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Herrens högtider— 

Fönster mot framtiden 

”Med denna skrift vill 

författaren visa att det 

finns med en profetisk 

kod i de högtider som 

Herren befallde att 

Israels barn skulle fira. 

Dessa högtider skulle 

vara mötesplatser 

mellan Gud och fol-

ket, men även, i ett 

profetiskt perspektiv, 

beredskapsövningar 

                                          för framtiden. 

Det är mycket fascinerande att se hur Gud har 

lagt in allt detta i Sin högtids-kalender, som däri-

genom blir till Ett fönster mot Framtiden”. 

Det hebreiska alfabetet 

En tidigare artikelserie i Shalom över Israel om 

det hebreiska alfabetet sammanställs i denna 

bok. Rebecca Öhmark som både skrivit och 

tecknat lyfter fram skönheten i varje bokstav 

med dess rika innebörd. 

 

Israel—vanliga frågor och ärliga svar 

Syftet med denna skrift är att ge korta, relevanta 

och sakliga svar på vanliga frågor som Svensk 

Israel-Information (SII)* ofta fick från allmän-

heten, inte minst från skolungdomar och journa-

lister. 

Frågorna rör både histo-

riska aspekter och om det 

moderna Israel samt kon-

flikten med palestinierna 

och arabländerna.  

Sammanställningen till-

för perspektiv som idag 

ofta saknas i den svenska 

debatten, och som därför 

är extra angelägna. 

* SII lades ner 31 mars 2017 

Från David till David 

”En nation består av männi-

skor, så också ett folk. Vad 

dessa människor tänker, kän-

ner, planerar och genomför 

formar både folket och nation-

en. Här får vi möta några av 

dessa människor som på detta 

sätt varit med och format, nat-

ionen och folket. Vi får möj-

ligheten att förflytta oss till 

deras tid, leva oss in i deras 

längtan, brottning, glädje, sorg och engagemang.  

Perspektivet är taget med både vidvinkel och tele-

optik. Det spänner om 3.000 år, från kung David till 

premiärminister David Ben Gurion. Men samtidigt 

får vi fokusera på en enskild människas liv—i histo-

riskt presens– i varje kapitel.” 

Ur förordet av Anders Sjöberg 
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