än dagens moderna basilika.
Antonio Barluzzis kyrka – Mellanösterns största
Den nya kyrkan, Antonio Barluzzis basilika, är den största kyrkan i dagens
Mellanöstern. Grundstenen las av påven Paul VI i samband med hans pilgrimsresa till det heliga landet år 1964. Som ett minne från hans då historiska möte den 5
januari 1964 med patriarken av Konstantinopel Atenagoras I står de båda staty
6
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Västfasaden– berättelsen om inkarnationen. Foto: JO Aggedal.
mellan den latinska bebådelsekyrkan och den helige Josefs ortodoxa kyrka. Påven
i Rom och patriarken i Konstantinopel hade inte träffast sedan splittingen mellan
östkyrkan och västkyrkan år 1059.
Invigningen skedde den 23 mars 1969. Två dagar senare firades en ekumenisk
gudstjänst med representanter från grekisk ortodoxa, armeniska, koptiska, etiopiska, syriska och lutherska kyrkor, vilket även den visar på ett nytt ekumeniskt
klimat i samband med Andra Vatikankonciliet.
På västfasaden – berättelsen om inkarnationen
Den som idag besöker Bebådelsekyrkan möts av en magnifik västfasad med berättelsen om inkarnationen, att Gud blir människa i Jesus Kristus, att ”Ordet blev
människa” (Joh 1:14). Fasaden i sandsten och marmor utgörs av en heltäckande
relief där bilder och inskriptioner visar Gamla testamentets profetior om Jesu
födelse: ”Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge
honom namnet Immanu El ’Gud med oss’” (Jesaja 7:14).
Gabriel och Maria på väggen
Lyfter vi blicken mot fasaden kommer vi längst upp till vänster att se ängeln
Gabriel och längst uppe till höger Maria. Under dem, i fasadens mitt, finns de fyra
evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och Johannes tillsammans med sina symSvenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/10
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boler, människa, lejon, oxe och örn. Den latinska inskriptionen lyder i svensk översättning ungefär: ”Herrens ängel underrättade Maria om att Ordet har blivit kött
och att det bor inom oss”. På taknocken står en krönt Kristusstaty i brons, en skapelse av den italienske skulptören Angelo Biancini.
In i kyrkan, eller rättare in i den enorma kyrkoanläggningen, går vi genom en av
tre bronsportaler fyra och en halv meter höga och tre meter breda på vilka bilder
från Jesu liv finns avbildade. Den moderna kyrkoanläggningen rymmer förutom
själva grottan en undre och en övre kyrka som förbinds genom två stora spiraltrappor i västfasadens båda torn.
Marias hem under kyrkan?
Via den undre kyrkan kommer besökarna ner i den sju meter långa, sex meter breda och tre meter höga grotta som utpekas som Marias hem och platsen för bebådelsen. En ganska ordinär enrummare som idag täcks av en kopparbaldakin.
Den övre kyrkan fungerar som församlingskyrka för romersk-katoliker. I koret
möter vi en 150 kvadratmeter stor väggmosaik skapad av Salvatore Fiume. Mosaiken visar Kristus klädd i översteprästens röda dräkt med armarna utbredda i en
välkomnande gest, ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila” (Matt 11:28). Vid sidan av Kristus står Petrus och i bakgrunden tronar
Jungfru Maria som himladrottningen.
Nästan mitt i den treskeppiga övre kyrkan finns en åttakantig öppning genom
vilken men kan se ner i bebådelsegrottan . Över öppningen reser sig en 57 meter
hög ljuskupol utformad som en lilja, en symbol för Maria.

Altarmosaiken i Övre kyrkan. Foto: JO Aggedal.
8

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/10

Oroligheter
Ut ur kyrkan går vi genom norra porten som egentligen är tänkt att fungera som
huvudingång då det stora torget om 800 kvadratmeter ligger på samma nivå som
den övre församlingskyrkan. Detta torg och grannfastigheten hamnade i hetluften
inför festligheterna år 2000 då en islamistisk grupp ville bygga en moské som kyrkans närmsta granne. Enligt muslimsk tradition ligger systersonen till den legendariske Salahadin, som besegrade korsfararna, begravd här.
Några historiska bevis för att fältherren ligger begravd här eller att det tidigare
funnits en moské på platsen framkom aldrig. Diskussionerna gick dock höga
mellan Vatikanen, företrädare för islamistiska grupper, som hotade med att bygga
en moské större än Bebådelsekyrkan och israeliska myndigheter. Vatikanen anslöt
sig efterhand till ett Israeliskt kompromissförslag som gick ut på att anlägga ett
millenniumtorg där en mindre moské kunde byggas.
I själva Bebådelsekyrkan har det inte varit några kontroverser av det slag som vi
möter i Födelsekyrkan eller Gravkyrkan (se SJF Tidskrift nr 1:2009; 4:2009), vilket
hör samman med att sedan år 1620 har franciskanerna ensam överhöghet över
bebådelsegrottan och den närmaste omgivningen.
Jan-Olof Aggedal, Lund

Årsmöte
Svenska Jerusalemsföreningens årshögtid
söndagen den 30 januari 2011
hålls i Adolf Fredriks församling i Stockholm
Kl. 11.00 Högmässa i Adolf Fredriks kyrka,
Ärkebiskop em. Gunnar Weman, biskop Jan-Olof Johansson,
kyrkoherde Nils-Henrik Nilsson m fl.
Därefter kyrkkaffe i Adolf Fredriks församlingshem
med aktuell information om
Den Gode Herdens skola och situationen i Betlehem.
Efter samtalet hålls Svenska Jerusalemsföreningens årsmöte.
Ingen föranmälan.
Välkommen!

Rekvirera gratis inför julen:
Bildmaterial om Den Gode Herdens svenska skola
Jerusalemsföreningen har tagit fram bilder och text om barnen i Betlehem och
föreningens arbete bland flickorna på Den Gode Herdens svenska skola.
Du som vill använda Dig av dessa bilder och text, hör av Dig till redaktören
Lars Micael Adrian på e-post: modgun@telia.com – så får Du bilder och text
färdiga att fritt använda - eller som underlag för egen bearbetning.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/10
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Kristna fredsskapande team i Hebron:

Ett fötternas evangelium
Inger Styrbjörn är en av CPT-arna(Christian Peacemaker Teams), vilka
funnits i Hebron sedan 1995. Som ett kännetecken bär hon en grå väst
och en röd keps. Med närvaron vill CPT försöka mildra ockupationens
förtryck och trakasserier, ”Getting in the Way”, ett fötternas evangelium
i efterföljelse.

Vi följer efter en grupp soldater som gör sina vanliga patruller genom Old City. Foto: Inger
Styrbjörn.
Hebron är staden där allas vår anfader Abraham, för ca 3 800 år sedan, köpte ett
stycke mark för 400 silverdaler, (1 Mos:23), för att kunna begrava sin hustru Sara.
Här begravdes han också själv, i närvaro av sönerna Isak och Ismael. När jag går
upp på taket till vårt hus i Old City, står jag ungefär mitt emellan Tel Rumeida, där
Abraham såg den vackra platsen han ville köpa, och den stora Moskén, där patriarkerna är begravda. Från taket ser jag också de illegala bosättningarna och militärförläggningen bredvid vårt hus. Jag ser vakttornen, soldaterna och kamouflagenäten på en del hustak. Allt för att ca 400 religiösa judar flyttat in och ca 2000 soldater ska skydda dem. De anser att Gud har gett dem landet och att alla, nära 200
000, palestinier ska flytta ut. Med alla vita fyrkantiga hus, ser staden ut som om en
mängd sockerbitar kastats ut och klättrar längs kullarna. Det är oändligt vackert.
Är det lugnt där ute? Eller händer nya arresteringar, nya husrivningar i natt?
Det var en morgon för knappt två veckor sedan, som Noah klev in i våra liv.
En solbränd, väderbiten herde, som kom igenom checkpointen med en bild av
sitt förstörda hus och bad om hjälp att hitta sin son. Han har sina marker långt
utanför Hebron. Där har han en hjord på ca 200 får och getter. För några månader
sedan kom armén och förstörde hans hus på den ödsliga kullen. Från Röda Korset
fick han hjälp med ett tält för sig och sin son. Ett litet skjul sattes upp så att de skulle kunna laga lite mat. Frun och de övriga sex barnen blev inhyrda i två rum i
Hebron. Men nu visste Noah inte vad han skulle göra.
Morgonen innan hade armén på nytt dykt upp på Noahs kulle. De rev hans tält
och alla tillhörigheter kastades i den stora vattencisternen, som därefter fylldes
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med grus av den medföljande bulldozern. Den 14årige sonen hade protesterat mot förstörelsen, soldaterna påstod att han hade misshandlat dem, de kunde visa på några skrapmärken, så han arresterades
och bortfördes av soldaterna.
För Noah hade världen gått i kras, sonen var borta
och han hade inget vatten till sin hjord. Hans värld
var herdens, de ödsliga kullarna, familjen och djuren.
Han har aldrig lärt sig att läsa eller förstå siffrorna på
mobilen. Vi följde honom till de polisstationer som vi
fick anvisade och framåt kvällen fick han beskedet,
sonen hade förts till fängelset Ofer. Några dagar
senare skulle han besöka sin son, men man sa att
Inger Styrbjörn. Foto: Alwyn sonen förts till sjukhus med en bruten arm, Noah fick
inte veta till vilket sjukhus han förts. Nya efterforskKnight.
ningar. Hela vårt team var engagerade i Noahs fall,
han kom till vårt kontor helt hjälplös. Till slut kunde vi, med hjälp av en israelisk
människorättsorganisation, få veta att sonen fanns i ett fängelse i Jerusalem. Med
händerna visar han att fåren ligger ner på marken. Utan vatten inget liv!
När vi passerat checkpointen Qitoun några veckor senare, sitter han där i en
gammal vit bil. Zed, Noahs son, som släpptes ur fängelset i går kväll.
Vad säger man till en 14-åring som just sluppit ut ur fängelset?
Han hälsar och kör oss genast till familjens tillfälliga bostad på två rum. Ingen av
oss säger så mycket, vad säger man till en 14-årig, som just släppts ur fängelse efter
mer än tre veckor? Man bara känner.
Noah möter oss ute på gården. Han strålar! Syskonen omringar oss och vi välkomnas in till familjens bostad. Zed’s mamma, som varit så deprimerad och orolig för sin son, lyser som solen.
Noah ringde tidigare på dagen och lämnade glädjebudet, samt ville att vi skulle
komma hem till familjen – det kunde inte vänta, vi skulle vara de första besökarna.
Vi kände oss glada och hedrade.
Vi blir serverade juice av Zed’s mamma. I detta kala rum med cementväggar och
madrasser som enda möblemang, och med småsyskon som försiktigt kikar fram i
dörren, får jag en känsla av helighet.
Glädje, tacksamhet och lycka fyller varenda vrå.
Rummet har madrasser runt väggarna, men plaststolar plockas fram att sitta på
för oss besökare, samt för Noah och hans son. Jag slår mig ner på en madrass bredvid Noahs mamma. Vi byter några ord på min stapplande arabiska.
Zed sitter bredvid sin pappa, som berättar hur sonen flyttats mellan olika fängelser. Hur han blivit slagen och misshandlad när han arresterades. Armen var
aldrig bruten, däremot var hans hand skadad av slag från batonger. På ett fängelse
var medfångarna illegala bosättare, vilka också hade slagit och trakasserat honom.
(När jag läser Genèvekonventionen, IV:33-64,bryter Israel som ockupationsmakt,
alla ockupationens lagar).
Noah berättar att han kunnat låna ihop de 1000 Nis, som krävts för att få sonen
fri. De organisationer som lovat stödja honom, har hittills inte lyckats få fram
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någon hjälp. ”Action for
hunger” lovade att hjälpa till med foder och
vattenförsörjning. Röda
Korset skulle sätta upp
ett nytt tält och ett litet
skjul för matlagning och
övernattning. Defence
ministry hade lovat
pengar för att få sonen
fri. Den här dagen är vi
alla bara glada, det viktigaste är att Zed fått sin
Bild över Hebron, tagen från Ibrahimi Boyschool mot Ibrahi- frihet och att föräldrarna
fått hem sin son.
mi Mosque. Foto: Inger Styrbjörn.
Jag påpekar att Noah
har klippt sitt hår och han berättar skrattande att folket på fängelset Ofer anklagade honom att tillhöra Hamas, därför lät han klippa håret och raka av sitt skägg.
Det behövs så lite, i det av Israel ockuperade Palestina, för att få en terroriststämpel. Inte ens en fattig herde, som varken kan läsa eller skriva, går fri.
Zed ska köra oss tillbaka till checkpointen och vi går ut till den vita bilen. Jag ser
att nummerplåtarna saknas och det är inte var dag jag sätter mig i en bil med en
14-åring vid ratten. Jag undrar mycket hur han mår inuti. Han ser så stark ut och
han vägrade att skriva under något erkännande trots påtryckningar. Utåt verkar
han inte vara skadad eller knäckt.
Jag kan inte låta bli att tänka på den unge herden David, som för så länge, länge
sedan lyckades besegra den store Goliat.
Ockupationens verkningar drabbar hela regionen. De illegala bosättningarna, de
fundamentalistiska bosättarna, som i dagarna sätter eld på 100-tals olivträd och
bryter ny jord som ägs av palestinier. En omvärld, som blundar och sätter händerna för öronen. Noahs familj är bara en av många som drabbats av den olösta
konflikt som väntar på en rättvis lösning. Vi har fler familjer med barn i 14-årsåldern som sitter i fängelse på obestämd tid.
Jag har fått ett ansikte på julens herdar
I juletid hör vi berättelsen om herdarna, som under natten var ute och vaktade sin
hjord. Jag har fått ett ansikte av en herde och en ung herdepojke. Det är inga vanliga människor, pappan kan inte läsa, men de kan båda så mycket annat!
De har en inre styrka, präglade av väder och vind, med- och motgångar.
De läser sina djur, de läser stjärnorna, följer månen och solens gång.
Allt de vill är att få fortsätta att leva sina liv i naturen.
Vi ber fortfarande om fred, frid och välsignelse för alla!
Inger Styrbjörn, CPT
Fotonot: Inger är kyrkoherde emeritus. följeslagare för SKR 2004 i Hebron, följeslagare i
Betlehem 2007, volontär på STI i Jerusalem 2008, från september 2010 medlem i CPTkåren, (Christian Peacemaker Teams), placerad i Hebron på den ockuperade Västbanken.
Mer information: www.cpt.org
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Kairos Palestine inspirerar:

Att dö för Jesus – sång av en
Gudslängtande kvinna från Syrien
Efter några inledande takter börjar sångerskan först tala. När hon yttrat
ordet kärlek kommer en klarinetts fyra toner som ifrågasättande grundtoner i tillvaron. Sången igenom återkommer instrumentet.
Tillsammans med det lyhörda pianot utgör de en
samstämd duo bland de andra instrumenten. Bara
de två och det skulle kunna liknas vid ett Mellanösterns Arvo Pärt-stycke som vågar tystnaden.
Vad kan mer önskas? Ja det är då rösten. Rent
gudomligt rå kan den bli – likt en profetisk ur-röst
som vågar säga sanningar. Det enda jag kan likna
den med från våra breddgrader, när den fullständigt ger sig hän det utsatta, är Björks flerspråkiga
inspelning av Jesusbönen. Sångrösten kommer
från en Gudslängtande och Kristus-identiferande
kvinna från Syrien vid namn Manal Baghous Manal Baghous Abdo. Foto:
Susanne Grimheden.
Abdo.
Jag hörde hennes röst första gången efter det
senaste kriget i Gaza. Med stor lidelse sjöng hon på nätet (Youtube) för barnen i
Gaza. Det gör hon fortfarande:
Är det acceptabelt att inget säga
när ett barn håller på att dö?
Om det var ditt barn
skulle du inget säga?
Är det acceptabelt att hålla tyst

när ett folk svälter?
Om det var ditt folk
skulle du ändå vara tyst?...
Säg inte att det är svårt.
Det här är livet. Ingen lek.

Denna kompositör och sångerska har närvarande i nuet andats fram musiken till
den sång som sprungit fram ur Kairos Palestinadokumentet (KPD). Hon är koordinator i Syrien för KPD.
Sångtexten har skrivits av Yusef Daher, chefssekreterare för Jerusalems ekumeniska råd; Jerusalem Inter-Church Centre, som är en av de åtta personer vilka tillsammans sammanställt KPD som en teologisk appell om konkret stöd från
omvärlden genom påverkansarbete, nationella sanktioner och vår konsekventa
bojkott av israeliska varor.
Då sångerskan ämnar sjunga sången även på svenska har den nu översatts. I
dagarna görs först den slutgiltiga inspelningen på engelska. Sången spelas även in
på Jesus eget språk – arameiska.
Den arabiska versionen av sången har en egen melodi och ett poetiskt språk.
Den sträcker ut handen gentemot muslimerna i gemensam kamp för frihet bortom
ockupation i orden våra religioner sårades. Även i denna arabiska version är Jesus
den goda förebilden i sitt ickevåldshandlande.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/10
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Yusef Daher kommenterar detta
Jesus aktiva ickevåldshandlande som
KPD och dess sång är en del av: Vi tror
på Jesus och i honom har alla löften förverkligats. Inget mer prat om det utlovade landet för ett exklusivt utvalt folk.
Kärlekens ord är en kristen matematisk
ekvation för mig. Min fiende är staten
Israel och ockupationen är synden och
för att kunna visa min kärlek och kunna leva ut den behöver jag befria min
fiende från hans synd… behöver jag
motstå synden i honom, behöver jag
göra motstånd mot ockupationen.
Hur kan vi då hjälpa varandra att nå
fram till detta kärleksfulla och rättvisecentrerade fredshandlande? Kompositören har bejakat en fornkyrklig, ja allmänmänsklig, metod i sin egen varelse.
Hon närmar sig det goda. För henne,
som kristen, är det goda självklart personifierat i Jesusgestalten.

Textförfattaren Yusef Daher arbetar på
Jerusalems ekumeniska råd. Foto: Susanne
Grimheden.

Möter den lidande Jesus
Med hjälp av sin inlevelseförmåga möter hon i KPD-sången den lidande Jesus, och
i detta inre möte identifieras Jesus lidande med mänsklighetens lidande av idag.
Denna medvetenhet alstrar handling för om jag verkligen älskar, också mig själv,
älskar jag som kristen spontant Jesusgestalten i mig och runt omkring mig. Älskar
jag Jesus älskar jag min lidande medmänniska. För kärleken söker ju inte sitt.
Manal Abdo ger ord åt sin erfarenhet av att sjunga KPD-sången: Jag är där på kullen framför korset. Och jag ser min fader framför mig lida. Och jungfrun ser sin son i smärtor. Sonen dör med en suck. Smärtan som dödar andningen. Jag ser hennes son vid sista
andetaget på korset.
Härom söndagen sjöng en svenskkyrklig gudstjänstfirande församling KPDsången Ett sanningens ögonblick. (KPD-sången har också använts som sjungen nattvardsbön)
De sjöng av hjärtans lust. När de gjorde det var de del i en aktiv ickevåldshandling mot en 43 år lång och orättfärdig ockupation av helig mark och heliga
människor.
Och följden av identifierandet med det goda? Manal Abdo avslutar: Nu är jag
redo att dö för Jesus.
Susanne Grimheden
Fotnot: Artikeln är delvis ett utdrag ur en längre intervju med Manal Baghous Abdo och
Yusef Daher: When Our Christ Is Being Tortured in Them som återfinns på:
http://www.kairospalestine.ps/sites/default/Documents/Interview%20regarding%20Kairos%20Palestine%20song.pdf
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Kairos-sången
Ett sanningens ögonblick - ett ord av tro, hopp och kärlek från de kristna palestinierna
Text: Yusef Daher. Översättning: Susanne Grimheden. Musik: Manal Baghous Abdo,
inspirerad av Kairos Palestinadokumentet (KPD).
Det är hög tid
återvänder vi
och vår ångest smärtar så
för Kairos Palestina
Med hopp och kärlek
Jesus kom, se Jerusalem!
Fred, fred - ingen fred
når vi frihet
Vi samlas nu
De tog min mark,
Med enhet och tro
och vår ångest smärtar så,
min bror och mitt hem
återvänder vi
smärtar så, smärtar så
De slängde ut
och låste mig in
Med ickevåldsmotstånd
Det är hög tid
med krig, med mur
övervinner vi
för Kairos Palestina
väg och koloni
Nu är sanningens ögonblick Sanning sprids ut
Splittrade familjer,
Från Jesus vi får
Natt kan bli till ljus dag,
kyrkan tom
nytt ljus från förr
våld övervinnas här
Bemöt inte ont med ont
Jesus kom, se Jerusalem!
Med hopp och kärlek
Med hopp når vi frihet
Jesus kom, se Jerusalem!
når vi frihet
Jesus kom, se Jerusalem!
Med tro och enhet
Vi samlas nu
Lyssna på sången: http://www.youtube.com/watch?v=fwj0HzhXiH8

En förbön för Mellanösterns folk och länder
– inte minst i tiden när vi på nytt möter löftesorden hos profeten Jesaja.
(P) Gud vår Fader, i Jesus Kristus är du det nya livet för allt skapat. Inför dig kommer
vi nu med vår bön om fred mellan folken. Vi ber om ditt ljus till försoning mellan dem
som inte orkar möta varandra. Vi ber dig
F Gud var med oss alla
(P) Vi ber att du bryter sönder krigets ok och förtryckets gissel. Befria var och en av
oss från den självtillräcklighet som hindrar oss att se vår nästa. Vi ber dig
F Gud var med oss alla
(P) Inför dig kommer vi med vår bön för våra medkristna och deras ledare i Mellanöstern. Ge dem uthållig vishet och en förtröstan efter ditt sinne. Vi ber dig
F Gud var med oss alla
(P) Vi ber för de missmodiga, utsatta och ensamma. Hjälp oss med din heliga Ande
att i ord och handling dela åtminstone något av deras smärta. Vi ber dig
F Gud var med oss alla
(P) Vi ber för de politiska makthavarna och deras beslut. Gör dig tydlig som evig
Fader, Fredsfurste, där vi människor förråder din härlighet. Visa oss din väg och gör
oss villiga att gå den. Vi ber dig
F Gud var med oss alla
(P) Vi ber för palestinier och israeler – för judar, muslimer och kristna – att de av nåd
skall bereder Dagen där din rätt och rättfärdighet bor. Låt dem alla få bo i fred inom
ömsesidigt erkända gränser, nu och för alltid. Vi ber dig
F Gud var med oss alla
(P) Gud, hjälp folken att glädjas inför dig som man gläds när skördetiden är inne. Låt
olivträden få bära sin frukt och bergen sina druvor. Du himmelens och jordens Gud,
gör glädjen stor inför dig idag och alla dagar, intill evighet. Det ber vi om i Jesu namn
F Amen.
Gunnar Weman
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Tro och magt i det hellige land
– Palæstinsk teologi og kirke
i et transformationssamfund efter 1967.
”Tro och magt i det hellige land” (Aros forlag) undersöker de palestinska
kristnas bidrag till den politiska utvecklingen i Palestina och Israel.
Det är inte helt lätt för en kristen minoritet att formulera en självständig teologisk position mellan judendom och islam i en politisk konflikt som har rötter
långt tillbaka i tiden. Trots detta visar Lodberg tydligt hur de olika kyrkorna och inte minst några starka ledare försöker bidra till en fredlig samhällsutveckling med demokrati och likhet inför lagen oavsett vilken religion eller politisk riktning man tillhör. Detta i ett land där det i genomsnitt varit krig
vart tionde år, och när det inte har varit krig har
det varit vapenvila, men aldrig fred.
Kyrkorna i Palestina och Israel lever i en politisk och religiös konflikt som utmanar deras existens och på sikt möjligheten att överleva, vilket
bidragit till ett ekumeniskt klimat där kyrkorna
samarbetar trots stora skillnader. En rad teologer
från olika kyrkor träffas regelbundet för att formulera det som man själv kallar en kontextuell
teologi. Det senaste exemplet är ”Kairos Palestina” från år
2009 (I svensk översättning med kommentarer ”Ett sanningens ögonblick – Kairos
Palestina” red. Sune Fahlgren, Studieförbundet Bilda 2010.) Tanken om den lokala kyrkan som Guds tecken och redskap på den geografiska plats där hon verkar
under förutsättning att hon finns med i den universella kyrkans gemenskap är viktig för de palestinska kristna ledarna. Drivande i processen är institutioner som
Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center med den anglikanske teologen Naim
Stifan Ateek, lutherska kyrkan med prästen i Betlehem Mitri Raheb och lutherske
biskopen i Jerusalem Munib Younan. Mindre drivande men med i processen finns
de ortodoxa och orientaliska kyrkorna liksom den latinska kyrkan.
Vad är palestinsk befrielseteologi?
Först och främst kan palestinsk befrielseteologi beskrivas som en pastoralteologi
som utgår från människors frågor om lidandet, vilket hör nära samman med
mångas erfarenheter av att vara flyktingar. Det handlar alltså om att formulera en
lokal teologi som samspelar med människors upplevelser och vardagsliv. Det kan
handla om att försöka formulera svar på frågor som: hur Gud kan tillåta att deras
land konfiskeras, eller hur Gud kan tillåta ockupation och förtryck av det palestinska folket? De teologiska svar som formuleras hör nära samman med den själavårdande omsorgen om kyrkomedlemmarna.
16
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Vad innebär det att vara kristen i Mellanöstern?
Därför har det efter hand även blivit viktigare och viktigare att företrädarna för de
palestinska kyrkorna själva är palestinier
och inte längre kommer utifrån. Det är de
palestinska kristna som själva, med sina
lokala erfarenheter, som kan definiera vad
det är att vara kristen och kyrka i dagens
Palestina.
För att kunna formulera detta har studiet av Bibeln, inte minst Gamla testamentet,
blivit centralt. Genom studiet av Gamla
testamentet försöker man återerövra och
förstå dess budskap om Gud som rättfärdighetens Gud och en Gud för de förtryckAnglikanske teologen Ateek Naim Ateek ta.
Särskilt Naim Stifan Ateek har länge
på Sabeel teologiska befrielsecenter i
brottats med att försöka förstå och formuJerusalem. Foto: LM Adrian.
lera svar på frågor som hör samman med
hur Kristus finns med i den historiska processen.
Om Gud blev människa och delar människans livsvillkor måste det på något sätt
betyda att Gud är med i den historiska utvecklingen, menar Ateek, och samtidigt
väcker detta nya frågor för de palestinska kristna. Hur ska man till exempel förstå
att Jesus kom som ett svar på löftet om Messias som befriaren, när denna tanke
inom judendom och kyrka i väst används för att konfiskera palestinsk mark och
kanske ödelägga palestiniernas framtid?
Lodberg menar att Ateek försöker formulera en ekumenisk palestinsk befrielseteologi som skulle kunna beskrivas som en motståndsrörelse till den historiska
utvecklingen där kyrkorna blivit mer splittrade och uppfattat sig själva som offer.
Ateeks mål kan beskrivas som att samla de lokala palestinska kyrkorna till en
gemensam reflektion av den kristna trons betydelse idag, så att man inte fastnar i
historien, utan vågar formulerar en vision för den kristna kyrkans överlevnad och
mission i Det heliga landet.
Luthersk palestinsk teologi
För Mitri Raheb, tredje generationens lutheran, men med ortodoxa rötter som de
flesta kristna i Palestina, är den mest centrala frågan vad det innebär att vara kristen palestinier i en tid då politiska förändringar håller på att skapa ett annat land,
ett muslimskt land.
För Raheb handlar skapandet av en palestinsk teologi om överlevnadsstrategi.
En palestinsk teologi skulle kunna hjälpa det palestinska folket att inse nödvändigheten av att etablera en självständig stat med en sekulär lagstiftning och fri
marknadsekonomi. Överlevnaden handlar såväl om att överleva som kristna,
enskilda och kyrka, som palestinier. Raheb hoppas att den arabisering, som nu
pågått ett tag, där de lokala kyrkorna fått palestinska ledare, och inte utifrån inflyttade ledare, i framtiden ska omfatta teologi och teologiutbildning. Detta är viktigt
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 4/10
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Mitri Raheb, kyrkoherde i Betlehem med Håkan Bengtsson, direktor på Svenska teologiska
Institutet till vänster. Foto: LM Adrian.
för att de palestinska kristna inte ska känna sig främmande i sina egna områden
utan orka vara trogna sitt land, samhälle och kyrka. För luthersk palestinsk teologi är det alltså viktigt att bidra till en lösning på den politiska konflikten, vilket teologiskt motiveras med att relationen mellan Gud och människa samtidigt utgör
utgångspunkten för alla människors relationer till varandra och till omgivningen.
Denna tanke har i senare ekumeniska samtal och dokument fått större acceptans
då palestinska teologer bejakar att man befinner sig i en missionssituation där de
kristna utmanas att leva tillsammans med den muslimska majoriteten i en förväntad palestinsk stat. Samtidigt framträder palestinska teologer med ambitionen att
vara brobyggare mellan islam i Mellanöstern och kristna i Europa för att förebygga religiös och kulturell konflikt mellan västvärlden och Mellanöstern.
Boken når långt utanför de akademiska rummen
För den som vill försöka förstå samspelet mellan tro, makt och vardagslivet i de
palestinska områdena är ”Tro och magt i det hellige land – Palæstinsk teologi og
kirke i et transformationssamfund efter 1967” en grundläggande kunskapsbank.
Peter Lodberg, lektor i missionsteologi och ekumenisk teologi, har skrivit en
doktorsavhandling som på sedvanligt akademiskt sätt analyserar, belägger och
diskuterar, samtidigt har han lyckats att skriva så att boken kan nå långt utanför
de akademiska rummen.
För den som är intresserad av att få en bredare bild av det teologiska tänkandet
och av konflikten i området där Den Gode Herdens svenska skola ligger är det väl
värt att läsa Lodbergs bok, även om den är skriven på danska. Till bokens förtjänster, förutom en väl genomförd akademisk avhandling, hör även alla de palestinska grunddokument som blivit tillgängliga i samma volym.
Jan-Olof Aggedal, teol. dr. Lund
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Vishet och dårskap
i Qumran o Nya Testamentet
Av professor Stig Norin

Dödahavstexterna – fortsättning från förra numret om vishet i Gamla
Testamentet
I Dödahavstexterna, som också kallas Qumrantexterna, finns en rad texter, som vi
kan räkna till kategorin vishetslitteratur, men begreppet återfinns också i annat
material bland dessa texter, inte minst i den grundläggande texten, ”Regeln för
gemenskapen” (1QS). Det talas här om de två andarna, sanningens och lögnens
ande.
Den första är en ande av ”ödmjukhet och tålamod, av stor barmhärtighet och evig godhet och av förstånd, insikt och stor vishet som litar på alla Guds verk och stödjer sig på hans
stora trofasthet” (4:3-4). Den anden ger också kunskaper om avsikterna med alla
verk. Från lögnens ande kommer bl.a. ”stor gudlöshet, hetsighet, stor dårskap, fräck
iver i att begå avskyvärda gärningar i en trolös ande och smutsigt leverne i orenhetens
tjänst” (4:10). Också här ser vi genast att vishet är relaterat till förtröstan på Gud.
De två andarna leder tankarna till den i judiskt tänkande vanliga föreställning-

Qumran. Rester av Qumransektens boplats. Foto: LM Adrian.
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en om människans två böjelser, yetser tov den goda böjelsen och yetser ra‘ den onda
böjelsen.
Människan lever i spänningsfältet mellan sanning och lögn
Enligt Qumransektens regel så lever människan i spänningsfältet mellan sanningens och lögnens ande och vandrar därför samtidigt i vishet och dårskap. Men Gud
låter sanningens och lögnens ande ”stå sida vid sida tills det bestämda slutet och den
nya skapelsen” (4:25).
Tankarna går till vad Jesus säger om ogräset bland vetet: ”Låt båda växa tills det
är dags att skörda. När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i
min lada.” (Matt 13:30)
De utvalda känner hemligheten
Ett viktigt begrepp i Dödahavstexterna är ”hemligheten om det som kommer” är.
De utvalda kan lära känna hemligheten om det som kommer, dvs. om den eskatologiska sluttiden. Vishet kopplas till kunskap i hemligheten om det som kommer
”Tänk dag och natt på hemligheten om det som kommer…] och sök den alltid. Då skall du
lära känna sanning, ondska, vishet […] på alla dess vägar, med sina straff intill den sista
tiden och ett evigt straff.” (4Q417 fi:1:6).
Fru Dårskap lägger ut fällor och leder vilse
Vi har tidigare nämnt texten om dårskapen som en rastlös kvinna i slutat av
Ordspr. 9, och detta tema utvecklas vidare i en av Dödahavstexterna, som kallas
”Fru Dårskap” (4Q 184). Hon leder vilse och lägger ut fällor, smyckar sig med
avgrundens plågor, hon är upphov till alla ondskans vägar. Ingen som går in till
henne kommer tillbaka. Hon vränger rätten, förleder de ståndaktiga, och förmår
de ödmjuka att avfalla från Gud.
Ingen betoning på
sexuella synder
Det är ingen särskild betoning på sexuella synder
som man kanske skulle ha
väntat sig, utan poängen är
att hon leder människan
bort från Gud och därmed
från visheten. Skall man
tolka detta symboliskt?
Handlar det om rivaliserande religiösa grupper,
Stig Norin, artikelförfattaren,
i Qumran vid Döda Havets
stränder. I bakgrunden tidigare ordförande Tore Furberg. Foto: LM Adrian.
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eller politiska fiender, eller helt enkelt att Dödahavsgruppens uteslutande manliga medlemmar skulle ta sig i akt för lockande kvinnor. Vi vet inte säkert men troligast är att Fru Dårskap närmast står där som en pendang till den personifierade
visheten, som också framställs som en kvinna.
Vishet hänger ihop med relationen till Gud
En annan av Dödahavstexterna är den s.k. Arameiska Levi. Den börjar med att
Levi, en av Jakobs tolv söner, ber om vishet kunskap och kraft, för att kunna göra
Guds vilja. Vishet hänger också här nära samman med relationen till Gud. Till
skillnad från jordiska skatter är visheten inget som kan tas ifrån en människa: ”Om
starka kungar och ett stort folk kommer med soldater, ryttare och många stridsvagnar, och
tar min egendom, både i stad och land och rövar allt vad där finns, så kan de ändå inte röva
vishetens skatter, och de finner inte dess gömställen”
Nya Testamentet – Kristus den personifierade visheten
Om visheten är det personifierade gudsordet i Orspr. 8 går tankarna lätt till Johannesevangeliet 1:1 ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var
Gud.” och därmed till Kristus själv som den personifierade Visheten.
Salomos vishet nämns i Matt 12:42 och Luk 11:31 och ett antal ställen talar om
Jesus som fylld av vishet (Matt 13:54, Mark 6:2, Luk 2:40, 52). Jesu lärjungar kan
kallas vishetens barn, och deras verk vishetens gärningar (Matt 11:19, 7:35).
I Luk 11:49 säger Jesus ”Därför har också Guds vishet sagt: Jag skall sända profeter
och apostlar till dem, och några skall de döda och förfölja.” Vi verkar ha att göra med
citat någonstans ifrån men det är inte så lätt att avgöra varifrån. Men det viktiga är
att också här beskrivs visheten som något som finns hos Gud. Ännu mera betonas
detta av Paulus i Rom 11:33 ”Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud!
Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar.”
Korintierbrevens budskap om vishet och dårskap
Den mest ingående diskussionen om vishet och dårskap i Nya testamentet har vi i
de båda Korintierbreven (1 Kor 1–3 samt 1 Kor 12:8 och 2 Kor 1:12). Kristendomen
befinner sig här i ett nytt sammanhang. Vi är nu bland människor som inte alla
lever i Gamla testamentets tankebanor. Korint var en modern storstad och handelsknut. Människor från många håll blandades. Där fanns den hellenistiska filosofin som inbegrep ett världsligt sätt att se på vishet, ganska långt från vad vi hittills talat om. Det ligger också när till hands att detta tänkesätt också var på väg att
tränga in i den kristna församlingen.
Paulus leker med orden
Korintierbreven formar sig till en uppgörelse med denna världsliga vishet. Paulus
leker med orden och gör vishet till dårskap och tvärtom. Att förkunna med en vältalares vishet skulle göra Kristi kors till tomma ord. ”Jag skall göra slut på de visas
vishet. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är
det en Guds kraft”. Världen var omgiven av Guds vishet, men lärde inte känna Gud.
Gud gör världens vishet till dårskap. ”Vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en
stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker,
en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna.”
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Det finns en hemlighetsfull vishet från Gud som kan förkunnas för de andligt
fullvuxna, men den kan ingen oandlig ta emot. Paulus vänder på begreppen. Det
som i världen är vishet har Gud gjort till dårskap men det som är en dårskap för
välden, dvs. Kristi död på korset, det är den sanna visheten.
I de andra Paulusbreven är konflikten inte lika betonad mellan världslig vishet
och Guds vishet. Breven till Efesierna och Kollosserna talar enbart om Guds vishet.
”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet” (Kol 3:16).
Vishet kan vara så mycket
Vi har nu följt vishetsbegreppet och dess motsats dårskapen från Moseböckerna,
genom Gamla testamentet, via de apokryfiska böckerna och Dödahavstexterna
fram till Nya testamentet.
Vi har sett att vishet kan vara mycket, alltifrån från praktiska kunskaper och allmän finurlighet, till den djupare insikten i skapelsen sammanhang och vi har därmed genomgående kunnat konstatera att visheten hela tiden står i relation till
Gudsfruktan.
Det är Gud och Guds ord som är vishetens källa. Ibland kan begreppet vishet
vara mer eller mindre identiskt med Guds lag. Detta betonades särskilt i Syraks
bok. En annan aspekt är den eskatologiska. Visheten innebär en kunskap och kommande hemligheter, något som särskilt betonades i vissa av texterna från Dödahavsgrottorna.
Att visheten kommer från Gud tar sig i Nya testamentet uttryck i att det är talet
om Kristi kors och Kristi död på korset som är den verkliga visheten även om detta i världsliga ögon kan se ut som en dårskap. Ja det är t.o.m. så att Kristus är Guds
vishet och han har också blivit vår vishet (1 Kor 24,30). I Uppenbarelseboken
sammanfattas allt detta i änglarnas ord:
”Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och
vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång.” (Upp 5:12).
Stig Norin, Uppsala

Gåvoredovisning
Minnes- och hyllningsgåvor
Gåvor har skänkts
till minne av Ingrid Orton-Eriksson, Christina Hovhammar, Karin Wiberg, Börje
Klaesson, Severin Blidö, Karin Haglund, Iréne, Ida, Inga Bergfalk, Rune Uttersand,
Ingrid Raattamaas, Kerstin Bennemo Holmberg, Ritva Koskiranta, Ruth Nordstrand, Öyvind Sjöholm, Bertil Andersson, Ulla Johansson, Janne Stjärne, Ingeborg
Simonsson.
vid födelsedag för Maria Stjerndoff 40 år, Marianne Tunlid 80 år, Ulla Johansson,
Mats Hagelin, Karin Rydåker 90 år, Viveca och Thomas, Ingegerd Haglund 80 år,
Maria S, Ingegerd Ribbfelt 90 år, Vivi-Ann Grönqvist.
vid dop av Leha Nilsson, Märta Roberts,
vid avslutning av tjänst Lars Åkesson,
vid kyrkoherdeinstallation av Alf Johansson,
vid biskopsval i Växjö av Jan-Olof Johansson.
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Detta är en vädjan om
Advents- och Julkollekt till Betlehem
(har skickats per e-post till alla pastorat i Svenska kyrkan)
Svenska Jerusalemsföreningen är en fristående organisation inom Svenska kyrkan verksam i Betlehem sedan mer än ett sekel.
Den Gode Herdens skola som drivs av föreningen har plats för mer än 300 flickor från förskola till studentexamen.
Skolans verksamhet bekostas till 75 % av frivilligt insamlade medel i Sverige, i övrigt
med bidrag från andra biståndsorganisationer och skolavgifter.
Det är både naturligt och angeläget för många att få ge en gåva till dagens Betlehemsbarn som är drabbade av den politiska situationen med instängdhet, arbetslöshet, oro
och uppgivenhet.
Därför vädjar vi nu inför advents- och julhelgen om en rik gåva som kan tända hoppets
ljus i Jesu egen födelsestad idag.

Kollektvädjan att läsa upp i kyrkan
Dagens Betlehemsbarn är drabbade av den situation som råder i Det heliga landet. På grund av den mur som omger Betlehem saknar de flesta av föräldrarna
ett arbete.
På Den Gode Herdens skola som drivs tack vare frivilligt insamlade medel i
Sverige får mer än 300 flickor sin utbildning från förskola till studentexamen.
Det ger dem hopp och framtidstro trots allt.
Idag får vi vara med och tända ett hoppets ljus för dagens Betlehemsbarn
genom att ge en gåva till Den Gode Herdens skola.
Inför julen 2010
För Svenska Jerusalemsföreningen
Gunnar Weman
Jan-Olof Johansson
Ordförande
Direktor

Vill Du bli fadder till en av flickorna vid Den Gode Herdens skola i Betlehem?
Det kan Du blir genom att bli regelbunden understödjare av skolan.
Så här går det till: Du ger ett belopp till skolans verksamhet en gång i månaden eller i kvartalet eller
så ofta det passar Dig. Beloppets storlek avgör Du själv. (Föreningens åtagande för en elevplats är för
närvarande ca 4 500:-/år). Pengarna går inte till enskilt barn utan till skolans verksamhet. Men Du får
namn på och uppgifter om den flicka som Du är fadder till och kan om Du vill få en personlig kontakt med henne.
Fyll i talongen nedan och skicka den till Britt Bergman (adress se sista sidan). Hon kommer då att
ta kontakt med Dig och ge mer information.

Ja, jag vill bli fadder:
Namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på framsidan (ej adressidan).
Adressändringar och retur till
Svenska Jerusalemsföreningen
Kyrkogatan 6,
352 34 VÄXJÖ
Glöm inte att anmäla adressändring! Posten skickar inte tillbaka några tidskrifter längre!

Adresser i Det Heliga Landet
Vår skola i Betlehem har adressen: The Good Shepherd’s Swedish School,
P.O.B. 64, Betlehem, via Israel. Tel och fax Betlehem 00 972-2-2742204.
Sjukhusets namn och adress är: Hussein bin Talal’s Hospital, P.O.B. 67,
Betlehem, via Israel.
E-post till skolan: gsss@p-ol.com
Föreningens representant i Det heliga landet är pastor Kjell Jonasson, e-postadress:
Kjell.Jonasson@svenskakyrkan.se, tel +972-575 583 670. Kontakta gärna honom om du
är på besök i Israel eller på Västbanken!

Adresser i Sverige
Jersualemsföreningens hemsida: www.jerusalemsforeningen.se
Svenska Jerusalemsföreningens ordförande: TD, ärkebiskop emeritus Gunnar
Weman, Mjölnarv. 8, 193 33 Sigtuna. E-post: gunnar.weman@swipnet.se
Direktor och sekreterare: Biskop Jan-Olof Johansson, Kyrkogatan 6,
352 34 Växjö, tel och fax 0470-309 45, ansvarig utgivare för tidskriften.
E-post: sjs@brevet.nu
Redaktör för tidskriften: Lars Micael Adrian, Stora Tvärgatan 35, 223 52 Lund,
tel 046-18 88 10, 0727-43 82 41, e-post modgun@telia.com
Ansvarig för fadderbarnsverksamheten: Britt Bergman, Körsbärsvägen 6,
114 23 Stockholm, tel och fax 08-673 12 15, mobil 070-573 12 23.
Lundakretsen:
Kristina Lindström, Nyckelkroken 15, 226 47 Lund, tel 046-13 66 06.
e-post: kristina.lindstrom@comhem.se
Norrköpingskretsen:
Jonas Agestam, Solhem Alsäter, 605 97 Norrköping, tel 011-33 52 06.
e-post: jonas.agestam@svenskakyrkan.se
Växjökretsen:
Richard Grügiel, Öjaby Prästgård, 352 50 Växjö, telefon: 0470-70 49 46 (e),
697 55 (tjr+fax), 691 45 (b), 070-541 58 58.
e-post: Richard.Grugiel@svenskakyrkan.se

Årsavgiften, som ger rättighet att få tidskriften är minst 150 kr.
Plusgiro 20 69 - 3 • Bankgiro 401-3330
ISSN 0346-2307
Tryck: Prinfo Ystads Centraltryckeri 0411-736 10/Prinfo Österlen 0414-146 00

