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Ordföranden har ordet

Se, vi går upp till Jerusalem

Nu sjunger vi den igen. Psalm 135 är som 
given i fastetid. Fast den inte är så gam-
mal känns den uråldrig men med skönheten 
i behåll. Nåväl, drygt 100 år är den men 
jämfört med melodin på 400 år och andra 
psalmer är den ändå rätt modern. Skriven 
av en kyrkoherde i Västergötland, tillika 
hovpredikant.
Men orden är gamla. 
Jesus samlade sina lärjungar, troligen i Jerikotrakten, och sa just så till dem: Se, 
vi går nu upp till Jerusalem. Påsken var i antågande och en sann israel skulle fira 
påsken i Jerusalem.

Lukas som berättar om detta är inte särskilt fin i kanten av sig när han slår fast 
att lärjungarna inte fattade ett dugg av vad Jesus menade med det han sa om 
kommande lidande, död och uppståndelse.. Men för sentida trossvaga är det ett 
evangelium.

Trångt i Jerusalem
I år lär det bli lika trångt i Jerusalem vid påsken som det var för Jesus och hans 
lärjungar. De flesta år sprider påskfirandet ut sig i Jerusalem. Judarnas för sig, de 
österländska ortodoxa kyrkornas för sig och så vår som tillhör den västliga delen 
av kristenheten. Men i år sammanfaller påskfirandet för de tre.

Lite komplicerat det här med kalendrar. Men enkelt uttryckt styrs påsken för 
alla av första fullmånen efter vårdagjämningen. Nu är det dock så att judarna har 
en månkalender och de österländska en äldre solkalender än vi men firar alltid sin 
påsk efter judarnas medan vi strikt följer påven Gregorius anvisning, söndagen 
efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Krångligt, ja men kanske det kan 
klarna om man googlar! 

Extrema judiska grupper attackerar kristna i Gamla Stan
Det som kastar en skugga över påskfirandet i år är att extrema judiska grupper 
attackerat och vandaliserat i de kristna kvarteren i Gamla stan i Jerusalem. Hopp-
fullt är dock att judiska guider ställer upp och eskorterar armeniska präster vid 
deras processioner genom stan till den Heliga Gravens kyrka. Den kyrka som på 
grekiska fick namnet Uppståndelsen som den också har på arabiska.

Hopp skapas också av de tiotusentals israeler som nu demonstrerar mot sin 
regering för demokrati och mänskliga rättigheter. 

Jerusalem – drömmarnas stad
Jerusalem är drömmarnas och längtans stad. Det behövs många som inte ger upp 
sina drömmar och längtan om fred. Den urgamla bibliska bönen att önska Jerusa-
lem fred har inte tystnat trots allt.

Judarna kommer att fira sin påskafton, seder, med att läsa om uttåget ur Egypten 
och sluta med orden om nästa år i Jerusalem. De kristna kommer att fira påsknatts-

Vad är Svenska Jerusalemsföreningen?
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flickor från förskola till studentexamen. 
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en gåva till Den Gode Herdens svenska  
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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.

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 erbju-
da 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 van-
liga

•  stärka den kristna minoriteten i Jesu 
egen födelsestad.

Läs mer på: www.jerusalems foreningen.se.
Där finns också tidskriften att läsa.
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mässa i tro på att livet övervinner döden och på påskafton kommer den heliga 
elden att tas fram ur Jesu grav med samma mystik som alltsedan 300-talet. Den 
armeniske prästen som haft uppdraget några år att ta elden ur graven tillsammans 
med den grekisk-ortodoxe patriarken svarade mig när jag försiktigt frågade på 
västerländskt tvivlande sätt hur det egentligen är med elden: Det är det du tror 
att det är.

Och så tror jag också det är med önskan om fred för Jerusalem att vi aldrig får 
ge upp vår tro på freden även om vårt så kallade rationalistiska tänkande säger 
något annat. 

Flytta palestinierna så att judarna får fred?  
Och inte tro att freden ska ske på andras bekostnad som damen på småländska 
höglandet sa när jag höll föredrag om Den Gode Herdens skola: Palestinierna 
måste ju flytta från landet så att judarna får plats som Gud lovat.

Jag tror, att jag nästan aldrig avslutat ett föredrag om vår skola med något annat 
än att citera den nyexaminerade studenten på skolan som i sitt tal till lärarna sa att 
skolan var den plats där hon fått sina drömmar om fred. 

När jag frågade henne efteråt om hon trodde det skulle bli fred någon gång tit-
tade hon allvarligt på mig som om hennes erfarenhet var mångdubbelt större än 
min och sa: Vad är alternativet?

Önska Jerusalem fred! Glad påsk till alla!
 

Jan-Olof Johansson
Ordförande, biskop emeritus

En kaotisk timme i rektorns liv

På morgonen den 26 januari, en helt vanlig torsdag, flyger en israelisk 
drönare in över flyktinglägret i Jenin. Detta blir början på en samman-
drabbning där tio palestinier dör. 

Vi sitter och samtalar med rektor miss Aida Abu Mohor när hennes telefon plingar 
till. Ett SMS från den palestinska myndigheten beordrar henne att stänga skolan. 
Alla skolor i området ska vara stängda klockan 12, inga elever eller lärare får fin-
nas kvar på skolans område. En intensiv aktivitet bryter ut. Lärare kallas samman 
för information. Assistenten skickar ut ett meddelande via sociala medier till alla 
föräldrar att omedelbart hämta hem sina barn. Det gäller att få tag på föräldrarna. 
”Att skicka ut barnen på gatan varken vågar eller vill jag”, säger miss Aida och fort-
sätter, ”paniken och trafiken är livsfarlig en sådan här dag och tänk om de kommer 
i vägen för kulor och tårgas”. 

Elevernas säkerhet
Miss Aida har alltid elevernas säkerhet och bästa för ögonen. Hon är stolt över 
att Den Gode Herdens skola ligger högt på oberoende rankingar när det gäller 
elevernas resultat. Samtidigt är hon mycket bekymrad över läget i landet. Infla-
tionen är hög. Arbetslösheten är hög. När oroligheter bryter ut, som denna dag, 
och skolorna stängs förlorar eleverna sin investering i framtiden. Miss Aida berät-

tar att myndigheterna det senaste 
läsåret stängt skolorna så ofta att 
man nästan förlorat tre veckors un-
dervisning. Förlorare är flickorna, 
de unga. Det är deras framtid som 
det gäller. De som ska bli framti-
dens läkare, jurister, lärare, de som 
ska bära samhället. Mest förlorar de 
svagpresterande och socialt utsatta, 
de som inte har så stor stöttning 
hemifrån, påpekar miss Aida. Att 
stänga skolorna i oroliga tider är 
kontraproduktivt. Man borde göra 
allt för att hålla skolorna öppna.

Generalstrake utlyst?
Nu går det fort. På några minuter 
stänger restauranger och affärer. 
Det enda som tillåts vara öppet är 
apotek och en och annan brödför-
säljare. På gatorna drar maskerade 
arga unga män i 16 till 20-årsål-
dern fram beväpnade med påkar 
och bräder. Detta gatans parlament 
skriker och hota de affärsidkare 
som inte, enligt deras tycke, till-

räckligt snabbt stänger ner sin verksamhet. Långt ifrån alla affärsidkare och restau-
rangägare, som vi talar med, är bekväma med att stänga. En, som vill vara anonym, 
säger ”att stänga ner allt skadar bara vårt eget folk, vår egen ekonomi, vår egen 
framtid”. Han säger att han förstår att unga känner frustration och att framtiden 
rinner från dem, men att man behöver inkomsten från pilgrimer och turister. När 
oroligheterna når platser som Betlehem är det många som inte vågar åka till Det 
Heliga Landet. 

Landssorg
Tre dagars landssorg ut-
lystes av den palestinska 
myndigheten samtidigt 
som våldet accelererade 
under de närmaste da-
garna. Sabbatsfirande ju-
dar dödades när de kom 
ut från synagogan hel-
gen då förintelsens min-
nesdag högtidlighölls. 
Under lördagen nådde 
oroligheterna Jerusalems 
gamla stad som stängdes. 
Helgen blev den blodi-

Snabbt fick Miss Aida kalla samman alla eleverna 
för att de skulle vänta på att föräldrarna hämtade 
sina barn. Foto: LM Adrian

Bekymrad restaurangägare tvingas stänga och förlora in-
komster. Affärsinnehavarna hade inte många minuter på sig 
att dra ner jalusierna för att undvika förstörelse, som en pro-
test på dödsskjutningarna. Foto: K Lindström
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ten sa Sally till BBCs repor-
ter: ”Det är en obeskrivbar 
känsla att ta det här steget 
med stöd av kyrkan. Jag 
hoppas att många flickor 
och kvinnor ska se att det är 
möjligt, och att andra kvin-
nor i andra kyrkor ska följa 
exemplet. Det kommer att 
dröja länge, men jag tror det 
kan bli spännande att se om 
det här skapar förändring 
för kvinnor i Palestina”.

Jubel i en fullsatt kyrka
Vigningsbiskop var Sallys 
far Ibrahim Azar som vid 
vigningsbönen med hand-
påläggning bland annat as-
sisterades av den tidigare 
lutherska biskopen i Jerusa-
lem Munib Younan och av 
Svenska kyrkans ärkebis-
kop emerita Antje Jackelén.

Sally Azar är född och 
uppvuxen i Jerusalem, där 
hon sedan barnsben varit 
aktiv i Evangelical Luth-
eran Church in Jordan and 
the Holy Land bland annat 
som söndagsskollärare och 

diakon. Sally Azar har studerat teologi i Beirut på Near East School of Theology 
och har en magisterexamen från Georg-August-Universität i Göttingen, Tyskland.  
Sally har flera internationella uppdrag bland annat som medlem i LWFs general-
församling och i styrelsen för ACT Alliance. Trots sin ungdom har hon, enligt bi-
skop Younan, den integritet och styrka som kommer att behövas när hon är den 
första palestinska kvinna som vigs till tjänst i ELCHLJ. Som en grundton genom 
hela vigningsgudstjänsten klingade Ordspråksbokens ord: ”Förtrösta på Herren av 
hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd” (3:5).


Jan-Olof Aggedal

Historisk prästvigning i Jerusalem

Söndagen den 22 januari skrevs historia i Jerusalems kristna kvarter. En 
magnifik fest med höjdpunkt i den högtidliga gudstjänsten i den lutherska 
kyrka, där Sally Azar som första palestinska kvinna vigdes till präst. 

Den historiska gudstjänsten inleddes med procession genom Gamla staden i Jeru-
salem. Det blev en folkfest, som många kommer att minnas länge. På gatan utan-
för kyrkan dansade människor bredvid processionen, vilken leddes av säckpipor, 
trumpeter och trummor följt av församlingsbor. Sist i processionen gick över femtio 
präster och trettiotalet biskopar. De närvarande prästerna och biskoparna repre-
senterade många av de vänkontakter som är så betydelsefulla för de kristna i Det 
Heliga Landet. Flertalet av kyrkornas officiella representanter var kvinnor, präster 
och biskopar, vilket blev en stark markering för de kristna i Jerusalem, men också 
för andra som såg och hörde. Några kvinnor på gatan uttryckte sina känslor: ”Vi 
är inte kristna, men detta är stort för oss, det är stort för vårt land. En palestinsk 
kvinna som tillåts att vara präst. Nu är allt möjligt”.

Möjligheter
Säkert är det så att inte alla kommer att acceptera pastor Sally. Hon bryter ny mark och 
utmanar normerna. Hon är medveten om detta och förhoppningsvis kommer kolle-
gorna att stödja henne i arbetet som pastor i Jerusalem och Beit Sahour. Efter gudstjäns-

gaste på länge. Under januari var dödsoffren uppe i över 40, varav de allra flesta på 
den palestinska sidan. En stegring av våldet och antal döda jämfört med föregående 
år som var det mest dödliga och våldsamma hittills under 2000-talet. 

Bön för fred
Allt detta hände  i den veckan då de kristna bad för enhet mellan kyrkorna och fred 
i världen och främst i regionen. Den latinske patriarken Pierbattista Pizzaballa var 
tydlig i sin predikan till Jerusalems kyrkoledare:
”Vi kan inte vara tysta inför orättvisor. Att ta ställning, som vi ofta blir ombedda 
att göra, kan dock inte innebära att vi ägnar oss åt konfrontation, utan måste alltid 
balanseras, i ord och handlingar för dem som lider och gråter. Vårt tal får inte präg-
las av ilska, vrede eller förbittring, utan måste få den frihet och frid som Kristus har 
gett oss. Den kan bara ha ett perspektiv: förlåtelse och försoning. För oss kristna är 
det enda möjliga att följa Kristus, han som tjänar allas liv.”

Ett ljus i mörkret denna vecka var den historiska händelsen då Sally Azad som 
första palestinska kvinna vigdes till präst. En ung kvinna som är en förebild för 
många unga flickor. Hon visar att utbildning lönar sig, att det är möjligt att stanna 
kvar och arbeta i och för sitt land. 

Skolan tömdes i tid.


Jan-Olof Aggedal &
Kristina Lindström

Sally Azars första nattvardsmässa som officiant. 
Foto: J-O Aggedal

Så enkelt är det att ge ett bidrag till  Den Gode Herdens skola i Betlehem: 
Swisha till 123 218 27 23!  

6  Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/23 Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift nr 1/23 7



Jan-Olof är varm
Som tidigare vice ordförande i Svenska Jerusalemsföreningen under arton år har 
jag många minnen av vår ordförande Jan-Olof Johansson och hans eminenta sätt 
att leda föreningen. 

Min egen väg i Jerusalemsföreningen började med att jag redan i slutet av 
1970-talet skaffade ett fadderban vid Den Gode Herdens skola i Betlehem. (Mera 
om detta i nästa nummer). 

Ett tiotal år senare kom jag med i styrelsen som suppleant. Det var inte så ofta 
jag deltog i sammanträdena, det var långt mellan Lund och Stockholm, men ibland 
ägde de rum i Växjö, där dåvarande ordföranden Sven Lindegård var biskop. Då 
brukade jag åka dit och det var där jag först kom i kontakt med Jan-Olof Johansson 
som från 1993 var föreningens sekreterare och direktor.

Jag greps genast av hans skärpa och sakkunnighet i allt som hade med Betlehem 
och vår förenings verksamhet att göra. Denna stora sakkunskap kom än mer i 
dagen under den gruppresa till Jordanien och Betlehem, ledd av Jan-Olof Johans-
son, som jag deltog i år 1994. Samma sakkunskap är också manifesterad i många 
artiklar i Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift.

När jag året därpå flyttade till Uppsala blev jag ordinarie styrelseledamot. Där-
med blev kontakten närmare och vid flera styrelseresor har jag kunnat notera hans 
goda kontakter inte bara med vår personal på skolan och sjukhuset utan också 

med många andra i Israel och 
Palestina. Tillsammans redigera-
de vi boken Född i Betlehem som 
utgavs till föreningens 100-årsju-
bileum.

När Jan-Olof år 2010 blev 
biskop i Växjö stift blev han också 
föreningens ordförande. Hans 
kombination av sakkunskap, fing-
ertoppskänsla och mänsklig vär-
me gör alltid deltagandet i våra 
sammanträden till en sann glädje.

 

Stig Norin

Rektor Aida:

Må Gud skydda Jan-Olof
Det är en förmån att få arbeta tillsammans med biskop Jan Olof. Under de 16 år 
som jag varit rektor för Den gode herdens svenska skola har vi mötts så många 
gånger att jag inte kan räkna dem längre.

Jan-Olof är en biskop som tror på 
Jesu Kristus och det återspeglades i 
hur han möter oss i Betlehem; både 
lärarna, de anställda och eleverna. 
Han har alltid ansträngt sig för att 
stötta oss och betonar ständigt vik-
ten av att eleverna satsar på utbild-
ning – även under politiskt svåra 
förhållanden. 

Vid varje möte har vi känt hans 
engagemang för vår skola. 

Biskop Jan-Olof betonar stän-
digt vikten av samexistens mellan 
religioner eftersom det går bade 
muslimska och kristna elever på 
skolan. Han arbetar dag och natt 
för att tjäna denna skola, han har 
känt Palestina i mer än 50 år och 
han arbetar fortfarande aktivt med 
samma passion.

Jag vill önska honom hälsa och långt liv på hans 75-årsdag och hoppas han 
förblir det främsta stödet för denna skola. Och jag önskar att relationen mellan 
palestinier och svenska kommer att förbli fortsatt stark

Jag ber att Gud ska skydda honom så han kan fullborda sitt hedervärda värv i 
det här livet.

 
Aida Abu-Mohor

rektor

Där Jan-Olof trivs bäst – hos rektor Aida, kristen-
domsläraren Huweida och eleverna på Den gode 
Herdens skola I Betlehem.

Stig Norin och Jan-Olof har följts åt som ordförande 
och vice ordförande i decennier, här vid ett besök på 
Jerusalemsföreningens sjukhus i Betlehem under förra 
året. Foto: LM Adrian

Jan-Olof Johansson 75 år den 22 april

Så enkelt är det att ge ett bidrag till  Den Gode Herdens skola i Betlehem: 
Swisha till 123 218 27 23!  
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En biskop med Det heliga landet i sitt hjärta

”Jan-Olof, du är ett biskopsämne, Svenska kyrkan kommer att ha behov av dig.”
Orden var mina och uttalades på Svenska Teologiska Institutet i Jerusa-

lem (STI) våren 1973. Så här, långt i efterhand, kan jag förundras över min 
profetiska förutsägelse. Ty den unge mannen framför mig, 25 år och teolo-
gie studerande, visade ingen tillstymmelse till klerikal anknytning, gjorde 
med sitt långa hår snarare intrycket av att vara en hippie. 

Från hippie till biskop
Men budskapet från en hippie kan naturligtvis 
vara hur seriöst som helst, och det dröjde inte 
länge förrän jag insåg de personliga kvalité-
erna hos denne yngling. 

Intuitivt förstod jag att just han skulle kom-
ma att bli det moraliska stöd vi så väl behövde 
i de brydsamma förhållanden vi hamnat. För 
saken var den att såväl direktorsfamiljen (jag 
själv, min k. hustru Birgitta och dotter Marie) 
som tre stipendiater från Sverige hade anlänt 
till en fastighet, som mera liknade en byggar-
betsplats än ett forskningsinstitut. 

Kommunikationen mellan Jerusalem och 
styrelsen i Stockholm hade fallerat. Det var 
bara att bita i det sura äpplet, söka installera 
sig bland all bråte, och överleva. Samt, inte 
minst, att finna en provisorisk undervisnings-
lokal. 

I allt detta var Jan-Olof konstruktiv. Han var redan då något av en filosof och 
människokännare. Kom därtill hans sinne för humor och tal, präglat av charmig 
småländsk dialekt.  Sin omhändertagande sida visade han genom att spontant bli 
lilla Maries beskyddare och tillflykt. 

Fascinerad av arabiska
När jag nu, Anno domini 2023, tänker på Jan-Olof, så är det emellertid en sak som 
överskuggar alla de andra, nämligen hans fruktbärande möte med arabiska. Att 
klassisk och modern hebreiska skulle spela en grundläggande roll i STI:s studie-
plan — dialogen med Israel och judendomen — låg så att säga i sakens natur. Men 
arabiska och islam hade också kommit in i bilden sedan Gamla Jerusalem, den östra 
och arabiska delen av staden, hade gjorts tillgänglig efter Sexdagarskriget 1967. Där 

Bengt Knutsson, docent, orientalist, 
kulturadministratör och diplomat. Han 
har med full professorslegitimation i se-
mitiska språk verkat vid universitetet i 
Lund och på flera platser i Mellanöstern 
och var den som ledde Jan-Olof till Jeru-
salem för 50 år sedan. Foto: LM Adrian

hade jag tillbringat flera somrar på 60-talet, allt i syfte att göra arabiska till ett le-
vande språk för mig. 

Trialog
Det är alltså bakgrunden till att jag (egenmäktigt, skall sägas) introducerade ara-
biska och islam på STI:s studieplan. Och därmed inledde den trialog mellan Jerusa-
lems abrahamitiska religioner, som blev ett signum för mitt direktorskap. 

Få, om ens någon av mina elever, har så entusiastiskt, för att inte säga ”girigt”, gri-
pit tag i denna situation som Jan-Olof. Visst var han duktig i hebreiska också, till och 
med i samaritanska, men fångades av arabiskans magiska kraft och uttrycksfullhet. 

Socialt begåvad
Socialt begåvad märkte han snart vilket intryck det gjorde på folk att han, en väs-
terlänning, mötte dem på arabiska, ett språk som araberna själva ser som ”världens 
svåraste”. Ständigt på jakt efter ”matnyttiga” arabiska fraser, klassiska och dialek-
tala, tog han tacksamt emot allt som jag kunde ge honom i det avseendet. 

Inte sökt en enda tjänst
Ja, nog är det roligt att den profetia som jag en gång i tiden uttalade om Jan-Olof be-
sannades. Han blev verkligen en Kyrkans tjänare, präst, domprost och biskop.  Och 
signifikativt är att han, med all den ödmjukhet som kännetecknar honom, aldrig be-
hövt söka några tjänster; han har kallats till dem. Men roligast av allt är att han som 
ordförande i Svenska Jerusalemsföreningen och, i överinseende av Den gode herdens 
svenska skola i Betlehem, har förvaltat — och vidareutvecklat — det han för 50 år 
sedan lärde sig i Jerusalem. Nu inleder han alla sina tal i Österlandet på arabiska. 

Bästa ciceron
Som avslutning en anekdot. I Bergakyrkan i Bjärred mötte jag, det är ett antal år 
sedan nu, en kvinna, hon var bekant efter en gemensam resa till Det heliga landet. 
Nu, så berättade hon, skulle hon och hennes man göra en ny pilgrimsresa. Och 
— hon såg triumferande på mig — ”vet du vem som ska leda den?” Det kunde 
jag förstås inte veta. ”Jo”, sa hon, ”Jan-Olof Johansson, biskopen i Växjö.” ”Bra”, 
svarade jag, ”för då får ni den bästa ciceron ni kan önska. Det vet jag, för han har 
varit min elev.”

Kvinnan bleknade.
 

Bengt Knutsson

Så enkelt är det att ge ett bidrag till  Den Gode Herdens skola i Betlehem: 
Swisha till 123 218 27 23!  

Jan-Olof Johansson 75 år den 22 april
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Krönika av biskop Jan-Olof

Ett litet 50-årsjubileum – men ändå stort

Det är knappast värt att fira, åtminstone inte av någon annan än mig själv. 
Det är nämligen just nu 50 år sedan jag kom till Jerusalem första gången. 
Min längtan dit var inte överdrivet stor. Mitt intresse sträckte sig längre 
bort i Asien. Jag hade gjort en äventyrlig resa till Sydostasien några år 
tidigare under brinnande krig i Vietnam och inbördeskrig i Malaysia.
 
Nu hade mitt engagemang riktats mot Sydafrika där samfundet jag vuxit upp i var 
större än i Sverige och vars åsikter i apartheidfrågan jag protesterade mot på de 
sätt jag kom på.

Men så var det studiet i hebreiska. Det fastnade jag för och min lärare tyckte, att 
jag skulle söka ett stipendium för studier på något som hette Svenska teologiska 
institutet i Jerusalem. Han sa dessutom självsäkert att dem han rekommenderade 
alltid fick stipendiet!

Jag tvekade. 

Det förlovads landet
Min håg stod inte till Jerusalem även om språket fängslade mig. Jag hade hört nog 
om Kanaans land och sett kartbilden i skolan både till vardags och söndags. Hade 
hört pastorer tala om hur Jesu ankomst närmade sig nu när judarna fått sitt förlo-
vade land.

Men jag insåg också att det kan ha sina risker att gå emot sin lärare och mentor, 
(fast så sa vi inte då), så jag tog det säkra före det osäkra och sökte stipendiet hos 
Riksorganisationen Kyrkan och Judendomen.

En tidig morgon i slutet av januari kom jag med sheruttaxi, en förlängd Merce-
des, från den lilla flygplatsen utanför Tel Aviv till Jerusalem. Solen höll just på att 
stiga upp över Olivberget och de vita kalkstenshusen färgades rosa. Här skulle jag 
alltså bo några månader, det visade sig bli nästan ett år.

Det var iskallt. Jag trodde det var soligt och varmt i detta land så vinterkläderna 
hade jag lämnat hemma förutom en mössa och ett par handskar som var skönt att 
ha på vägen till Kastrup. Det visade sig behövas inte minst nattetid då detta institut 
värmdes upp rum för rum med fotogenkaminer men inte tilläts nattetid. Det iskalla 
duschvattnet gjorde ett svenskt vinterbad till en sommardröm.

Hur jag hittade till Profeternas gata vet jag inte men dit kom jag. 
Direktorsfamiljen Knutsson satt i ett rum på andra våning med tjocka kläder och 

filtar medan fotogenkaminen osande bidrog med några grader. För att lindra kylan 
hade de värmt mjölken till havregrynsgröten, en sed som fortsatte ända fram till 
april då våren äntligen kom. (Institutet genomgick sin första genomgripande reno-
vering som skulle varit klar när vi två stipendiater kom men som inte var klar när 
jag åkte hem mot slutet av året.)

Men snart var vi i gång med våra studier, hebreiska och bibliska texter, den ju-
diska påskberättelsen, Haggadah shel Pesach. Men också arabiska. 

Grundaren av det moderna språket hebreiska
Med på den kursen var Dola Ben Yehuda, dotter till Eliezer som var den som drog 
hela projektet med att återuppliva hebreiskan till ett modernt språk. Som en annan 
kuriositet kom den samaritanske översteprästen och undervisade oss i samaritan-
ska en gång i veckan.

Bengt Knutsson som var direktor och lärare var den som gav mig nyckeln, eller 
nycklar, till Mellanösterns land och folk, språken. Lektioner på förmiddagarna, fritt 
flanerande på stan på eftermiddagarna för att pröva det man lärt sig. Ibland kon-
struerade vi meningar, oftast på hebreiska som vi testade på stan. Ibland blev man 
riktigt bra förstådd, då gällde det att skynda vidare för man var inte beredd på en 
fortsatt konversation!

Jag gick ofta ner till Gamla 
stan. Blev bjuden på arabiskt 
(turkiskt sa man då) kaffe och 
te i så många butiker som jag 
hann klara av på några tim-
mar. Affär eller inte hade ing-
en betydelse.

Murar och stängsel fanns inte
Vi for till Betlehem och Ra-
mallah utan några stopp och 
kontroller. Det var sex år efter 
sexdagarskriget och gubbarna 
på sina små pallar i gathörnen 
sa att det nog skulle bli så här. 
Flygkapningar och attentat 
skedde på andra håll, inte i Je-
rusalem.
Visst var min nyvunne pales-
tinske kamrat lite mer spänd 
när han kom till mig på in-
stitutet i västra Jerusalem än 
när vi sågs hos honom i hans 
bokhandel i östra. Han var 
helt avspänd när jag var med 
honom hemma i Ramallah 
och var på församlingsafton 
där stämningen var hög som 
ett migränhuvud inte klarade.

Att det fanns levande kristna 
församlingar i Jerusalem och 
landet i stort hade jag nog inte 
föreställt mig. I vilket fall hade 
jag vuxit upp med att de knap-
past var värda att kallas kristna.

Också biskop Jan-Olof har varit ung. Här ätandes en 
melon i Jeriko år 1973. Foto: Bengt Knutsson
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Vänskapen till folk och land har blivit starkare
Så har åren gått. Jag har återvänt alla åren utom under pandemin. Uppdragen och 
projekten har skiftat. Vänner har kommit och gått. Många har blivit kvar. Min vän-
skap till folk och land har bara blivit starkare och självklar.

För snart 35 år sedan bjöds jag in i arbetet för Den Gode Herdens skola och Jeru-
salemsföreningen. En märklig förening som överlevt i 123 år för det goda i denna 
splittrade omgivning och under fem olika regimer. Och om vilket det går att läsa i 
denna tidskrift alltsedan 122 år, fyra gånger om året. I min bokhylla tar de 75 cen-
timeters plats där de alla står inbundna och där jag fått medverka i 25 centimeter 
av dem.

Många har kommit och gått här också, i styrelsen och på årsmöten här hemma 
och inte minst i Betlehem. 

Om någon ska nämnas här så må det vara Miss Olga Wahbe. Den första, sa hon, 
kvinnliga palestinska studenten. Dotter till en professor i ryska vid det hebreiska 
universitetet. Tvingades lämna sitt hus och hem 1948 och blev en av de ledande 
pedagogerna i Jordanien och så småningom rektor vid Den Gode Herdens skola. 
Hon blev 102 år gammal med minnen från i stort sett hela 1900-talet.

Hon var verksam vid skolan tills hon var 90 som rådgivare till lärarna som va-
rit hennes elever och som sekreterare i skolkommittén med handskrivna protokoll 
utan det minsta darr på handen. Av vår svenske kung belönades hon med Nord-
stjärnemedaljen.

Varje gång jag var i Betlehem gick jag hem till henne när hon slutat komma till 
skolan. Hon såg den mur som nu skiljer Palestina från Israel börja byggas och oliv-
odlingar skövlas. 

Tills hon var 101 kände hon igen mig och när jag frågade hur det var svarade hon 
år efter år: Det blir bara värre och värre. De tar vår frukost ifrån oss.

Olga Wahbe där hon trivdes bäst: mitt i vimlet bland barnen på Den Gode Herdens svenska 
skola i Betlehem. Miss Wahbe var Jerusalemsföreningens Grand Old Lady, verkade i hela 
sitt liv för utbildning av palestinska flickor och slutade sitt yrkesverksamma liv som studie-
rektor på Den Gode Herdens skola i Betlehem. Foto: LM Adrian

Olga Wahbe får Nordstjernemedaljen av dåvarande utrikesminister Lena Hjelm-Wallén 
1996 för sina insatser för att stärka flickors utbildning i Palestina. 

Den som sett ett palestinskt frukostbord med oliver av olika slag och olivolja från 
egna träd förstår vad hon menade men också att frukost är något mer.

Oftast klagar man i detta land på att det regnar för lite på vintern. Miss Wahbe 
kommenterade alltid sådan klagan med att vår Herre hittills alltid sett till att man får 
det vatten som behövs för att sådden ska gro och säden bli till mjöl så bröd kan bakas.

Om denna krönika skulle kunna breda ut sig längre än så skulle den ändå sluta 
med detta hoppfulla ord från Miss Wahbe och andra som trots allt inte ger upp sina 
drömmar om detta land och för dess folk av olika slag.


Jan-Olof Johansson

Extra gåva till Jan-Olofs födelsedag
Hyllningskören till biskop Jan-Olof är stor. Han är välkänd, inte bara i Sverige 
utan också i Mellanöstern.

Därför är det en stor glädje att vi i detta nummer av tidskriften kan ägna 
honom stort utrymme.

Alla ni som vill bidra med att hylla Jan-Olof, skänk pengar till Den gode 
Herdens skola.

Märk denna extra gåva med Hyllning till Jan-Olof:
Swish, postgiro och bankgiro se sista sidan!

 
Monica Lövestam Adrian

vice ordförande
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Messianska judar – grannar till
Svenska Teologiska Institutet

Av alla olika grupperingar bland Israels judar är de 
messianska judarna en av de minsta, men också en 
av de mest kontroversiella. Hur kan man vara jude 
om man tror på Jesus? 

Judendom och kristendom är som bekant två religio-
ner med nära band. Jesus och de första lärjungarna var 
alla judar och det som skulle bli kristendomen började 
som en riktning inom judendomen. Forskningen om 
hur tron på Jesus blev en skild religion är idag omfat-
tande och tendensen är att anse att detta skedde senare 
än vad man allmänt trott. Under lång tid var gränsen 
mellan det judiska och det kristna inte så skarp. 

Men det blev den så småningom. Kyrkan utveck-
lade ett förhållningssätt till judendomen och till ju-
darna som var ytterst negativt. Den fransk-judiske 
historikern Jules Isaac har kallat denna inställning
"undervisning i förakt” (l’enseignement du mépris). Judar i kristen miljö, till exempel 
i Europa, utsattes för hårt tryck att konvertera. Ibland var de tvungna att lyssna till 
kristna predikanter i synagogorna. De som konverterade, av fri vilja eller efter milt 
eller inte så milt tvång, sågs som kristna. Vissa av dessa konvertiter utmärkte sig 
genom aggressiva utfall mot sin tidigare religion. 

Hebreiska kristna
Under 1800-talet uppkom mindre grupper av vad som kallades hebreiska kristna 
i Europa. Det var judar som kommit till tro på Jesus och som samlades i egna för-
samlingar där man ofta talade jiddisch. 

År 1866 grundades i London Hebrew Christian Alliance, vars tanke var att man 
skulle bevara den judiska identiteten och kombinera den med tron på att Jesus var 
den utlovade Messias och världen frälsare. 

Under 1900-talet skedde två saker: antalet judiska konvertiter ökade och allt fler 
av dessa bevarade alltmer av judisk tradition och praxis. Dessa ville inte längre 
kalla sig hebreiska kristna utan började identifiera sig som messianska judar. Deras 
tanke är att de inte har upphört att vara judar bara för att de tror på Jesus. Tvärtom, 
menar de, har deras judiskhet fullkomnats i och med att de upptäckt den judiske 
Messias. 

Stor variation
Bland de messianska judarna råder i dag stor variation. Vissa lever väldigt judiskt: 
de håller sabbat, följer kosherreglerna, firar judiska högtider. Andra är inte så strik-
ta med detta. 

Också de messianska församlingarna uppvisar stor variation. Somliga ser utåt ut 
som vilken evangelikal församling som helst men med vissa judiska inslag. 

David H. Stern (1935-2022) var en ledande messiansk-judisk teolog, som skrev många böcker. 

Andra återigen har ett helt judiskt yttre: man firar gudstjänst på sabbat, inte på 
söndag, man samlas inte en kyrka, utan i en synagoga där det inte finns något kors 
men däremot sjuarmade ljusstakar och andra judiska symboler. Gudstjänsten leds 
av en person som inte kallas pastor eller präst, utan rabbin.  

Hur många är de messianska judarna? Det är inte så lätt att svara på detta och 
väldigt olika uppskattningar cirkulerar.

15 000 messianska kristna
Caspari Center, ett institut i Jerusalem som 
grundades av Norsk Israelmission 1982 för att 
stödja judiska Jesustroende, har nyligen publi-
cerat en undersökning om de messianska ju-
darna i Israel. Den kom fram till att det i alla 
messianska församlingar och husgrupper i lan-
det samlas drygt 15 000 personer. Antalet med-
lemmar har tredubblats sedan den föregående 
undersökningen 1999.

Ryska vanligaste språket – men flest messianska judar i USA
Det vanligaste gudstjänstspråket i de messianska församlingarna i Israel är intres-
sant nog ryska. Av medlemmarna är omkring 10 000 judar. De övriga är framför 
allt utlänningar, men också en del araber som av någon anledning hellre hör till en 
messiansk än till en arabisk församling.

I USA är de messianska judarna däremot betydligt fler. Uppskattningar om cirka 
250 000 personer förekommer, men det är svårt att veta det exakta antalet. Klart är 
dock att i de messianska församlingarna i USA är majoriteten av medlemmarna 
icke-judar. Det handlar alltså om kristna som av olika anledningar vill tillhöra en 
messiansk församling trots att de själva saknar judiska rötter. 

De messianska judarna är omstridda. En del kristna höjer på ögonbrynen för de 
mest judiska av dem. Vägran att kalla sig kristna och att använda kors ses som 
märklig. 

Caspari Center for Biblical and 
Jewish Studies ligger i centrala 
Jerusalem. Foto Anna Hjälm

Carl Paul Caspari (1814–1892) var 
en tysk jude som blev kristen och se-
nare professor i Oslo. Caspari Center 
i Jerusalem är uppkallat efter honom
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Hård kritik från judar
Den hårdaste kritiken kommer dock från judiskt håll. Det finns flera organisationer 
som har till uppgift att motarbeta all form av kristen mission bland judar och de ser 
hela konceptet med messiansk judendom som en utmaning.

Motståndarna till de messianska judarna menar att det handlar om samma gamla 
kristna försök att vända judarna från deras fäders och mödrars tro. Då traditionell 
judemission gett så magert resultat har man gått in för en ny taktik: att försöka 
övertyga judar om att de inte behöver upphöra att vara judar bara för att de tror på 
Jesus. Detta, hävdar man, är dock ett stort självbedrägeri. Judendom och kristen-
dom är två skilda religioner; man kan inte tillhöra bägge. Tror man på Jesus är man 
kristen, inte jude, oberoende av vad man säger.

Vissa judar har intagit en betydligt mer försonlig hållning och hävdar att judendo-
men är brokig och också detta ryms inom dess gränser. De flesta är dock klart avvi-
sande och de messianska judarna, framför allt i Israel, har mött en hel del motstånd. 

Lokala kristna och de messianska judarna
Hur förhåller sig de messianska judarna i Israel till de pa-
lestinska kristna med vilka de delar tron på Jesus? 

Det är inte en helt enkel relation. De messianska judar-
nas tro är evangelikal, vad vi i Sverige närmast skulle kalla 
väckelsekristen. De flesta palestinska kristna däremot är 
ortodoxa och katolska. Israels messianska judar känner sig 
avvaktande inför allt det främmande i dessa kristna tradi-
tioner, såsom vördnaden för Maria och helgonen. Med den 
lilla gruppen palestinska evangelikaler är relationerna dock 
bättre. Men de överskuggas av den politiska konflikten.

Många evangelikala palestinier, till exempel vid Bethle-
hem Bible College, är lika hängivna den palestinska saken 
som andra palestinier. De messianska judarna å andra sidan 
tenderar att vara stolta sionister. Eftersom deras judiskhet 
ifrågasätts av många vill de gärna bevisa den genom att hålla 
den israeliska flaggan högt. Det bäddar för en problematisk 
relation med de palestinier som rent teologisk står dem nära.

Det förekommer dock gemenskap och samarbete mel-
lan dessa två grupper. Ett exempel på detta är den palestinske teologen Salim J. 
Munayer, som undervisar på Bethlehem Bible College och som är föreståndare för 
organisationen Musalaha som verkar för försoning mellan israeler och palestini-
er, och Lisa Loden, en messiansk-judisk teolog som varit föreståndare för Caspari 
Center. De har tillsammans redigerat en antologi där messianska judar och kristna 
palestinier ger olika perspektiv på det känsliga ämnet ”landet”. De har också till-
sammans skrivit en bok där de diskuterar ämnen som land, förbund, profetia och 
eskatologi. 
Hoppingivande försök till respektfull dialog. Visserligen mellan två numerärt mar-
ginella grupper, men ändå.


Svante Lundgren

Docent, forskare vid Centrum för Teologi och
Religionsvetenskap (CTR), Lunds universitet

Symbol för de messianska 
judarna. Foto: Wikimedia 
Commons.

Bokrecension:

Kristnas roll i kampen för
palestinsk nationell befrielse
I oktober 2022 publicerades en unik bok som dokumenterade de kristnas roll i den 
palestinska nationella befrielsekampen från 1917 till 2004. Författaren, Xavier Abu 
Eid, föddes och växte upp i Chile, dit hans morföräldrar emigrerade och varifrån 
de inte kunde återvända till Palestina.

Men Xavier bestämde sig på 1990-talet för att återvända till Palestina och blev kom-
munikationsrådgivare till PLO:s avdelning för förhandlingsstöd/förhandlingsfrå-
gor. Bokens titel är: Rotad i Palestina – palestinska kristna och kampen för nationell befrielse 
1917–2004 och har getts ut av Dar al-Kalima University Press i Betlehem.

Boken illustrerar tydligt, att de kristna i Palestina alltid har känt sig som en inte-
grerad del av sitt folk och kämpat sida vid ida vid sida med muslimska palestinier 
för nationell befrielse. På grund av sin höga utbildningsnivå hjälpte de från början 
att forma den ideologiska grunden för denna kamp.

Under Nakba (1947) led de samma öde som andra palestinier: fördrivning och 
flyktingstatus. Under den första intifadan var kristna utbildnings- och kulturin-
stitutioner samlingsplatser för folklig mobilisering. I den kristna byn Beit Sahour 
(Herdarnas äng) nära Betlehem vägrade 1988 alla medborgare att betala skatt till de 
israeliska myndigheterna så länge de inte fick samma rättigheter.  

Framstående kristna som Hanna Ashrawi spelade en nyckelroll i Madridproces-
sen och kristna var med och grundade de första människorättsorganisationerna 
i Palestina. Teologer som Naim Ateek (anglikan) och Mitri Raheb (lutheran) ut-
vecklade under samma period den speciella palestinska kontextuella teologin som 
proklamerade hopp, kärlek och fred med rättvisa mitt i förtrycket.

Kairos Palestina-deklaration från 2009 och den internationella rörelse som växte 
fram ur den kan också ses i samband med och utvidgningen av denna utveckling.
Det var inte alltid som kyrkornas ledning visade vägen. Många av dem var av ut-
ländskt ursprung och förstod inte sina församlingars lidande och vad det krävde 
av dem. Ett anmärkningsvärt undantag är den romersk-katolske patriarken Michel 
Sabbah.

Från sin polska bakgrund förstod påven Johannes Paulus II mycket väl vad pa-
lestinierna fick utstå och han utsåg Michel Sabbah till katolska kyrkans första pale-
stinska ledare 1987. Han föddes i Nasaret 1933 och är nästan 90 år gammal men 
fortfarande en kyrklig ledstjärna i kampen för palestinsk befrielse. Abu Eid avslu-
tar sin bok med ord Michel Sabbah skrev 1990: Muslimer är våra jämlika landsmän. 
Vi delar samma framtid, samma land och samma arv (...) Mina bröder och systrar, 
ni måste också upprätthålla denna solidaritet och denna enighet för er själva. Ni 
måste älska varandra. Tillsammans måste vi dela vårt lidande och våra förhopp-
ningar. Vad vi än har just nu måste det delas, oavsett om det är mycket eller lite."

Xavier Abu Eid har lovat att delta i Betlehemsvännernas årsmöte i Middelfart, 
Danmark, den 11 mars 2023, där det kommer att finnas gott om möjligheter att höra 
honom berätta om de kristnas historia i befrielsesträvandena, men också om den 
aktuella utvecklingen i Israel/Palestina.


Uffe Gjerding

Dansk teolog verksam inom Folkekirkens nödhjälp
och särskilt intresserad av de kristna palestiniernas villkor
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Bokanmälan I

Status quo?
Författaren Matts Mattson, docent vid Stockholms univer-
sitetet och som har publicerat ett flertal böcker, var år 1965 
volontär på en kibbutz i Israel och 50 år senare ekumenisk 
följeslagare för att bevaka brott mot mänskliga rättigheter i 
Betlehems-området vid bl a ”checkpoint 300”. Status Quo 
är ett politiskt begrepp om en historisk överenskommelse 
av ett sakernas tillstånd i Israel och Palestina där föränd-
ringar kräver nya överenskommelser. Författaren skriver 
både personligt och kunnigt om Status Quo som en pro-
cess med osäker utgång och där det ekumeniska följesla-
garprogrammet framstår som en hoppingivande praktisk solidaritet. Ingemar 
Karlsson, som skrivit bokens förord, säger att det är en bok som är oundgänglig 
för den som vill förstå den palestinska frågan.


Göran Rask

Status quo? En berättelse om ockupation, motstånd och solidaritet i Palestina 
och Israel. 207 sidor. Utgiven av Daidalos.

Bokanmälan II

I skuggan av muren
Författarna Tomas Andersson och Stefano Foconi har 20 
års erfarenhet av resor i Mellanöstern och har också bl a 
skrivit boken: Levanten. Mellanöstern utan gränser. Här 
har de skrivit om vardagen på vardera sidan av muren 
i Israel och Palestina. Om rädslor och längtan, om upp-
givenhet och framtidstro, om Hebron och Safed… En av 
de som intervjuas i boken är Pierre Schori som bl a sä-
ger apropå framtiden i Israel och Palestina: ”Framtiden 
ser inte ljus ut. Utvecklingen går i helt fel riktning. Om 
framför allt Israel inte upphör med att ställa orimliga krav 
för att ett fredsavtal ska kunna bli verklighet, kan våldet snabbt eskalera…                                                                                                                                        
Författarna skriver att avsikten med boken är att redogöra för lägets tillstånd 
i Israel, på den illegalt ockuperade Västbanken samt den hermetiskt förslutna 
Gazaremsan, genom att återge intryck av personer de lärt känna.


Göran Rask

I Skuggan av muren Israel/Palestina. 472 sidor, illustrerad. Utgiven av Carlssons.

Alternativ turism firar 25-års-jubileum

Eilert Rostrup, Oslo, präst i Norska kyrkan, 
är anhängare av den palestinska kampen för 
befrielse och rättvisa och har under de senaste 
16 åren samarbetat med palestinska rättviserö-
relser och även med några progressiva grupper 
i Israel. Vid Alternativ Tourism Groups 
(p g a pandemin försenade) jubileum (ATG) i 
Beit Sahour, Palestina, för någon månad sedan 
var han huvudtalare och betonade att vid ett 
jubileum är det dags att se tillbaka och fira 
jubilarens prestationer. 
Vilka specifika egenskaper värdesätter och upp-
skattar vi när vi tittar på vår resa med ATG?

Här följer en sammanfattning av Rostrups anföran-
de:

ATG har breddat vår förståelse för alternativ turism
ATG har byggt på en strävan efter att turismen ska 
vara lokalt ägd. ATG är ett gräsrotsinitiativ som beto-
nar att turismen till Det Heliga Landet baseras på vår 
definition av hur turismen här borde vara.

När människor, traditioner, kultur, mark, resurser, livsmedel utnyttjas för att 
passa in i de rika åskådarnas behov, har turistplatsen bara blivit en vara. Och vär-
det av det lokala sammanhanget och människorna bestäms bara med dess relevans 
som ett objekt för att kunna marknadsföras till de externa besökarna. Berättelsen 
om människor, mark och kultur har inte sitt eget värde eller sin egen rätt. 

ATG utgör en stark motkraft mot denna globala exploaterande turistnäring och 
är en förebild för turism runt om i världen. 

ATG och pilgrimsresor
Turismen till Det Heliga Landet är oskiljaktigt bundet till begreppet pilgrimsresor. 
Historiskt sett reste pilgrimer som fattiga människor utan kreditkort och lyxhotell. 
Företagens massturism har utnyttjat religiös pilgrimsfärdspraxis, tyvärr utan nå-
gon verklig protest från kyrkorna globalt. 

Pilgrimsfärd, som i kyrklig tradition är en andlig, gudssökande, ödmjuk och re-
surslös resa, har ändrats till en bekväm och avlägsen visning av historiska sevärd-
heter och döda stenar. 

Men också våra kyrkor, i nära samarbete med politiska och kommersiella intres-
sen, har ändrat detta till ett förandligande av döda stenar, ignorerandet av den 
lokala berättelsen som undviker för mycket interaktion med människor.

ATG är en vaksam röst mot detta. Kristen pilgrimsfärd kan inte fokusera på döda 
stenar utan bör möta de levande stenarna. 

Eilert Rostrup, norsk präst i 
talarstolen i Beit Sahour på 
jubiléet. Foto: LM Adrian
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Ingen plats är helig
Det finns inga "heliga" platser. Hela jorden och skapelsen är helig. Den levande 
Kristus kan inte hittas på platser, stenar eller föremål, utan i hans kyrka och bland 
människor som lider, kämpar och arbetar för rättvisa. Och i linje med Bibelns un-
dervisning måste en pilgrim söka upp, lyssna och stå tillsammans med lidande 
människor. 

ATG visar den opolerade verkligheten av förtryck, fattigdom, förtvivlan, miss-
lyckanden, stigmatisering, ockupation, marginalisering. Tack, ATG!  För dem som 
är villiga att åka på en riktig pilgrimsfärd har ni gett möjlighet till det. 

Turismen hänger ihop med politik och global orättvisa
Här i Palestina, där människor lever under ockupation och förtryck av en kolonial- 
och apartheidregim, har turismen blivit ett verktyg för makt, kontroll, exploatering 
av förtryckare av förtryckaren och propaganda för att stödja förtryckarnas berät-
telse om de förtryckta. 

I denna ansträngning samarbetar härskarna väl med konventionell företagstu-
rism, med kyrkor och trossamfund över hela världen som bara bryr sig om att be-
kräfta koloniala teologier – och med regeringar som gör handelsavtal där turistin-
dustrin är en del av de varor som utbyts.  

ATG har mobiliserat lokal turistnäring och lokala myndigheter för att motverka 
denna monopoliserade exploatering. 

ATG har haft en tydlig politisk analys av besöksnäringen och avslöjat deras för-
summelse av människors berättelser. 

Tre utmaningar inför framtiden 
Slutligen måste vi också ta tillfället i akt att se in i framtiden och identifiera bråd-
skande utmaningar. Ett jubileum firas också för det ändamålet. Med utgångspunkt 
i utmaningen från Kairos Palestina om "Kom och se" kommer jag personligen att 
utmana ATG på tre punkter: 
a) Ställ tydligare krav på de globala kyrkosamfunden! Inte bara uppmuntra dem, 
utan kräva ett antal grundläggande kriterier på alla pilgrimsfärder som villkor för 
att kyrkorna ska godkänna besök som pilgrimsfärder. Ett slags varumärke "True 
Pilgrim", vilket måste inkludera identifieringen av Kristus med de förtryckta. 
b) En Pilgrimsfärd måste relatera till palestinska turistoperatörer och tjänster (bo-
ende, transport etc). Pilgrimsvandringen måste avslöja apartheids verklighet. 
c) Fortsätt er djupgående och systematiska politiska analys och handling för att ta 
bort "maktturismen" i området, och dokumentera hur turismen här, mer än någon 
annanstans, är ett verktyg för dominans och politisk propaganda.


Eilert L Rostrup

Internationell chef för norska KFUM/KFUK
och direktor för Karibu Foundation, Norge.

(Översättning och sammanfattning gjord av LM Adrian)

ATG:s vepa

ACT:s utsända i Egypten:

Klimatarbete för överlevnad

Vi reser från Kairo till Minya. En fyratimmars bussfärd söderut för
att besöka Act Svenska kyrkans partnerorganisation CEOSS, den
koptisk- evangeliska kyrkans diakonala organisation.

Bussen tar oss från Kairos utkanter där avenyerna kantas av militäranläggning ef-
ter militäranläggning. Sedan genom mil efter mil av hård och karg öken för att till 
slut nå Minyas gröna utkanter, där landets pulsåder Nilen skickar ut sitt livgivande 
vatten i ett vindlande nätverk av kanaler. 

Militärmakten, öknen och Nilen – tre faktorer som präglar förutsättningarna för 
liv i dagens Egypten. Militärmakten lämnar vi bokstavligen i bussen för den här 
texten – den diskret kostymklädda herrn med inrikesministeriets dubbelörn fast-
nålad på kavajslaget stannar kvar i bussen när vi andra går ut för att besöka CEOSS 
AgriHub. 

I Minyas utkanter har CEOSS, med hjälp av biståndspengar, på bara fyra år byggt 
upp ett imponerande jordbrukscenter. Här finns stora områden där man experi-
menterar med olika odlingstekniker för att maximera avkastningen från marken. 

Här finns en konsultverksamhet där traktens bönder kan fortbilda sig i nya tek-
niker, få rådgivning och tillgång till högkvalitativa fröer. Här finns också en stor 
maskinpark där de lokala bönderna kan hyra moderna och effektiva jordbruksma-
skiner till självkostnadspriser. Men framför allt finns här kunskap om öknen och 
Nilen, och hur klimatförändringarna på bara några årtionden har ändrat förutsätt-
ningarna för jordbruket i Egypten i grunden.

Klimatförändringar
AgriHubs kunskapsteam berättar om hur 
klimatförändringarna gjort så att Egyp-
tens traditionella odlingssäsonger me-
teorologiskt har förskjutits med över en 
månad bara sedan millennieskiftet. Det 
småskaliga jordbruket som dominerar i 
området har inte alls hunnit med att an-
passa sig till förändringarna utan följer 
samma rytm som det gjort i generationer. 
Men det som var den optimala tiden att 
så förut leder nu till att regn och över-
svämningar sköljer bort fröna innan de 
växt sig tillräckligt starka. Och det som 
var den optimala tiden att skörda förut 
leder nu till att skördarna torkar i de allt 
längre och hetare torrperioderna.

Men här kan AgriHubs team hjälpa. 
Genom fyra enkla väderstationer samlar 
man exempelvis in realtidsdata om vind, 

Genom enkla väderstationer som AgriHub 
satt upp samlar man in data som processas 
i en app som de lokala jordbrukarna kan an-
vända för att bedöma när det är dags att så 
och skörda olika grödor.
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soltimmar, regnmängd och temperatur, 
som sedan tillsammans med data från 
tidigare år behandlas i en enkel app där 
de lokala bönderna snabbt får informa-
tion om de optimala tiderna att bruka jor-
den. Bönderna får också lära sig nya vat-
tensnåla tekniker för bevattning och hur 
man bränner sitt eget gödningsmedel av 
organiskt avfall. 

Vattenbesparing
Genom droppbevattning istället för den 
traditionella översvämningsbevattningen 
sparar man 60 % vatten, och ökar skör-
darna med 50 %, berättar våra värdar. 
Bönder vi träffar bekräftar att tack vare 
AgriHub har deras avkastning från mar-
kerna ökat väsentligt. En kvinna berättar hur hon nu säljer för 5 000 egyptiska pund 
istället för 2 000 från samma bit land. Och inte nog med att hon ökat sin egen för-
tjänst från marken, hon har även stärkt sin ställning både i familjen och i byn, och 
valts in i den lokala jordbrukskommittén, som den första kvinnan i byn.

96 procent öken i Egypten
I ett land som Egypten är det helt avgörande för landets framtida livsmedelsförsörj-
ning att kunna hantera det snabbt ändrade klimatet. Redan idag består Egypten till 96 
% av öken, och den odlingsbara marken pressas tillbaka av såväl befolkningstillväxt, 
ökenutbredning och paradoxalt nog även översvämningar. Nilen som genom årtu-
senden varit helt avgörande för tillgången till både dricksvatten och jordbruksmark 
i Egypten gör fortfarande sitt jobb som livgivare, men dess resurser ska räcka till fler 
och fler, och dess vatten ska fukta och svalka allt varmare marker. Ändå är projekt 
som AgriHub fortfarande sällsynta. CEOSS hoppas att fler liknande center ska kunna 
startas av fler olika aktörer. För trots alla stora investeringar som krävts visar projek-
tet AgriHub att dessa biståndssatsningar också kan bli affärsmässigt hållbara. Redan 
nästa år räknar man med att AgriHub ska bära sina egna kostnader helt. 

Militärmakten, öknen och Nilen
Militärmakten, öknen och Nilen kommer troligen vara avgörande faktorer för 
egyptiernas liv och hälsa också de kommande åren. Och även om förändringen i 
landet de senaste åren vad gäller både frihet, fattigdom och klimat varit oroande så 
visar organisationer som CEOSS att det finns hopp. Genom vårt arbete i Egypten, 
och genom att stötta partnerorganisationer och systerkyrkor som arbetar med håll-
bar försörjning, fattigdomsminskning och att stärka civilsamhället vill Act Svenska 
kyrkan vara med och bidra till ett grönskande, livskraftigt, pluralistiskt och demo-
kratiskt Egypten.


Henrik Fröjmark, 

Enhetschef för Mellanöstern vid Kyrkokansliet i Uppsala

En undervisningsmodell som visar hur ett 
konstbevattningssystem med droppbevattning 
fungerar. Ett sådant system sparar 60 % vatten 
jämfört med traditionella bevattningsmetoder.

Jerusalemsföreningens styrelse, fr v: Göran Rask, skattmästare, Karin Axelsson Zaar, ut-
sedd av Svenska kyrkan, Gudrun Norrfjärd, sekreterare, Monica Lövestam Adrian, v ordfö-
rande, Solveig Hanna, Betlehem, Jan-Olof Johansson, ordförande, Stig Norin, Kjell Jonas-
son, Sollentuna, och Jonas Agestam. Foto: LM Adrian

I januari valdes en delvis ny styrelse för föreningen vid årsmötet i Oscars församlingshem, 
Stockholm. Efter gudstjänsten berättade Stig Norin om sitt engagemang för eleverna vid 
Den gode Herdens skola i Betlehem. I nästa nummer av tidskriften finns hans erfarenhet av 
att vara fadder att läsa. Tidskriftens redaktör Lars Micael Adrian presenterade föreningens 
arbete. Inger Jonasson, med många års arbete i Mellanöstern, visade konstbilder och talade 
om konsten i ockuperat område

Ny styrelse för Jerusalemsföreningen
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Gåvor till Svenska Jerusalemsföreningen

Gåvor från 1 september till 15 november 2023
Jämfört med samma period 2022

 15/2 2023 15/2 2022
Medlemsgåvor 33 450 27 700
Faddergåvor 77 800 80 500
Gåvor till skolan 438 380 447 748
Skolan, minnesgåvor 69 709 63 589
Skolan, högtidsgåvor 35 050 27 100
Testamentsmedel 0 0
Gåvor till sjukhuset 250 500
Övriga gåvor 0 0
Kollekter 1 152 967 816 705
Summa: 1 807 606 1 463 842

MINNE 
Dag Hultman, Lars-Erik Lindvall, Kerstin Hall, Josef Sjöberg,
Jocke Hansson, Ulla Stenbäck, Elisabeth Grerot, Ingrid von Otter, 
Mirjam Liljesson, John-Erik Lundgren, Inger Lundh, , Marja Lundberg, 
Per Sundberg, Göran Strandell, Carl-Åke Söderberg, Gunnar Berg, 
Inga-Lisa Eneroth, Stefan Eriksson, Monica Annersten, Bo Adell, 
Ragnar Svenserud. 

HÖGTIDSGÅVA 
Peter Hasselström, Björn Jonsson, Else-Britt Broberg, Ulla Claesson, 
Ingemar Lahrin, Anders Blomstrand, Gunnar Stenbäck, Gun Ahrén, 
Agneta Pettersson, Bertil Evertsson, Kristina Lindström (avskedsgåva 
vid byte till annan tjänst), Mats Blomqvist, Elisabet Bergde, Jonas 
Lockman, Gunnar Weman. 
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Viktig information till gåvogivare: 
Vi är tacksamma över att så många sänder in gåvor för uppvaktning vid högtidsdagar, 
och i stället för blommor vid dödsfall! Vid dessa tillfällen postar vi ett gåvobevis med 
tack för gåvan. OBS! Glöm inte skriva vart gåvobrevet ska sändas.

För att kunna ge en bättre och snabbare service, när papperspost tar allt längre tid, 
och samtidigt spara utgifter för porto, kuvert och förtryckta gåvoblanketter, kan vi även 
sända gåvobevis i pdf-format med e-post antingen till dig som givare eller till berörda 
personer.

Om du vill att vi sänder gåvobevis med e-post i stället för papperspost: 
Skriv till sydvind@gmail.com och uppge till vilken e-postadress gåvobeviset ska sän-
das! Vi har förtryckta gåvobevis men du kan också själv formulera en kort hälsning som 
vi lägger till, och du får en färdig pdf att själv skriva ut, eller vi sänder den med e-post 
till den adress du önskar. Skriv vad gåvan avser och vem/vilka som är givare.

Obs att detta bara är ett erbjudande till den som vill – naturligtvis skickar vi gärna 
ut gåvobevis med vanlig post även i fortsättningen! Låt oss också veta om ni vill att vi 
bifogar ett nummer av tidskriften till mottagaren!

 

Vill Du bli fadder till en av klasserna 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 kvar-
talet eller så ofta det passar dig. Beloppets storlek avgör du själv. 
Pengarna går inte direkt till eleverna utan till skolans verksamhet. Du får uppgift om vilken 
klass du är fadder för och du kommer att få brev från klassen någon gång i terminen och 
kan själv skriva till den.
  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 dig mer information.

Ja, jag vill bli fadder:

Namn .......................................................................................................................................................

Adress ......................................................................................................................................................

Tel ............................................................ E-post ..................................................................................

Så enkelt är det att ge ett bidrag till  
Den Gode Herdens skola i Betlehem:  

Swisha till 123-218 27 23! 

Alla pengarna går till skolan.
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Adresser i Det Heliga Landet
Vår skola i Betlehem har adressen: The Good Shepherd’s Swedish School,
P.O.B. 64,  Bet lehem, via Israel. Tel och fax Betlehem 00 972-2-2742204.
Beit Jala Governmental Hospital, P.O.B. 67, Betlehem, via  Israel.
E-post till skolan: gsss@p-school.ps 
Föreningens representant i Det Heliga Landet är Solveig Hanna: 
E-postadress: solveighanna@gmail.com

Adresser i Sverige
Svenska Jerusalemsföreningens hemsida: www.jerusalemsforeningen.se

Ansvarig utgivare: Jan-Olof Johansson (ordf), Klostergatan 11 B, 352 31 Växjö, 
tel: 070-541 58 57, e-post: jano.johans@gmail.com

Sekreterare: Gudrun Norrfjärd, Lärkvägen 10, 448 35 Floda,  
tel: 0702-22 24 49, e-post: gudrun@norrfjard.com

Redaktör för tidskriften: Lars Micael Adrian, Stora Tvärgatan 35,  
223 52 Lund, tel: 0727-43 82 41, e-post: modgun@telia.com

Ansvarig för faddergåvor/regelbundna givare och adressregister och 
utskick av gåvoblanketter: Ulla-Stina Rask, Arrendegatan 16, 
441 56 Alingsås, tel: 070-656 34 67, e-post: sydvind@gmail.com

Lundakretsen: 
Kristina Lindström, Nyckelkroken 15, 226 47 Lund, tel 070-213 66 07,  
e-post: kristina.lindstrom@aggedal.se

POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning åter-
sänds försändelsen med nya adres-
sen på framsidan (ej adressidan).

Adressändringar och retur till 
Ulla-Stina Rask
Arrendegatan 16
441 56 Alingsås. 

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