KRÖNIKA

Glädjen av att läsa Torah
Parashat hashavua – veckans avsnitt

Foto Leif Lundberg

Att som nation läsa Guds ord tillsammans är
en speciell välsignelse. I sin krönika skriver
Victor Kalisher från Bibelsällskapet i Israel om
veckans parasha – indelningen av Torah i 54
textavsnitt.
Att ha en nationell tradition som att läsa Guds Ord är
en speciell välsignelse! Det är en källa till hopp! Det är en
särskild fördel, som vi läser i aposteln Paulus ord i Rom
3:1-2: Vilken fördel har då juden? Eller vilken nytta ger
omskärelsen? Stor nytta på alla sätt. Först och främst att
Guds ord har anförtrotts dem.
Guds Ord är ett levande sant Ord som har en gudomlig
kraft att röra vid människors liv och till och med en nations
liv. Jag ber att Herren ska utgjuta sin Ande av nåd över
Israels folk så att de får se hans frälsning när de läser Hans
Ord. Som också de följande verser 3 och 4 antyder: För vad
betyder det om några inte trodde? Kan deras otro upphäva
Guds trofasthet? Verkligen inte!

Den årliga Torahcykeln
Torah är uppdelad i 54 veckoavsnitt som blir en systematisk
offentlig läsning av Torah i en årlig cykel. Hela veckans
avsnitt läses vid sabbatens morgonbön.
Den årliga läsningen avslutas på den åttonde dagen
under Lövhyddohögtiden, den dag då folket kallas till en
”högtidssammankomst”. Denna dag är praktiskt taget den
sista dagen i den bibliska festcykeln (4 Mos. 29:35, 3 Mos.
23:36). Det blev senare en rabbinsk traditionell fest som
kallades ”Simchat Torah” (glädjen över Torah) för att uttrycka glädjen över att den dagen ha fullbordat läsningen
av hela Torah.
Även om den årliga Torahcykeln skulle börja igen den
följande veckan med att läsa det första avsnittet, ”Bereshit”
(”i begynnelsen”), så läses de första versarna i Torah
omedelbart efter slutet av det sista avsnittet, detta för att
uttrycka kontinuiteten, glädjen och ivern av att läsa Torah.
Under den babyloniska exilen
Vi vet inte exakt när denna tradition började. Den utvecklades troligen efter förstörelsen av det första templet, under
den babyloniska exilen, med etableringen av judiska synagogor som centrum i stället för templet, för att bibehålla
den judiska identiteten.
Den dramatiska händelsen som beskrivs i Nehemjas bok,
kapitel 8:1-18, av en offentlig läsning från Torah, kan vara
ett bevis på detta. En hänvisning till läsningen av Torah
förekommer också i Josephus Flavius och Philo av Alexandrias skrifter.
En del av veckans parasha är tilldelad läsning från
profeterna. Det kallas ”Haftara”. I Nya testamentet kan
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Viktor Kalisher bredvid en Torahrulle från 1600-talet som hittades gömd i Tyskland efter andra världskriget.

vi läsa om att Yeshua läste från profeterna på sabbaten i
synagogan i Nasaret. (Lukas 4) Även här vet vi inte exakt
när denna sedvänja antogs. Enligt rabbinsk tradition började läsningen från profeterna när Antiochos IV Epifanes
(175-164 f.Kr. red. anm.), den hellenistiske kungen som
grymt förföljde judarna, utfärdade ett påbud som förbjöd
judarna att läsa Torah. Judarna valde därför en del av
läsningen från profeterna som innehåller liknande teman,
till exempel: Istället för att läsa den första veckans parasha
med början i Första Moseboken, som talar om skapelsen,
så läste de Haftara från Jesaja 42:5-4:10 som börjar med:
Så säger Gud, Herren som har skapat himlen och spänt ut
den, han som har brett ut jorden med allt som växer där…
För den följande veckans parasha (delen om Noa) valde de
Haftaraläsningen från Jesaja 54:1-55:5 där tiden då Noa
levde nämns: Jag ska göra som vid Noas flod. Liksom jag
gav min ed att Noas flod inte mer skulle drabba jorden, så
ger jag nu min ed att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Även om bergen viker bort och höjderna vacklar,
så ska min nåd inte vika från dig eller mitt fridsförbund
vackla, säger Herren din förbarmare. (Jes. 54:9-10). Denna
tradition fortsatte också efter att påbudet togs bort och till
denna dag.
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Uppskattad tradition
Bland de många rabbinska judiska traditionerna uppskattas
läsningen av veckans parasha, inklusive att samtala om
den, även av många judar med en icke religiös bakgrund.
Det ger dem ett praktiskt sätt att anknyta till sina judiska
rötter och en plattform att föra en dialog på inom det samhälle som erkänner en gemensam judisk identitet.
Veckans parasha delas därför också regelbundet i olika
sekulära tv- och radioprogram, på internet och i sociala
grupper och sammankomster. Ett exempel på en sådan
grupp är en grupp bestående av sekulära läkare och affärsmän i Jerusalem. En annan grupp är den som min frisör
berättade om, nämligen en grupp han deltar i tillsammans
med vänner från grannskapet. De läser en del av veckans
parasha och diskuterar dess innehåll från en mängd olika
synvinklar, inte nödvändigtvis religiösa eller bibliska. Det
kan vara filosofiska, politiska, vetenskapliga, sociala eller
några andra synvinklar.
Viktigt även för de messianska judarna
Läsningen och delning av veckans parasha är viktigt även
för de messianska judarna. Mycket viktigt är att Torah har
ett mycket betydelsefullt budskap som pekar på Yeshua
Messias och den messianska trons grunder.
Det är ett sätt för oss att vittna för vårt judiska folk, på
ett systematiskt och relevant sätt, om hur starka judiska
rötter tron på Yeshua Messias har. Att Gamla testamentet
uppfylls i Nya testamentet och att Nya testamentet har sina
rötter i Gamla testamentet och att de tillsammans är ett
komplett Guds Ord.

Veckoläsningen är ett viktigt apologetiskt (trosförsvar)
verktyg för vår egen ungdom eftersom de på grund av sin
tro riskerar att de avfärdas som judar – av sina landsmän.
Och vidare, det är mycket berikande och uppmuntrande
för oss och för alla troende som vill utforska Torah, att se
och förstå de djupa och rika sätt på vilket Torah vittnar om
Guds frälsning genom Yeshua Messias.
Eftersom vi är ett bibelsällskap som tjänar bland det judiska folket, har vi producerat ett antal skrifter som pekar
på Yeshua Messias genom Torah. En av dem är en bok med
titeln ”Vatten från klippan” där vi visar på hur var och en
av veckans parashot relaterar till Yeshua Messias. En annan skrift är ett häfte med titeln ”Israels högtider – deras
bibliska och profetiska betydelse”. I detta häfte hänvisar vi
till de bibliska högtider som finns i Torah och visar hur de
alla pekar på Guds frälsningsplan som uppfylls i Yeshua
Messias.
Vår bön är att vårt folks ögon ska öppnas så att de känner
igen Yeshua som deras Messias på samma sätt som lärjungarnas ögon öppnades och de kände igen Yeshua Messias på
vägen till Emmaus när han förklarade för dem om sig själv
från Torah och profeterna. (Luk. 24:27-34)
Victor Kalisher,

Bibelsällskapet i Israel
Översättning redaktionen

Det här är en krönika.
Ställningstaganden är skribentens egna.

Upprop!
Riksorganisationen Shalom över Israel behöver ett ökat engagemang från våra understödjare och
Israelvänner, både i praktiskt arbete, med ökade gåvor och i förbön. Se ledaren på sidan 3.
Stå med oss i förbön för Israel och Riksorganisationen Shalom över Israel!

Bön

Abba Fader, Du som är Abrahams Isaks och Jakobs Gud. Du är också vår Gud.
Vi tackar Dig för att du av nåd har gett Shalom över Israel ett uppdrag att välsigna ditt folk Israel.
Herre vi vill troget stå fast vid det uppdraget, därför ber vi Dig om hjälp att kunna göra det.
Tack för Din godhet och trofasthet. Herre hjälp oss att kunna fortsätta att vara Dina redskap
och ge oss Herre vad vi behöver för att rätt kunna tjäna Dig, förhärliga Ditt namn och vara
till rik välsignelse för Ditt egendomsfolk.
Vi ber om det i Jesu namn.

Kära vänner!

För att kunna fortsätta vårt Sverige arbete och fullfölja hjälpen till våra projekt i Israel behöver vi ert stöd!
• Vi behöver få en kraftig ökning av gåvor, både från privatpersoner och församlingar.
• Flera medlemmar och flera som prenumererar på vår tidning.
• Vi behöver också dig som vill vara förebedjare för Shalom över Israel. Ett viktigt uppdrag!

Tack för att ni vill hjälpa och välsigna Israel.
Kom ihåg löftet, den som välsignar Israel ska själv bli välsignad.
Shalom över Israels styrelse
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