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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 drygt 300 palestinska flickor och
några pojkar från förskola till studentexamen. Mer än 60 procent av driften betalas via
gåvor från enskilda givare, stiftelser, fonder, kollekter och faddergåvor.
Föreningen äger också det största regionsjukhuset i Betlehemsområdet, en fastighet
som hyrs ut till det palestinska hälsovårdsministeriet.
Biskop emeritus Jan-Olof Johansson, Växjö, är ordförande.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift utkommer med fyra nummer per år. Den
skickas till präster och diakoner i Svenska kyrkan samt till den som gett en gåva till
Svenska Jerusalemsföreningen.
Adressregistret används enbart för Svenska Jerusalemsföreningens verksamhet.
Du som inte får tidskriften hem till dig men vill ha den kan meddela sydvind@gmail.
com eller sätta in en gåva till Svenska Jerusalemsföreningen på Bg 401-3330 och på
talongen ange ”ny medlem”.
Medlemsavgiften i Svenska Jerusalemsföreningen är 150kr/år, eller livslångt 3000 kr.
Swish
Du kan nu på ett ännu enklare sätt ge en gåva till Den Gode Herdens svenska skola i
Betlehem. Om du har swish, så kan du swisha din gåva. Numret är 123-218 27 23. Skriv
”Gåva till skolan”!
Autogiro
Du kan bli regelbunden gåvogivare genom att ansöka om Autogiro. Med Autogiro dras
varje månad det belopp som Du önskar ge. (Se vidare sid 30 i detta nummer!)
Tre ben
Svenska Jerusalemsföreningen vill genom skolverksamheten:
• s tärka kvinnans ställning genom att erbjuda kvalificerad undervisning för flickor och
rusta dem för att ta ansvar i det lokala samhället
•b
 idra 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
• s tärka den kristna minoriteten i Jesu egen födelsestad.
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Ordföranden har ordet

Lämna oss inte
Det stod att läsa i en svensk
kristen veckotidning för en tid
sedan att det bedrivs våldsbejakande undervisning vid Den
Gode Herdens skola i Betlehem.
Det fick mig att skriva till tidningen och uttrycka förvåning
över att man inte kontaktat oss
som är ansvariga för skolan och
följt en vanlig hederlig journalistisk etisk princip att den som angrips alltid ska få möjlighet att komma till tals.
Jag skrev också ett genmäle som jag bad att få publicerat i tidningen där jag bland
annat skrev att om man kontaktat oss kunde man fått höra om den elev som i en
uppsats skrev att hon möter soldater med laddade gevär varje dag på sin skolväg
men att hon inte tror på våld som ett sätt att lösa konflikter utan ser utbildning som
ett ”vapen” för fred.
Be för dem som förföljer er!
Och jag skrev vidare att man också då skulle fått höra om hur skolans lärare i engelska, vars familj var en av femtio kristna familjer som förlorade mark då den israeliska säkerhetsbarriären byggdes genom deras by, svarade på hur hon hanterar
sin sorg och besvikelse över familjens förlorade olivlund. Man hade då fått veta att

2019-års studenter tillsammans med rektor Aida Abumohr, biskoparna Munib Younan och
Jan-Olof Johansson.
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hon följer Jesu ord om att älska
sina fiender och be för dem som
förföljer en och hur hon tillagt
att det är vad hon också lär sina
elever.
Mitt första mejl gick till redaktionen. Då jag inte fått något
svar efter några veckor skickade
jag ännu ett mejl, nu också till
chefredaktören och ansvarige
utgivaren, som dessutom är tidningens ägare. Men ännu har
inget svar kommit.
Vi har heller inte fått svar på
vår fråga, från den person som
i tidningen angriper Den Gode
Herdens skola, om varifrån han
fått tag på de läromedel han
hänvisar till. Någon kontakt
med skolan eller med oss har
han inte haft. Det finns tydligen
krafter bland kristna i Sverige
som motverkar fredsarbete.
Att bedriva skola för fred
i ett konfliktområde
Studenternas tacktal till lärarna.
är en utmaning.
Det gäller både på den palestinska sidan och på den israeliska. Det som är besynnerligt är att det tydligen inom
svensk kristenhet finns krafter som vill motverka ett sådant arbete idag i Betlehem.
Hade man haft en positiv inställning till att det finns kristna friskolor i de palestinska områdena hade man självklart tagit kontakt med oss för att höra hur det är och
sätta sig in i hur verksamheten bedrivs och framfört den kritik man har.
Det som dock överskyler besvikelsen över detta sätt att bete sig är de ständiga
vittnesbörden som eleverna delar med sig av hur de genom skolan fått både hopp
och framtidstro och att se den kraft och kärlek som rektor och lärarna arbetar med
för att skolan ska vara en skola för fred byggd på kristna humanistiska värderingar.
Stöd en allt mindre kristen närvaro i Betlehem!
De kristna i Betlehem, liksom i både Israel och Palestina, fortsätter att bli allt färre
och att stödja den kristna närvaron, som är en del av vår målsättning jämte arbetet
för fred, blir därför alltmer viktigt. Lämna oss inte är en vädjan vi ofta får höra.
Och vi svarar att vi självklart inte ska göra det så länge det finns människor i
Sverige som upplever det angeläget att god undervisning bedrivs i en miljö som
präglas av hopp om fred för alla i Det Heliga Landet. 

Jan-Olof Johansson
ordförande, biskop emeritus
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Vårt vackra språk
– Om palestinska skolböcker
Eftersom det ryktats att palestinska skolböcker skulle vara fulla av våld
och antisemitism ville jag skaffa mig en uppfattning om detta. En granskning av en serie läroböcker i arabiska ger inget som helst fog för detta.
Då det varit en del diskussioner i viss kyrklig press om innehållet i palestinska
skolböcker, drabbades jag av tanken att det väl måste gå att få tag på någon av
dessa böcker. Efter att ha letat en stund på Internet fann jag en plats (https://bookstolearnarabic.wordpress.com) där jag fritt kunde ladda ner den aktuella bokserien
Lughatuna al-jamila, ”Vårt vackra språk”.
Den täcker skolåren 1–7 med två volymer för varje årskurs. Totalt kunde jag
ladda ner 12 av totalt 14 volymer. Var och en är på c:a 150 sidor.
Syftet med böckerna är att skolbarnen skall lära sig standardarabiska, vilket är
något helt annat än den lokalt talade dialekten. Standardarabiska är hela arabvärldens gemensamma skriftspråk, som också förekommer talat i mera formella
sammanhang.
Böckerna har kommit i olika upplagor. De böcker jag tittat på är från år 2002–
2006. Varje volym innehåller 10–15 läsestycken, vart och ett följt av övningar i
grammatik och läsförståelse.
Inget fog för falska anklagelser
Vad handlar då dessa texter om? Jag hade naturligtvis ingen möjlighet att lusläsa
allt, men genom att skanna av rubriker och dyka ner där det skulle kunna vara
något relevant för denna diskussion upptäckte jag rätt snart att det inte finns något
som helst fog för de nämnda anklagelserna.
Böckerna handlar till allra största delen om vardagliga saker. Det kan handla
om hushållsarbete, trädgårdsskötsel eller biodling, om djur och natur, om livet i
skolan, om firandet av olika fester eller om vikten av renlighet, ärlighet och gott
uppförande. En buss kommer åkande, en äldre man stiger på, och en pojke reser sig
och säger: ”Varsågod farfar, tag min plats”. Och mannen svarar: ”Tack så mycket,
Gud välsigne dig min
son”.
I varje volym finns
det också ett mindre
antal texter som relaterar till den speciella
palestinska situationen. Det kan vara
firandet av självstän-

Biodling.
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Den som ändå varit kvar i Jaffa.

Varsågod farfar, ta min plats!

Berätta vad du ser på bilden!

Berätta vad du ser på bilden!
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dighetsdagen, den 15 november. Kanske blir det
självständighet också någon dag, vem vet.
Längtan att få komma tillbaka finns kvar
En gripande berättelse handlar om en natt i
flyktinglägret då det regnade mycket, det regnade in, grannarna kom och hjälpte och gav
barnen husrum. Till sist står modern och tittar
på en bild på väggen av ett vackert hus i Jaffa.
Hon säger ”Den som ändå varit kvar i Jaffa”
och ett av barnen tillägger ”En dag är vi tillbaka
i Jaffa”. Ytterst handlar detta om FN:s resolution 194 från 1948, som aldrig förverkligades,
men längtan finns ändå kvar (FN:s resolution
194 stycke 11 lyder bl.a. ”Flyktingar som önskar
återvända till sina hem och leva i fred med sina
grannar skall tillåtas att göra detta så snart som
möjligt.”).
En annan berättelse handlar om en besöksresa
till ett fängelse. Många familjer har medlemmar
som av en eller annan anledning är fängslade.
Mamman väcker upp sin dotter tidigt på morgonen. De har förberett sig genom att handla litet
godsaker de skall ha med sig. De går till torget
där Röda Korsets bussar tar dem till fängelset.
Klockan sju på morgonen är de framme. Sedan
blir det att vänta i tre timmar. Därefter kommer
det en vakt som säger att fängelset är stängt för
besök idag. Så blir det att vända hem igen.
Det finns också bilder, som barnen själva skall
beskriva. Det kan vara två hus, ett som byggs
och ett som rivs, eller är det en schaktmaskin
som drar upp olivträd, något som också en av
vår skolas lärare råkade ut för.
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Visst kan denna typ av skildringar och bilder synas antiisraeliska, men det är en del av
barnens vardag.
Det skulle vara förljuget om
skolböckerna inte skulle återspegla den verklighet barnen
lever med. Ändå är det väldigt
objektiva skildringar. Man finner aldrig något hat eller uppmaningar till våld.
Och detta är som nämnts bara
en liten del av böckernas innehåll. Det mesta är av annat slag.
Det finns sagor och berättelser
och det finns en hel del skildringar av besök i olika städer
inom och utom landet.
I Jerusalem ”vår huvudstad” Fängelset är stängt för besök idag!
besöker man olika platser som
barnen sedan får identifiera på olika bilder. Det kan vara de olika moskéerna, men
också Damaskusporten och Uppståndelsekyrkan.
En hjältemodig martyr
En berättelse från årskurs 7 blev jag först litet misstänksam mot. Den bar titeln, ”En
hjältemodig martyr”. Vad är detta? Men den visade sig handla om kriget 1948 och
om en artonårig kvinna, lärare i byn Deir Yassin, som också var sjukvårdare. När
hon den fredagen den 9 april hörde ljudet av skottlossning tog hon sin sjukvårdslåda och glömde inte att sätta rödakorsbindeln om armen. Hon sprang ut för att
hjälpa, men de flesta var redan döda.
På vägen mot Jerusalem råkade hon på en skadad person som hon försökte förbinda. Det var slut på bandage i lådan så hon rev sönder sin huvudduk och förband
den skadade. Just då blev hon skjuten bakifrån. Så blev hon en av Deir Yassins
martyrer. Nästa dag kom den skadade själv och knackade på hos modern för att
informera om dotterns död.
Hur är det med kvinnor och sjalar?
Man ser ungefär lika mycket kvinnor med huvudduk som utan, men oftast är
det äldre kvinnor i lantliga miljöer som bär huvudduk. Flickor bär aldrig sjalar i
dessa böcker.
I religiöst avseende är böckernas huvudton muslimsk, men det finns också
kristna inslag. I skildringen av Betlehem sägs bl.a. att det är platsen där Kristus
(just så) föddes. En hel text i årskurs 6 handlar om jungfru Maria, en viktig person
inom både islam och kristendomen.

Stig Norin,
professor emeritus i Gamla testamentets exegetik,
tillika vice ordf i Svenska Jerusalemsföreningen.
Fotona är hämtade ur ”Vårt vackra språk”
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Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem:

Församlingen tar emot tusentals besökare
Efter flera år utan heltidspräst från Svenska kyrkan på plats i Jerusalem
fattade kyrkomötet beslut 2017 om att återinrätta en prästtjänst med
placering på Svenska Teologiska institutet (STI). Sedan den 15 mars 2018
lever jag i Jerusalem och en personlig livsdröm har uppfyllts.
Det skriver Johan Engvall, kaplan i Svenska församlingen i Jerusalem och fortsätter:
Förra året sattes turistrekord i Israel och intresset för pilgrimsresor och studieresor
till såväl Israel som Palestina är växande.
En av flera präster som regelbundet låter sina grupper besöka församlingen
och Svenska Teologiska Institutet är Jerusalemsföreningens ordförande Jan-Olof
Johansson.
Missionären, arkitekten, arkeologen och modellbyggaren Conrad Schick lät som
den fromme man han var bygga ett kapell i fastigheten Beit Tabor på Profeternas
gata i Jerusalem som restes åren 1882–1886. Detta kapell har använts flitigt av såväl
kursdeltagare på STI, boende i Jerusalem och besökare och pilgrimer sedan 1951 då
kursverksamheten flyttade in i huset.
Församlingens grundrytm är att fira högmässa första och tredje lördagen i månaden med efterföljande kyrkkaffe. Under min tid har vi haft glädjen att ha Jessica
Lindberg, som till vardags hanterar ACT Svenska kyrkans bistånd, som kantor.

Beit Tabor – ett av Jerusalems vackraste hus som inhyser Svenska Teologiska Institutet.
Foto: LM Adrian.
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Ulla döps i Jordanfloden av Johan Engvall.
När dessa rader skrivs i månaden maj har cirka ettusen personer deltagit i våra
mässor, andakter och pilgrimsvandringar.
Religionsdialog, ekumenik och besök
Jag deltar i det lokala ekumeniska livet och i interreligiös praxis i Jerusalem.
Innan sommaren blir det ett intensivt umgänge med dessa kontakter.
Jag vill nämna några intressanta grupper: Ecumenical circle of Friends som har
deltagare från de flesta kyrkofamiljerna och de lokala kyrkorna. Praying Together
in Jerusalem som är en bönegemenskap från de tre Abrahamitiska religionerna som
samlas en gång i månaden.
Vanligtvis samlas vi vid Jaffa-porten för att uppsöka ett lämpligt tak för att där
lyssna på korta utläggningar, från Bibeln, Toran och Koranen innan vi ber.
Varje grupp ber enligt sin tradition och så avslutas det hela med delande av
information, hälsningar och inbjudningar till seminarier.
Den tredje gruppen som jag deltar i är en judisk-kristen bibelstudiegrupp där vi ska
avsluta studiet av Romarbrevet under Fader Russ McDougals ledning. STI som
är en av grundarna till den viktiga dialoggruppen Rainbow Group för judar och
kristna har nöjet att vara värdar för avslutningsmiddagen som rundar av studieåret
2018/2019.
Minnesstunder för såväl Al-Nakba som Förintelsens offer
Mycket har hänt under min period i Jerusalem. En höjdpunkt var när STI och församlingen fick ta emot ärkebiskop Antje Jackelén och kyrkostyrelsen där ett inslag
var möten och gudstjänster tillsammans med den lokala lutherska kyrkan, liksom
besök i synagoga och moské.
I denna stad är också sorgen och smärtan starkt närvarande. Att få berätta och
minnas är en livsventil för många. Att som gäst i staden lyssna in armeniernas
och syrianernas berättelser om folkmorden är om folkmorden är omskakande och
angeläget att få kännedom om.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/19
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För mig har det varit gripande att delta i minnesstunder för Al-Nakba den
15 maj i den palestinska
bibelstudiegruppen och att
tillsammans med professor Stefan Borgehammar
och volontär Saga Rendal
Nyström få representera
STI på minnesdagen för
förintelsens offer på Yad
Vashem den 2 maj 2019.
Glädje över dopets gåva
Det kom ett mail från Ulla
i Sverige. Hon skulle åka
till Israel på en gruppresa
och hon ville gärna besöka
den Svenska församlingen
i Jerusalem. Jag svarade
naturligtvis att det gick
bra. I nästa mail tackade
hon för det och så kom
Johan Engvall med professor Stefan Borgehammar och
frågan: Det är så att jag är
volontär Saga Rendal Nyström på minnesdagen för
över 70 år. Jag har alltid
Förintelsens offer, Yad Vashem 2019.
trott på Gud, men jag är
inte döpt.
Det är väl inte möjligt att du har tid att åka med mig till Jordanfloden?
Vi träffades, hade ett intressant dopsamtal, satte oss i den lilla hyrbilen och åkte
ner till dopplatsen vid Jordanfloden. Runtomkring oss öken. Solen sken, himmelen
syntes öppen och runt omkring oss gladdes människor från Etiopien, Sydamerika
och Ukraina tillsammans med oss från Sverige över dopets gåva. Det kändes stort.
Platsen där Jesus döptes var inte Jerusalem med sina tempel och palats, eller
något högt berg. Det skedde i öknen på en av jordens lägsta punkter. Jesus döptes
av Johannes i Jordanfloden och den livgivande kombinationen av Ande och vatten
blev tydlig. Jag tror att dopet påminner oss om att platser till synes utan liv åter
kan fås att blomstra och att en människas tro och livslust som skadats kan läkas
och vitaliseras igen.
STI och församlingen hälsar dig som läsare att besöka oss på Profeternas gata för
att ta en kopp kaffe, be eller inspireras till studier!

Johan Engvall,
kaplan
Fotnot: Johan Engvall är född 1958 i Örebro. Prästvigd för Strängnäs stift 1983. Har
arbetat på alla nivåer i Svenska kyrkan och senast innan tillträdet som kaplan på
STI 10 år som kyrkoherde i Solna församling.
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Bokrecension:

Sisters of Sinai.
Berättelsen om ett glömt
och gömt evangelium
Om vi återvänder till mitten av
1800-talet för att jämföra hur våra resvanor har utvecklats under de senaste
170 åren kan vi konstatera att världen
har krympt. Att för en svensk, eller låt
säga skandinav, resa till Mellanöstern
var då en resa man gjorde en gång i
livet och som krävde goda materiella
tillgångar eftersom resandet var dyrt,
vanligtvis inget för en vanlig inkomsttagare. Resenären kunde inte ens vara
säker på att kunna återvända till sitt hemland. Sjukdomar, brist på
pengar till returbiljett eller väpnade konflikter kunde hindra återresandet.
Några kända skandinaver som under andra hälften av 1800-talet besökte Jerusalem
var Fredrika Bremer som anlände till häst en kall januarikväll år 1859.
En grupp församlingsbor från Nås församling i Dalarna kom till staden år 1896
för att ansluta till den amerikanska kolonin i Jerusalem. Här skulle de under ledning av Anna Spattford på plats invänta Kristi återkomst som beräknades till
sekelskiftet 1800/1900.
Två år senare var det dags för den tyske kejsaren Wilhelm att inviga den tyska
Erlöserkirche belägen i Jerusalems gamla stad. Biskoparna Knut Henning Gezelius
von Schéele från Visby och Anton Christian Bang från Oslo representerade vid
detta tillfälle Oscar II, vid den tiden kung i både Sverige och Norge. Besöket lämnade dem inte opåverkade. För biskop von Schéele blev det den direkta orsaken
till att Svenska Jerusalemsföreningen bildades år 1900.
Tvillingarna Agnes och Margaret Smith
Två skotska kvinnor, Agnes och Margaret Smith, har gått till historien som forskare
i semitiska språk. Deras historia är spännande. De föddes den 11 januari år 1843
i Irvine på den skotska västkusten. Deras mor dog två veckor efter tvillingarnas
födelse och de uppfostrades av sin far som var advokat och amatörlingvist.
Agne och Margaret var oskiljaktiga redan som barn. De var privilegierade och
utbildades av sin far som om de vore pojkar. Tidigt upptäckte fadern att döttrarna
hade fallenhet för främmande språk. För varje språk de lärde sig, reste flickorna
under faderns ledning till det aktuella landet. Därför kom det sig att tvillingarna
redan som tonåringar behärskade franska, tyska, spanska och italienska.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/19
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När systrarna var 23 år
dog fadern och efterlämnade till dem ett arv på cirka
en kvarts miljon pund, i
dagens penningvärde den
astronomiska summan 120
miljoner svenska kronor.
Ensamma i världen och
dessutom utomordentligt
rika, bestämde sig Agnes
och Margaret för att resa,
inte till det fashionabla Paris
eller den italienska Rivieran
men väl till Egypten. De
vägrade att följa samtidens
reseetikett för unga damer
då de valde en ung lärarinna
som ressällskap istället för
ett manligt förkläde. Detta
val skulle även prägla deras
fortsatta resande.
Strapatsrik resa
med flodbåt
Det blev knappast någon
nöjesresa; dysenteri, kolera
och andra infektionssjukdomar hotade ständigt. Deras
Agnes Smith Lewis (1843–1926). Målningen finns i första möte med MellanösWestminster College, Cambridge.
tern blev en kulturchock.
Tvillingarna tvivlade ibland
på att de skulle återvända hem från sin resa på Nilen då resan blev en mindre
katastrof. Deras avsikt var att besöka arkeologiska platser utmed floden, men deras
inhemske guide höll systrarna som fångar på den råttfyllda flodbåt som han hade
övertalat dem att hyra. Systrarnas besök i Mellanöstern varade nästan ett år och
avslutades med ett besök i Jerusalem.
Tillbaka i Storbritannien efter äventyret i Mellanöstern bestämde sig tvillingarna
för att studera ytterligare språk, antik och modern grekiska, hebreiska, arabiska och
syriska, en arameisk dialekt. De ville vara väl rustade inför sin nästa resa.
På 1880-talet gifte sig de båda systrarna, först Margaret med James Gibson,
skotsk minister, och sedan Agnes med Samuel Savage Lewis, forskare i Cambridge.
Båda männen dog endast tre år efter att de ingått äktenskap.
Upptäckten av en glömd och gömd handskrift
I början av år 1890 begav sig tvillingsystrarna iväg för att besöka Sankta Katarinaklostret på berget Sinai, en resa på kamel som tog tio dagar från Kairo. Med sig
hade de ett rekommendationsbrev, från orientalisten James Rendell Harris, som gav
dem tillträde till klostrets berömda bibliotek. Deras förmåga att läsa manuskripten
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imponerade på bibliotekarien. Deras mest framstående upptäckt var en version av
de gamla syriska evangelierna, the Sinaitic Palimpsest, daterad till 400-talet.
Deras första möte med handskriften var i refektoriet där blad ur den användes
som smörassietter. Harris hade gett dem ett tips inför resan: de skulle försöka hitta
kistor med manuskript på syriska. Han hade nämligen vid sitt besök fått vetskap
om att dessa fanns men inte fått tillgång till dem.
Så lyckades Agnes, som läste syriska, göra vad så många manliga professorer
och forskare hade misslyckats med att göra i sina sökningar i klostret, då hon fann
vad som tycktes vara ett gammalt manuskript med de fyra evangelierna. Tvillingarna kunde inte vara säkra på vad de funnit, men ändå var de så övertygade att
de använde nästan alla sina medhavda filmrullar till att fotografera handskriften.
De hoppades att den skulle innehålla tidiga versioner av evangelierna som skulle
kunna styrka Bibelns sanningshalt i den våldsamma debatt som Charles Darwins
Om arternas uppkomst hade gett upphov till.
Tillbaka i Cambridge försökte de visa fotografierna för universitetets framstående professorer, men de
ignorerades som dilettanter
ända tills professorerna tog
sig en ordentlig titt. Det såg
ut som att Agnes verkligen
hade upptäckt något av värde, något som kunde dateras
tillbaka ända till 200-talet.
Excentriska tvillingar
blir berömda
En grupp forskare, däribland
tre översättare i världsklass
professorerna Robert Bensly,
Francis Crawford Burkitt
och Rendell Harris, sattes
snabbt samman för att tillsammans med Agnes och
Margaret resa tillbaka till
klostret för att transkribera
manuskript. Alla på resan
hade troligen stora förväntningar på att få återvända
till Europa som berömda
personer, men tidningarna
hade vid hemkomsten bara

Margaret Dunlop Gibson
(1843–1920). Målningen finns
i Westminster College, Cambridge.
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ögon för de två excentriska tvillingarna som tycktes komma från ingenstans. Två
av professorerna ansåg att Agnes och Margaret var två uppkomlingar som stulit
uppmärksamheten från dem. De bestred förvisso inte att Agnes fysiskt hade kommit över manuskriptet, men vägrade att kreditera henne för något annat.
Så småningom accepterades de båda systrarna av forskarvärlden och de fick
inbjudningar från professorer över hela Storbritannien och hedersutnämningar
från bland annat St Andrews och Heidelberg, Trinity College och Halle.
Margaret Gibson dog år 1920 och Agnes Lewis år 1926. Under deras livstid
erkände University of Cambridge aldrig systrarna för deras omvälvande upptäckt
av the Sinaitic Palimpsest.
Inte helt överraskande eftersom Cambridge University först år 1948 tillät kvinnor att ta en fullständig examen. Det mesta av systrarnas forskningsmaterial och
tillhörigheter skingrades och slängdes i och med deras död då deras gemensamma
hem Castlebrae tömdes och gjordes om till ett studentboende. Deras efterlevande
anhöriga förstod inte betydelsen av Agnes och Margrets livsgärning.
I och för sig inget ovanligt då många brev och dagböcker som kunde ha bringat
ljus över Svenska Jerusalemsföreningens tidiga historia har gått samma öde till
mötes som det som Agnes och Margaret lämnade efter sig. 

Kristina Lindström, Lund
Soskice, Janet. Sisters of Sinai. How Two Lady Adventurers Found the Hidden Gospel.
London 2010, 338 sidor.

Helgmålsringningar i SVT

Helgmålsringning är, efter nyhetsprogrammen, Sveriges äldsta program. Televisions äldsta program. Nästa år har det sänts varje lördagskväll i 50 år.
Under året har flera helgmålsringningar spelats in i Jordanien, Israel och
Palestina. Två har redan sänts, inför den fjärde söndagen i påsktiden från berget Nebo och på pingstafton från Jerusalem.
Nästa kommer inför Kristi förklarings dag den 3 augusti från berget Tabor
och därnäst den 5 september från Betania på Olivberget.
Under advents- och jultiden kommer det ännu fler.
Sändningstiden är lördag kl 17.50 i SVT. Efter sändning är de tillgängliga på
SVT Play.
Medverkar i dessa program gör biskop em. Jan-Olof Johansson och producent och fotograf är Johannes Söderberg.


Den 3 augusti sänds Helgmålsringningen från berget Tabor. Foto: J-O Johansson.
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Tack till barnens Britt Bergman!

Den som haft eller har ett fadderbarn på Den Gode Herdens skola i
Betlehem vet mycket väl vem Britt Bergman är. Hon har skött om
denna verksamhet i mer än 30 år.
Det har fört henne i en alldeles speciell och nära relation till barnen vid
skolan och till givarna här hemma. Ingen annan i Sverige har som hon haft
kunskap om barnen och deras situation. Med stor kärlek till både barnen
och skolan med dess personal har hon tagit sig an detta uppdrag helt ideellt
och skött det på allra bästa sätt.
Britt kom i kontakt med Den Gode Herdens skola och Svenska Jerusalemsföreningen då hon hade tjänst på Stockholms domkapitel. Dåvarande
Stockholmsbiskopen Helge Ljungberg var föreningens ordförande och
genom honom fick hon höra talas om skolan i Betlehem.
32 år i styrelsen
Biskop Ljungberg tog fasta på det engagemang som fanns hos Britt och
snart var hon invald i styrelsen för 32 år sedan. Direktor och sekreterare var
sedermera kyrkoherden Erik W Albertson och ganska snart kom hon att
bistå honom i verksamheten för fadderbarn för att sedan ta över ansvaret
helt.
Britt hade förhinder att närvara på årsmötet i januari och hade heller inte
möjlighet att följa med till Betlehem och studentexamen i maj.
Tills vidare vill jag här framföra det stora och varma tack som Britt förtjänar för hennes djupa engagemang för Den Gode Herdens skola och dess
elever, lärare och annan personal och för det noggranna och idoga arbete
som hon lagt ner främst
på fadderbarnsverksamheten men också i styrelsearbetet i övrigt med det
ansvar som åvilar den för
skolan och dess framtid.
Tack, kära Britt, Betlehems barns bästa vän! 
Jan-Olof Johansson

Betlehemsbarnens vän, Britt
Bergman. Foto: LM Adrian.
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Tack till biskop Munib

När jag besökte Den Gode Herdens
skola i Betlehem för första gången
som ledamot i Svenska Jerusalemsföreningens styrelse mötte jag en ung
och ivrig präst. Han var pastor i den
lutherska församlingen i Beit Jala, den
del av Betlehemsområdet där skolan
ligger. Det var i den egenskapen han
var ledamot i den lokala skolkommittén. Det var Munib Younan.

Biskop Munib avgick efter 32 år
i styrelsen för Den Gode Herdens
svenska skola och avtackas här av
Jan-Olof Johansson.

Han föddes och växte upp i Gamla stan
i Jerusalem dit hans föräldrar kom som
flyktingar under kriget 1948 från Beer
Sheva i den då nybildade staten Israels södra del. Sin prästutbildning fick
han i Finland.
Han fick förnyat mandat i den lokala skolkommittén då han flyttade till
församlingen i Ramallah och sedan som biskop i den Evangeliska Lutherska
kyrkan i Det Heliga Landet och Jordanien. På så sätt har han varit med i
kommittén i mer än 40 år, de senaste åren som dess ordförande.
Ordföranden i den lokala skolkommittén har ett stort ansvar både lokalt
på skolan i Betlehem och gentemot Svenska Jerusalemsföreningen och dess
medlemmar och gynnare. Ordföranden ska vara ett stöd både för rektor
och lärarna och en garant gentemot skolans gåvogivare att medlen förvaltas
klokt och på ett sätt som utvecklar skolan.
Det betyder mycket om skolans ordförande har visioner och kan skapa
hopp och tro i den situation som råder i Betlehem idag med hopplöshet och
misstro, liksom att verka för icke våld och fred då våldet dagligen exponeras
alltmer.
Biskop Munib har stått upp för Den Gode Herdens skola som en kristen
skola och gjort detta inte minst i offentliga sammanhang som skolavslutningen är då den palestinska myndigheten såväl centralt som lokalt och
elevernas familjer varit närvarande.
Inte trodde väl varken han eller jag då för 30 år sedan att vi en dag skulle
stå sida vid sida som biskopar och dela ut betyg på studentexamen en dag
i maj 2019. Men så var det.
Och dessutom fick jag vid detta tillfälle framföra Svenska Jerusalemsföreningens tack för de insatser han gjort under denna långa tid och samtidigt
tillkännage att han av styrelsen utsetts till hedersmedlem i Svenska Jerusalemsföreningen som den förste och ende under dess 119-åriga historia. 
Jan-Olof Johansson
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– Jag kommer aldrig lämna Betlehem
Redan när Mitri friade till mig villkorade jag mitt ja; så länge du inte
emigrerar från Palestina!
Najwa Raheb är en färgstark person.
Musiker, ekonom, prästfru och engagerad i såväl Betlehems lutherska församling som i olika nätverk.
Hennes make, den mer namnkunnige
Mitri Raheb, var kyrkoherde i Betlehem
tills i fjol då han efterträddes av Isaac
Munther, också han färgstark palestinsk Najwa Rahebs farfar, pastor Shehade, var
befrielseteolog. Numera är Mitri förestån- den förste rektorn på Den Gode Herdens
dare, rektor eller som det heter president svenska skola i Betlehem. Foto: LM Adrian.
för Dar al-Kalima University College för
konst och kultur i Betlehem, med 500 inskrivna studenter, i huvudsak muslimer.
Sedan i våras är han också ordförande i den lokala skolkommitten vid Den Gode
Herdens svenska skola i Betlehem. (Se vidare sid 19 i detta nummer.)
Farfadern förste rektorn
Najwas farfar, pastor Shehade, var den förste rektorn på Den Gode Herdens
svenska skola 1965.
Han hade blivit tillfrågad om att bli rektor på annan skola i Betlehem. Väl där,
såg han behovet av en större skola och tog då kontakt med biskop Helge Ljungberg
som var ordförande i Svenska Jerusalemsföreningen. Han frågade om inte föreningen kunde köpa granntomten till sjukhuset. Sjukhuset grundades ju av doktor
Ribbing redan år 1907 och granntomten var obebyggd.
– Min farfar var oerhört driftig och lyckades med allt han tog sig för, säger Najwa
som själv var elev i den första förskolan som startade i skolan 1966.
Sedan dess har hon och hennes tre syskon varit skolan trogna förutom de tre åren
när familjen bodde i USA på 1980-talet.
Då – lika många kristna
På den tiden var det ungefär lika många kristna som muslimska flickor på skolan.
I dag är en övervägande del muslimer.
– De senare decennierna har betlehemsområdets befolkningsstruktur ändrats
från att ha varit 35 procent kristna till att bli ett nästan helt muslimskt område. I
dag bor det på hela Västbanken bara cirka 50 000 kristna, varav 10 000 i betlehemsområdet, berättar Najwa och fortsätter:
– De flesta av våra vänner bor nu utomlands i Canada, USA eller i Sverige, noterar Najwa med sorg.
Precis som så många andra menar Najwa att det behöver vara en blandning mellan olika religioner, olika kön och också olika sociala bakgrunder i en skola. Därför
har nu Den Gode Herdens svenska skola öppnat upp för att också pojkar kan gå i
denna, av hävd, flickskola.
Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/19
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– Konservativa kristna och
konservativa muslimer lockas
att sätta sina flickor i en ren
flickskola. Men det är ingen
bra grund för att växa upp i
ett jämställt samhälle, menar
Najwa Raheb, som tycker att
satsningen på att öppna Den
Gode Herdens skola för pojkar
är riktigt bra.
– Mina tolv år på skolan lärde mig respekt för den andre
Najwa kör mellan sina olika arbeten i Betlehem, men oavsett status i samhället eller
hon kommer aldrig flytta från stan. Foto: LM Adrian. religionstillhörighet. Redan då
hade vi de bästa skolresultaten
i studentexamen på hela Västbanken, en ställning som skolan behållit sedan dess.
Morgonbön varje dag
Oavsett om det är muslimska eller kristna elever på skolan, så börjar varje dag med
morgonbön.
Och under åren då Najwa gick på skolan stod hon för pianomusiken.
– Jag började spela piano som 5-åring och har fortsatt sedan dess och är nu på
halvtid pianolärare på Dar al-Kalima, berättar Najwa
Den andra halvtiden jobbar Najwa som ekonom på Betlehems universitet.
Jag frågar hur ungdomarna, som alla studerar de fria konsterna, upplever
situationen att inte kunna lämna Betlehem utan specialtillstånd, vilket är svårt för
ungdomar under 35 år.
– Ja du, när jag var i tonåren tog vi oss enkelt in i Jerusalem, om så bara för att
köpa läppstift. Idag går det inte. Men ungdomarna verkar inte desperata för det.
De skapar sin egen frihet, de åker till andra städer på Västbanken, de är kreativa.
– Men visst; muren ser vi varje dag och vi vet att det finns något på andra sidan
som de flesta betlehemsbor aldrig kommer att få se eller uppleva.
Själv har Najwa Raheb tillstånd att åka till Jerusalem; dels för att hon är prästfru
dels för att hon passerat de femtio och då anses hon ”inte farlig” längre.
Hur tänker då Najwa om framtiden?
Det dyker alltid upp hinder för fred
– Politiskt kommer det alltid något som stoppar upp fredsprocessen. En ljusglimt
skyms snart av nästa motgång. Som nu när USA har tagit bort sitt ekonomiska
stöd för Augusta Victoria-sjukhuset i Jerusalem där många västbanksbor kunnat få
kvalificerad medicinsk behandling. Nu går inte det längre.
Det som oroar henne mest är just hälsosituationen:
– De fattiga och sjuka har det svårt. Vi har dåligt med sjukförsäkringar och att ta
sig till Jordanien för sjukvård är dyrt.
– Men, avslutar Najwa Raheb, jag älskar Betlehem och jag vill stanna här. Religion ska inte splittra människor och jag har en uppgift som kristen i detta land.
Lars Micael Adrian
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Mitri Raheb ordförande i ny skolkommitté
Svenska Jerusalemsföreningens styrelse har utsett prästen och skolledaren
teologie doktor Mitri Raheb till ny ordförande i den lokala kommittén för
Den Gode Herdens skola.
Mitri Raheb har varit kyrkoherde i den lutherska församlingen i Betlehem i många
år och samtidigt startat ett college i Betlehem med inriktning på konst och kultur,
Dar al-Kalima.
Då professorn emeritus i historia vid Betlehems universitet Adnan Musallam
lämnat sitt uppdrag i skolkommittén och två platser i kommittén varit vakanta en
tid har styrelsen valt in professorn i engelsk litteraturhistoria Norma Musle och
civilingenjören Maha Abu Ghanam som ledamöter. Båda dessa kvinnor har själva
varit elever på Den Gode Herdens skola. Ytterligare en ledamot kommer att väljas
inom en snar framtid.
Professor Adnan har blivit avtackad i Betlehem tidigare och vi understryker här
vårt varma tack för hans insats för skolan. Samtidigt hälsar vi vår nye ordförande
varmt välkommen liksom de nya ledamöterna och är övertygade om att vi fått en
kommitté som kommer att vara till gott stöd för rektor och lärare och som kommer
att verka för att skolan fortsätter att utvecklas på det bästa sätt för elevernas skull.
Jan-Olof Johansson

Mitri Raheb, ny ordförande i den lokala skolkommittén för Den Gode Herdens skola i
Betlehem, andre fr. v. Här omgiven av föreningens kassaförvaltare Göran Rask, dess ordförande Jan-Olof Johansson och rektor Aida Abumohr.
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Ledaren för Kairos Palestina till Sverige

Kairos Palestina är en palestinsk kristen rörelse förankrad i kyrkorna och med ett globalt
nätverk, Global Kairos for Justice. Koordinator för Kairos Palestina är Riffat Odeh Kassis, till höger på bilden, bredvid Lucy Talgieh, också hon en av undertecknarna av Kairos
Palestina dokumentet. Nr 3 från vänster är Mitri Raheb, teolog och författare. Nr 4 från
vänster är Michel Sabbah, patriark emeritus i den katolska kyrkan, och nr 6 från vänster är
ärkebiskop Atallah i den ortodoxa kyrkan. Tillsammans är Kairos Palestina de palestinska
kristnas röst. Foto: AK Hammar.
Rifat Odeh Kassis, koordinator för Kairos Palestina, och det globala nätverk som
kallas Global Kairos for Justice, kommer till Sverige den 19–22 september 2019.
Värd för besöket är Kairos Palestina – Sverige.
Alla ekumeniska följeslagare som har möjlighet, Kairos Palestina vänner, Kristna
Freds med flera inbjuds till en kväll med Rifat Odeh Kassis på Ekumeniska Centret
i Stockholm, torsdagen den 19 september kl 18.
Syftet med samlingen är att föra en dialog om förhållningssätt och ickevåld i
nuvarande situation.
Rifat Kassis har arbetat mycket med barnens situation och gör en barnkonsekvensanalys av olika strategier och förhållningssätt.
Rifat Kassis har även varit aktiv inom det ekumeniska Följeslagarprogrammet.
Själv tillhör Rifat Kassis den lutherska kyrkan och sitter i kyrkomötet för Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land samt i dess kyrkostyrelse.
Anmälan om deltagande den 19 september görs till ekumeniska koordinatorn för
Kairos Palestina – Sverige, Anna Karin Hammar. E-post: pastorhammar@gmail.com


Fotnot: Kairos Palestina dokumentet utgavs 2009 och är de palestinska kristnas rop
om ett upphävande av ockupationen, om rätten att återvända och om respekten för
mänskliga rättigheter i Det Heliga Landet.
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Strider, legender och konstskatt:

Heliga korsets kloster
vid Knesset i Jerusalem
I dalen mellan Israels museum och det israeliska parlamentet, Knesset,
ligger The Monastery of the Holy Cross. Det heliga korsets kloster, en
pärla som många pilgrimer och turister upplever som en vacker byggnad
i den grönskande dalen, men som få besöker.
Klostret har en lång, spännande och dramatiskt historia. Somligt är legender,
berättelser som bättrats på då lager efter lager av detaljer har lagts till. Somligt
är verifierbara historiska fakta, annat fromma tankar. Det heliga korsets kloster har under perioder varit
politiskt sprängstoff mellan
Moskva och Georgien och
ett tillhygge i kampen mellan det ortodoxa patriakatet
i Konstantinopel och patriakatet i Moskva och däremellan har hela tiden den ortodoxa georgiska gruppen i
Jerusalem kommit i kläm.
Växte trädet
som blev Jesu kors här?
Om vi ska tro legenden, vilken tar sin början i Bibelns
berättelse om hur Abraham
får besök när han slagit läger
i Mamres lund, är det så. Traditionen omtalar besökarna
som tre änglar vilka representerar Guds treenighet.
Efter att ha ätit tillsam¬mans
med Abraham lämnar de
honom och går vidare mot
Sodom. Kvar lämnar de sina
vandringsstavar, den ena
var av pinjeträ, den andra av
Lot vattnar trädet, cypressen,
cedern och pinjeträdet, ”ett i
tre och tre i en”.
Foto: J-O Aggedal.
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cypress och den tredje var cederträ. Abraham följer männen på avstånd, samtidigt
ber Abraham, eller snarare argumenterar med Gud för att Sodom inte ska utplånas.
De tre änglarna uppmanar samtidigt Lot och hans döttrar att fly från Sodom,
vilket de gör.
Efter att Sodom och Gomorra blivit förstörda konspirerar Lots döttrar mot
honom. De super Lot full två kvällar i rad och utsätter honom för incest, en dotter varje kväll. Resultatet blir två gossar som kom att bli stamfäder för moabiter
respektive ammoniter.
När Lot upptäcker vad han gjort, flyr han in i sig själv och i bön till Gud ber han
om förlåtelse för sitt brott. Lot söker även upp Abraham och frågar honom vad han
ska göra för att få försoning för sin synd, sin stora skuld.
Efter incesten förlåter Gud. Tecknet: Pinnarna slår rot
Abraham ger då Lot de tre stavarna som änglarna lämnat kvar hos honom. Lot blir
tillsagd att plantera dem i jorden, i en dal i bergslandet, och vattna dem med vatten från Jordan. Om
de slår rot och grönskar har Gud förlåtit
honom, om inte är han
inte förlåten.
Efter ett tag har stavarna slagit rot och ett
mäktigt pinjeträd, en
ståtlig cypress och en
hög ceder sträcker sig
som tre träd i ett mot
himlen. Träden växte
och frodades genom
århundradena fram
till att Pontius Pilatus
beslutar att korsfästa
Jesus tillsammans med
två förbrytare och,
enligt legenden i klostret, hugga ner de tre
träden för att få material till korsen.
Legenden om träet
till korset som växt i
denna dal bygger allt-

Poeten Shota Rustaveli
avbildad på nedre delen
av en större fresk. Foto
efter vandaliseringen år
2004.
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Heliga korsets kloster. Foto: J-O Aggedal.
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så på inslag från Första Mosebok kapitel 18 och 19, men även på en muntlig berättelse som delvis finns nedtecknad i en syrisk skrift från 600-talet. Det är långt mellan Golgota och dalen där träden skulle ha växt, nästan fyra kilometer. Så kanske
var det inte just dessa träd som blev korsets trä.
Georgisk helgedom
Ändå har det sedan 300-talet funnits någon form av klosterverksamhet i dalen som
har varit helgat åt Kristi kors. Den första mer omfattande klosterbyggnaden, som
arkeologer hittat är från den bysantinska perioden. Dessa byggnader förstördes
under den persiska invasionen år 614. Efter återuppbyggnad och några års verksamhet dödades alla klostrets invånare, bland annat omkring femtiotalet munkar
år 796.
Grunden för det kloster som vi kan uppleva i dag går tillbaka till omkring
1040–1050. Mellan de åren återuppbyggdes nämligen klostret på nytt, denna gång
av Prochorus, en georgisk munk. Under de kommande sexhundra åren blev klost
ret huvudsätet för georgisk närvaro och verksamhet i Jerusalem, med undantag för
några kaotiska år.
Efter att korsfararna lämnade staden år 1267 kontrollerades platsen av mamelukerna, som byggde en moské inne i klostret. Munkarna kunde dock återvända
år 1305. Platsen blev ett viktigt kulturcentrum. Förutom fast boende munkar stod
klostret under dessa år värd för hundratals georgiska munkar, forskare och poeter
på besök i Jerusalem. Än idag berättar munkarna stolt om den georgiska poeten
Shota Rustaveli (1160–1220), som under större delen av sitt liv bodde i klostret
som en representant i den heliga staden för Thamar, den georgiska drottningen.
Den georgiska kommuniteten upplöstes under tidigt 1700-tal och sedan dess står
klostret under det grekisk-ortodoxa patriarkatets jurisdiktion.
Ovärderliga fresker
I klosterkyrkan göms en skatt av historiskt ovärderliga fresker, målningar gjorda
direkt på väggen. En av dem är mer värdefull än de övriga. Den är även politiskt
sprängstoff i modern tid. Som symbol för ett kulturellt högtstående Georgien har
den utsatts för skadegörelse och använts som en symbol för georgisk frihet från
Moskva. Fresken det handlar om är målad på den östra sidan av den sydvästra
pelaren i kyrkan och utgör det enda kända porträttet av poeten Shota Rustaveli.
Han är avbildad längst ner under två mycket större bilder tillsammans med en
poetisk text och hans namn skrivna på georgiska. Just den georgiska språkinskription är sprängstoff, vilket ledde till att porträttet vandaliserades i juni 2004 av en
okänd gärningsman, som skrapade bort delar av Rustavelis ansikte och en del av
den georgiska inskriften med hans namn. Tilltaget resulterade i en diplomatisk kris
mellan Georgien, Moskva och Israel. Porträttet med inskriptionen är i dag återställt
och kan åter beskådas.
Även andra inventarier som mosaikgolv och hundratals ikoner, bland annat tolv
tvåmetershöga som berättar legenden om Kristi kors, är skatter som tillhör vårt
gemensamma kulturarv. Sedan år 1985 år det åter möjligt att se allt detta då klostret
öppnades för vår tids pilgrimer.

Jan-Olof Aggedal, Lund

24 

Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 2/19

Tent of Nations
– ett hotat palestinskt fredsprojekt
Under en spännande pilgrims- och studieresa till Galileen, Jerusalem och
Betlehem våren 2019 under ledning av Kjell och Inger Jonasson, besökte
vi bland annat the Tent of Nations.
Tent of Nations, 9 km sydväst om Betlehem, familjen Nassars gamla gård som
ligger på en kulle omgiven av bosättningar runt omkring. Vädret var det sämsta
tänkbara med ösregn och hård vind. Vi strävade oss fram över blockerade vägar
och gräskullar fram till familjens ”tältgrotta” där vi möttes av syskonen Nassar. De
bjöd oss på varmt gott te. Daoud Nassar berättade för oss om familjens historia och
visionen för the Tent of Nations.

Israel blockerar vägarna till Tent of Nations, trots att familjen Nassar ägt fastigheten sedan
1916. Foto: LM Adrian.
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Familjen Nassar fortsätter plöja mark och plantera olivträd, trots bosättarnas angrepp.
Foto: LM Adrian.
Familjen Nassar är kristna palestinier. De berättar i en skrift om sin familj, att sen
Jesu tid för 2000 år sedan har det funnits palestinsk kristen närvaro i landet.
De kristna rötterna går tillbaka till den första kyrkan, så som den beskrivs i
Apostlagärningarna i Bibeln. De är nu en liten minoritet i både Israel och Palestina.
I dag är de kristna palestinierna på Västbanken, i Gaza och i Jerusalem ca 50 000
personer i en befolkning av 4,5 miljoner palestinier. Antalet kristna palestinier i
Israel är omkring 125 000 i en befolkning på 8 miljoner israeler.
Registrerad ägare sedan 1916
Familjen Nassar har registrerad lagfart på sin gård sedan 1916. Det var farfar Daher
Nassar som köpte marken i slutet av den ottomanska perioden. Daher såg till att
han fick köpekontrakt på marken för sin gård, vilket inte var så vanligt vid denna
tid. Många palestinier har odlat sin mark i generationer utan att ha registrerat
marken.
Sen 1916 har familjen Nassar odlat oliv- och mandelträd, vindruvor, vete och
andra grödor på sin gård, samtidigt som de har kämpat för att behålla sin mark.
Sonen Bishara Nassar var en begåvad pastor och musiker som reste runt i byarna, sjöng och ledde bibelstudier i hemmen. Efter kriget 1948 var Bisharas tro och
upplevelse att kristna församlingar hade en speciell uppgift för att skapa en bättre
och mer fredlig framtid.
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Han var övertygad att var och en är kallad att skapa fred. Hans dröm var att hans
gård skulle vara en gästfri plats där människor genom olika aktiviteter skulle lära
sig fredsskapandets konst. Sorgligt nog dog Bishara innan hans dröm och vision
kunde bli verklighet. Men hans barn fortsätter att fullfölja hans dröm genom att
tro att människor kan bygga broar av hopp, förståelse och försoning för att skapa
fred. Utifrån Bisharas vision har hans barn omvandlat gården till ett center för
fredsskapande som bygger på icke våldsligt motstånd. Det kallas Tent of Nations.
Ensidig israelisk proklamation: marken är vår
Marken sträcker sig över 42 hektar, omgivet av fem israeliska bosättningar. Gården
ligger inom Västbanken område C, vilket betyder att området är under full israelisk civil och militär kontroll sedan Osloavtalet 1993.
Den ligger 950 m över havet vilket ger gården en strategisk position.
År 1991 deklarerade Israels regering att hela markområdet inklusive familjen

Vi vägrar vara fiender – parollen för Tents of Nations. Foto: LM Adrian.
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Daood Nassar tar emot tusentals internationella besökare varje år och berättar och visar
runt. Foto: LM Adrian.
Nassars mark var statlig mark. Nassars överklagade till Israels Högsta Domstol.
Först 2007 kom beslutet som innebar att familjen kunde förnya registreringen av
sin mark, så att den kunde fortsätta att vara privat. Familjen lämnade in en sådan
begäran 2008. Men fick inget svar.
2014 attackerade israelisk militär gården med bulldozers som mejade ner
hundratals fruktträd på gården. Nassars överklagade till Högsta Domstolen som
utfärdade en order mot att rycka upp fruktträd med rötterna och bad de militära
myndigheterna att besvara ansökan om nyregistrering. Domstolen gav familjen 90
dagar på sig att sända in en ny ansökan, vilken de gjorde. Familjen Nassar väntar
fortfarande 2019 på svar på sin ansökan hos myndigheterna om nyregistrering av
gården enligt påbudet från Israels Hösta Domstol år 2014.
Vi säljer aldrig – trots attacker
Den finansiella kostnaden för familjen är hög. De rättsliga kostnaderna överstiger
hittills 170 000 dollar. En köpesumma har erbjudits från myndigheterna, men
familjen Nassar svarar ”vi kommer aldrig att sälja ut vår moder”. Palestiniernas
bundenhet till sin mark är stark.
Pressen på familjen Nassar att inte försvara sin mark är mycket stor. Under åren
har bosättare från trakten attackerat gården vid olika tillfällen. De har dragit upp
träd med rötter, förstört vattentankar, byggt och blockerat vägar och även hotat
familjen med vapen. Vid ett tillfälle 2002 när bosättare försökte bygga en väg tvärs
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över gården, överklagade familjen i rätten och lyckades få ett föreläggande mot
vägbygget. Som straff drog då bosättarna upp 250 olivträd med rötterna.
Judisk organisation sponsrar Tent of Nations
Familjen Nassar lyckades emellertid att plantera nya träd genom sponsring av en
judisk organisation, ”European Jews for a Just Peace in Palestine”.
Genom Israels kontroll av Västbanken område C är palestinierna nekade tillgång
till vatten- och elektricitetsnät. På gården samlar familjen in regnvatten i tankar
runt om i markerna. Elektricitet skapas genom solpaneler och lagras i batterier.
Inom område C är palestinierna förbjudna att bygga och utveckla sin mark.
Familjen har fått många order att riva till exempel tältramar, komposttoaletter och
skydd för djuren. Eftersom de inte får tillstånd att bygga detta på sin mark, har
de istället renoverat grottor under jorden. Men även detta motarbetar israeliska
myndigheter.
Det är israeliska myndigheters policy att isolera palestinska familjer på landsbygden för att göra deras liv så svårt som möjligt, för att de ska överge marken.
Gården är alltid bemannad, men familjen Nassar har sina boenden i Betlehem.
De fruktar dock att separationsmuren kommer att byggas mellan the Tent of
Nations och Betlehem. Familjen blir då helt avskuren. De arbetar nu för att nå självhushållning för att kunna behålla sin gård och nå ett oberoende av omgivningen.
Detta är nu familjen Nassars målsättning och hopp.
Sommarläger
Varje sommar organiserar the Tent of Nations sommarläger för barn i närheten.
Lägret skapar ett roligt och säkert område med syfte att ge barnen lite frihet och
ombyte från situationen, som annars helt färgar deras vardag. Målet är att bygga
självförtroende hos barnen och hjälpa dem att förstå och uppskatta deras eget
värde och förmågor. ”Vi vill att de ska känna att de kan vara en del av förändring
till en bättre framtid för Palestina”.
Avslutningsvis säger Daoud Nassar: Vi kommer att fortsätta vår resa för rättvisa och
fred, med tro, kärlek och hopp.
Den fjärde vägen
Tent of Nations situation är inte unik. Liknande situationer finns för palestinier
över hela Västbanken i område C. Ockupationen försätter palestinierna i svåra
situationer, som leder till olika synsätt:
- en del palestinier tror att deras rättigheter kan nås genom våld.
- andra palestinier förordar att de måste vänta tålmodigt på det internationella
samfundet.
- en tredje grupp har varken tilltro till motstånd med våld eller till det internationella samfundet och väljer att lämna landet. Bland dessa är många välutbildade
kristna palestinier.
- Tent of Nations har valt en fjärde väg, med aktivt icke-våldsligt motstånd. ”Vi
vägrar att vara någons fiende". Istället för att tala om för den andre att han har fel,
vill vi hjälpa att genom kärlek och fredsskapande aktioner bygga en bro mellan
mark och folk och mellan folk och folk. Den kritiska frågan här är: Hur kan jag
ändra perspektivet hos någon som tror att jag är hans fiende?”

Anette Stolpe och Anna Brolin
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SVENSKA JERUSALEMSFÖRENINGEN
Du har möjlighet
att ge Din gåva regelbundet via autogiro!
Gör så här: 1) Läs vad som gäller om villkoren för autogiro
2) Välj vad Du särskilt vill ge till och ange belopp
3) Fyll i talongen och skicka den i brev till
Svenska Jerusalemsföreningen, Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö
VILLKOR FÖR AUTOGIRO
a) MEDGIVANDE
Jag går med på att Svenska Jerusalemsföreningen får göra uttag från angivet
bankkonto för överföring av min gåva
via autogiro. Redovisning av uttagen får
jag på mina kontoutdrag från banken.
Medgivandet gäller också vid byte av
kontonummer och bank.
b) TÄCKNING
Jag ska se till att det finns pengar på
kontot för att överföringen ska kunna
göras (vanligtvis den 28:e i varje månad).



c) BANKENS GODKÄNNANDE
Jag accepterar att banken skall godkänna
att mitt konto kan användas för autogiro.
d) STOPP AV ENSKILT UTTAG
Jag kan stoppa ett enskilt uttag genom
att kontakta Svenska Jerusalemsföreningen senast två vardagar före förfallodagen.
e) ÅTERKALLELSE
Medgivandet gäller tills vidare. Om jag
vill återkalla medgivandet, gör jag det
genom att kontakta banken eller Svenska
Jerusalemsföreningen. Medgivandet upphör senast fem dagar efter att banken/
Svenska Jerusalemsföreningen har fått
min återkallelse.

f) RÄTTEN ATT SAMARBETA ADRESSUPPGIFTER
Bankgirocentralen BGC har i uppdrag att
sköta autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur
bankens register om kontots adress får
samarbetas med Bankgirocentralens till
ett register för detta ändamål.
Vid frågor: kontakta Göran Rask,
0703-73 40 88, goran.rask@gmail.com

Till Svenska Jerusalemsföreningen, Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö



JA, jag vill bli regelbunden givare via autogiro! Därmed blir jag också medlem i
Svenska Jerusalemsföreningen och får föreningens tidskrift 4 ggr/år.

Jag har tagit del av villkoren för autogiro och bejakar dem med min underskrift.
Jag vill stödja Svenska Jerusalemsföreningen med följande belopp varje månad:
* Den Gode Herdens skola.................................................................................. kr
* Mitt fadderbarn........................................................................................................ kr
* Föreningens allmänna verksamhet.......................................................... kr
* Summa............................................................................................................................. kr/månad
Namn................................................................................................................................................................................................................
Adress...............................................................................................................................................................................................................
Postnummer........................................................ Postort .................................................................................................................
Tel................................................................................ E-postadress......................................................................................................
Min bank........................................................................................................................................................................................................
Clearingnummer.............................................. Bank-/personkonto......................................................................................
Personkonto anges med clearingnummer 3300. Handelsbankens clearingnummer kan anges med 6000.
Av Swedbanks femsiffriga clearingnummer anges de fyra första siffrorna.

Mitt personnummer (Krav från Plusgirot och Bankgirocentralen)............................................................................
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Ort, datum och underskrift............................................................................................................................................................

Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen
Gåvor från september 2018 till och med april 2019
Jämfört med motsvarande period 2017/2018
30/4 2018

30/4 2019

46 400

53 550

Faddergåvor

176 825

178 295

Gåvor till skolan

616 027

475 853

Skolan, minnesgåvor

72 880

67 746

Skolan, födelsegåvor

22 350

38 650

0

0

25 850

800

Medlemsgåvor

Testamentsmedel
Gåvor till sjukhuset
Övriga gåvor

105 000

20 000

Kollekter

1 070 051

1 576 639

Summa:

2 135 383

2 411 533

MINNE: Gösta Larsson, Bengt Karlsson, Gustaf Björck, Liseli Björck, Kerstin Linvall, Bengt
Wihlstrand, Febe Jonasson, Alf Oskarsson, Eva-Britt Thorgren, Solveig Karlsson, Gudrun
Medin, Ingmar Brohed, Karl-Johan Ekelund, Monica Boeryd, Inge Blomquist, Gösta Wrede,
Per-Olof Levinsson.
FÖDELSEDAGAR: Ingvar Laxvik, Ulla-Löfgren, Finn Hultgren, Birgitta Zenkar, Margareta Gunnarsson, Birgit Hellberg, Anna-Lena Svensson Mc Carthy, Gunnela Johansson,
Ulla Carlson, Stig Ungelheim, Peter Wärnlund, Jonas Jonson, Göran Kåring, Ralph Tjäder,
Ann-Christine Fredriksson, Bertil Olsson, Sylvia Åberg, Eva Åkerlund, Erik Jarl, Ann-Gerd
Jonsson, Gunilla Fröberg.
ÖVRIGT: Gåva från Stockholms Domkyrkoförsamling vid avtackning av Ulla Löfgren.

Vill Du bli fadder till en av eleverna vid Den Gode Herdens skola i Betlehem?

Det kan Du bli 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 elev som Du är fadder till
och kan få en personlig kontakt med.
   Fyll i talongen nedan och skicka den till Ulla-Stina Rask (adress se sista sidan). Hon kommer då att ta kontakt med Dig och ge mer information.

Ja, jag vill bli fadder:
Namn�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Adress �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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POSTTIDNING B

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen på framsidan (ej adressidan).
Adressändringar och retur till
Ulla-Stina Rask
Arrendegatan 16
441 56 Alingsås.
Glöm inte att meddela ny adress när ni flyttar!

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 Solveig Hanna:
Solveig Hanna, mobiltel: +972 537 68 90 10, bostad i Jerusalem: +972 2 6717981.
E-postadress: Solveighanna@gmail.com

Adresser i Sverige

Jersualemsföreningens hemsida: www.jerusalemsforeningen.se
Ansvarig utgivare: Jan-Olof Johansson (ordf) Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö,
mobil 070-541 58 57, e-post: jano.johans@gmail.com
Sekreterare Anna Hjälm, Norra Majorsg 21, 903 45 Umeå, tel 0725-05 27 98,
e-post: hjalm.anna@gmail.com
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 fadderbarnsverksamhet, gåvoredovisning, adressregister och
utskick av gåvoblanketter: Ulla-Stina Rask. Arrendegatan 16,
441 56 Alingsås, mobil: 070-656 34 67, e-post: sydvind@gmail.com
Lundakretsen:
Kristina Lindström, Nyckelkroken 15, 226 47 Lund, tel 046-13 66 06,
e-post: kristina.lindstrom@comhem.se

Årsavgiften, som ger rättighet att få tidskriften är minst 150 kr.
Engångsbelopp 3 000 kr.
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