
Stockholm den 6 december 2016 

Kära vänner!

Så var det åter december efter ett höstmörkt november. Men vintermörkret skingras av adventsljussta-
kar och ljusslingor och den där högtidsstämningen som kännetecknar årets sista månad när ett nytt år 
står för dörren. Då är det också dags för årets sista nyhetsbrev till er.

Att göra bokslut hör varje årsskifte till. Det är en ekonomisk nödvändighet och innebär även en hälso-
sam utvärdering av den verksamhet som bedrivits, och det är även viktigt att blicka framåt och planera 
för kommande år.

Nästa år är det arton år sedan Jubileumsfonden bildades och tretton år sedan jag själv anställdes för att 
på olika sätt arbeta för relationen mellan judar och kristna. Ekonomiskt hade vi inte mycket att börja 
med, men vad vi hade var långt mera värt än ett rejält startkapital. Vi hade en grupp vänner och under-
stödjare som brann för fondens målsättning. Därför kunde arbetet utvecklas trots sin blygsamma början. 



I vårt bokslut noterar vi därför först och främst med tacksamhet er – gamla vänner och understödjare 
som förblivit trofasta genom åren, och nya som hela tiden anslutit sig till vårt bärarlag. Eftersom Jubi-
leumsfondens verksamhet helt och hållet vilar på ert stöd, är det ni som är själva förutsättningen för att 
arbetet ska kunna fortsätta.

Men fler faktorer bör vägas in. Föga överraskande stiger åldern på oss alla. Det gäller både våra support-
rar och dem vi når ut till. Men problemet gäller tillväxten. Hur når vi ut till de yngre? Vilka ska föra ver-
ket vidare? Vi vet att många föreningar och organisationer brottas med sådana frågor idag. Konkurrensen 
om uppmärksamhet är hårdare än någonsin. Det är lätt att drunkna i det strida informationsflödet. 
Bibelkunskapen är i avtagande och i samma takt minskar också intresset för de judisk-kristna relationer-
na, som ju djupast vilar på den gemensamma bibliska grunden.

Min undervisning i Hong Kong är ett försök att nå ut till nya områden och till framtida lärare, präster 
och teologer. Det djupa intresset för judisk tro och judiskt liv, som bland annat visar sig i ett ständigt sti-
gande antal studenter, är egentligen underligt med tanke på att de flesta kommer från områden där inga 
judar finns. Men deras djupa bibelkunskap gör att de inser att relationen judar-kristna gäller den kristna 
trons rotsystem och fortsatta växt – för att anknyta till Paulus bild i Romarbrevet 11. Gång på gång hör 
jag kommentarer som ”Detta är så viktigt för att förstå sambandet mellan Gamla och Nya testamentet 
… Detta kan vi direkt använda i vår undervisning och förkunnelse … Detta behöver vi i vår kyrka.” Så 
jag fortsätter tills vidare min undervisning för studenter från stora delar av Sydostasien, nu närmast med 
en kurs i februari om försoningen i judisk och kristen tradition.

Men frågan kvarstår: Hur väcker vi intresset bland studenter och yngre här i Sverige? Tillväxten är ett 
grundproblem. Själv blir jag ju heller inte yngre. Jag vill visserligen fortsätta så länge jag får ha hälsa och 
krafter. Men visst behöver Jubileumsfonden planera även för den dag som förr eller senare kommer när 
jag träder tillbaka.

Styrelsen har länge samtalat om dessa väsentliga frågor. Ett svar vill jag nu gärna delge er. Jubileumsfon-
den är ju inget vinstdrivande företag. Den bildades utifrån en förhoppning om att få ge ett bidrag på 
ett eftersatt område inom svensk kristenhet. Vi har sått på en förhoppning om växt och skörd. Hur vi 
lyckats med de resurser vi begåvats med får andra utvärdera, men vi vill fortsätta så som vi börjat – med 
att så ut där möjligheter ges och gå in där dörrar öppnas.

Därför har styrelsen beslutat att med tanke på de yngre ledigförklara ett eller flera stipendier som ska 
gå till sådana som på olika sätt vill fördjupa sig i relationen mellan judar och kristna. Det kan gälla bidrag 
till studier, ett bokprojekt eller möten som syftar till att skapa kunskap om och förståelse för Bibeln 
och dess folk. Syftet med stipendiet är att inspirera och uppmuntra dem som vill fördjupa sig själva och 
engagera sig för andra när det gäller sådant som ligger i linje med Jubileumsfondens syfte att ”verka för 
förbättrade judisk-kristna relationer” och att ”genom insamlingar och gåvor stödja initiativ som främjar 
judisk-kristna relationer”.

Våra resurser är begränsade. Därför sätter vi nu taket till 30 000 kronor som kan delas ut som ett 
stipendium eller delas upp upp i två eller tre. Ansökningarna skickas till Jubileumsfondens styrelseord-
förande, Bengt Doyle, Tvistevägen 18, 162 70 Vällingby, bengtdoyle@hotmail.com. Ansökan ska innehålla 
en presentation av sökanden och av det projekt för vilket stipendiet söks, maximalt tre A4-sidor. Sista 
ansökningsdag är 31 januari. Jubileumsfonden förväntar sig senast den 15 juni 2017 en skriftlig redogö-
relse över hur stipendiet har använts.



För en dryg vecka sedan annonserades 
”årets julklapp” ut i våra medier. Det rör 
sig tydligen om en sorts glasögon med vilka 
man ska kunna titta på film tredimensionellt. 
Jag har ett bättre förslag, men det lär inte 
bli uppmärksammat på nyhetssidorna. I mitt 
förra nyhetsbrev berättade jag om en ny 
upplaga av min bok 
Tid för Gud: Judiska och kristna perspektiv 
på de judiska högtiderna.

Som titeln antyder, kan den hjälpa judar att 
se vilka kopplingar som finns mellan de-
ras högtider och kyrkoåret, medan kristna 
kan få hjälp att finna de djupa rötterna till 
kyrkans högtider. För att ta det mest aktu-

ella exemplet föreligger faktiskt ett samband mellan den kristna julen och åtminstone två judiska högtider – 
lövhyddohögtiden och chanukka, ”tempelinvigningsfesten”.

I år börjar den senare högtiden just på julafton med tändandet av det första av de åtta chanukkaljusen. Där-
för vill jag gärna citera några rader ur boken som visar på denna förbindelse mellan våra högtider:

Andra chanukkaljuset tänds i år på juldagen. Bild från Sionstorget i Jerusalem. Foto: Göran Larsson ©.



”Även denna högtid saknas i den kristna traditionen. Vi vet emellertid att Jesus enligt Johannes 10:22 
deltog i firandet av den i templet. Däremot har julen ingenting historiskt att göra med chanukka förut-
om att båda högtiderna förmodligen har rötter i en midvinterfest som förekom i många kulturkretsar. 
Eftersom Mackabeerböckerna kom att bli en del av de kristnas ”Gamla testamente” och det först 
var under reformationen som de så kallade apokryferna togs bort som kanoniska böcker, blev mac-
kabeernas kamp emellertid känd i den kristna världen. Inte minst den djupt gripande berättelsen i 2 
Mackabeerboken 7 om modern som ser alla sina sju söner lida martyrdöden innan hon själv dör blev 
en förebild för många kristna i fornkyrkan under tider av förföljelser.
…
Judarnas kamp den gången bör också mana kristna till tacksamhet. Judendomens överlevnad utgör 
nämligen grunden för den kristna tron. Enligt Johannes 4:22 säger Jesus att ”frälsningen kommer från 
judarna”. De kristnas historia och framtid är för evigt sammanflätade med judarnas. Så blir den seger 
som tempelinvigningsfesten firar till sist något som skapar förutsättningen för den kristna julen… (sid. 
135, 139)”

Som jag nämnde i mitt förra nyhetsbrev erbjuder 
vi denna bok som en gåva fram till årets slut. Den 
som vill ge den vidare som ”årets julklapp” kan alltså 
beställa den och får givetvis gärna skicka in en frivillig 
gåva för att täcka tryck- och portokostnader och för 
att ge ett bidrag till Jubileumsfondens fortsatta arbete. 
Ni behöver bara maila, skriva eller ringa till fondens 
bokdistributör, Lars-Åke Spånberger, Industrigatan 
14, 11246 Stockholm, larspa@bredband.net, tel. 0730 
383848, så kommer önskat antal exemplar av boken 
omgående. Givetvis går det också bra att beställa fon-
dens övriga böcker hos honom.

Så har jag ännu ett boktips. Jesper Svartvik är välkänd 
för de flesta som läser dessa rader. Nu i december 
kommer han ut med ännu en bok. Den heter Förunderligt förtroende och behandlar ett i högsta grad 
centralt tema – nåden. Boken ges ut av Verbum och kostar 215 kronor. Den är så ny att det inte är lätt 
att hitta den ens på internet, men så här presenteras den på Duvan (www.duvan.se):
 

”Att begrunda nåden är nödvändigt för att ta kristen tro på allvar. Professor Jesper Svartvik är aktuell 
med en bok om nåden. Som alltid delar han generöst med sig av kunskap, pedagogik och stilistik. Ut-
manande och uppbyggligt! Boken är framtagen inför ett präst- och diakonmöte i Göteborgs stift under 
våren 2017.”

Själv skriver författaren om sin bok i förordet bland annat:

”Förhoppningen är att den ska bidra till en fördjupad förståelse och förnyade samtal människor emel-
lan, om något av de mest fundamentala, angelägna och hoppingivande – och nog även svårbegripliga 
– i våra liv: nåden. Att begrunda nåden är nödvändigt för att ta kristen tro på allvar. Nåden är även en 
angelägenhet i vår värld långt utanför de kyrkliga sammanhangen.”



Göran Larssons jubileumsfond för judisk-kristna relationer:

Adress i Sverige:  Sommarvägen 1, 177 61 Järfälla, tel. 073-094 95 04
E-postadress:   goran.larsson@judiskkristnarelationer.se
      Hemsida:   www.judiskkristnarelationer.se

PlusGiro (Postgiro):   195 85 45-4 
Bankgiro:   5374-4249 

Bank:  Nordea
Ibannummer:  SE17 9500 0099 6042 1958 5454

BIC eller Swiftkod:  NDEASESS

Som flera av er nog vet, kämpar Jesper under en längre tid med sviterna efter en näthinneavlossning som 
utgjort ett allvarligt hot mot hans syn. Han har den senaste tiden haft problem även med sitt högeröga, 
men det verkar som om det nu har stabiliserats. Därför är det en särskilt stor glädje att han mitt under 
denna kamp lyckats skriva en bok som talande nog handlar om nåden. Jag vågar nog säga att boken i sig 
är ett nådesbevis!

Än en gång får jag påminna er om resorna med Sonia Schlossman i maj nästa vår. Den första går till Flo-
rens och Venedig den 6-13 maj, och den andra till Sicilien den 13-20 maj. För program och anmälningar 
går det bra att kontakta Ulla Terling, tel. 08-58036776; 070-4978978; ulla.terling@gmail.com eller  
sonia@romajudaica.nu. Vi måste också meddela att sista anmälningsdag är redan den 10 januari, efter-
som hotellrummen måste bokas redan då.

Till sist ett innerligt tack för ännu ett nådens år! Som jag skriver tidigare i detta brev: ni är oumbärliga 
för vårt fortsatta arbete! Tack för er vänskap och för att jag på detta enkla sätt får knacka på er dörr 
och nu också önska er en ljus, glad, god och välsignad högtid – God jul, Glad chanukka och ett riktigt 
Gott nytt år!

 

Med varm hälsning,

Er tillgivne


