FRED I JESU NAMN
Putin är bara en i raden av
härförare, som känt sig kallade
att döda i Guds namn
Bibelns gamla testamente är en
beskrivning av Mellersta Östern
historia från år 1200 f.Kr och fram till
Jesu levnad för ca. 2000 år sedan.
Här ger vi en bakgrund till i vilken
miljö Jesus växte upp, verkade och
dog och vilket kulturarv han lämnade
efter sig. Mångtusenåriga religiösa
och kulturella traditioner och
samband, som man måste förstå för
att kunna arbeta för fred i världen.
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Kreaprenör® nätverksallians i
Medvetandeeran
Sprider kunskap om vad som
verkligen händer med vår kultur.
Kreaprenörer bejakar ett högre
medvetandes ständiga sökande
efter ”det vi vet att vi inte vet”.
STÖD VÅRT 40-ÅRIGA ARBETE
och hjälp oss vidga den trånga
svenska konsensuskorridoren.
Frivillig årsavgift 200:-till plusgiro 231666-9.
TACK PÅ FÖRHAND.

I Bibeln finns nedtecknad den
ursprungliga judiska och kristna
traditionen, som hölls ihop av
språket hebreiska och av folket som
talade detta språk och bodde i
Kanaans land. Folket var monoteister
och trodde således på en enda Gud.
Under patriarkernas tid (Abraham,
Isac och Jacob) slöts ett förbund för
att skapa ordning. Då kom Skapelseberättelsen och historien om Adam
och Eva till. Människan har enligt
traditionen skapats som Guds avbild
och människan är satt till jorden för
att upprätthålla Guds ordning.

www.creapreneur.se/Blimedlem.html

Historien om när människan åt
frukten från kunskapens träd handlar
om hur vi människor för evigt är
dömda att leva med kunskapen om
att vi ska dö. Människorna är de
enda varelserna på jorden, som har
den kunskapen. Historien om Babels
torn handlar om hur människor lärde
sig att bygga ett högt torn ända upp
till himlen och därmed samtidigt var
på väg att avskaffa Gud.
>>>>>>>>
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kommer till makten och inför lag och
ordning i hela sitt alltmer utvidgade
imperium. Kyros respekterade
samtliga lokala religioner och
traditioner. Kyros lämnade efter sig
ett bestående inflytande på religion,
politik och militär strategi i både öst
och i väst. Kyros den stores styrelse
blev en förebild för många regenter
och politiker, däribland Julius Caesar
men också drottning Kristina.

PROFETEN MOSES

Under slaveriets tid i Egypten
berättas det att en ledare som hette
Moses blev israeliternas räddare ur
träldomen och grundaren av den
israelitiska religionen. Också inom
islam omtalas Moses som en stor
profet. Enligt traditionen visade sig
Gud för Moses på berget Sinai, där
Gud överlämnade 10 guds bud, som
fortfarande är hörnpelaren i
kristendomen.

Innan Kyros invaderar Babylon hade
detta rike erövrat många länder.
Förutom själva Babylonien införlivade
Kyros också dess underordnade
enheter i sitt rike, däribland Syrien
och Palestina. Innan Kyros lämnade
Babylon befriade han israeliterna och
lät dem återvända till sitt hemland
och han gav dem tillåtelse att
återuppbygga templet. Därmed
avslutade Kyros judarnas babylonska
fångenskap.

När folket återvänder till Kanaans
land övergår man från att vara
nomader till att bli jordbrukare. Och
folket krävde en kung, varför ett
religiöst kungadöme inrättas. Kända
kungar var Saul, David och Salomo.
David bygger 995 f.Kr templet i
Jerusalem och hälsas som Guds son.
Nu organiseras religionen och
Tora blir skriften, som ingår i
judendomens heliga skrift, som är
grunden för judisk, messiansk och
hebreisk tro.

När exilisraeliterna återvände växte
den judiska befolkningen i deras
hemland, vilken hade minskat sedan
början av det babyloniska
herraväldet. Kyros områden utgjorde
till slut det största imperium världen
någonsin skådat. Vid slutet av hans
regeringstid sträckte sig imperiet
från Mindre Asien och Juda rike i
väster till floden Indus i öster.
Perserriket kontrollerade handelsvägarna mellan Grekland och Fjärran
Östern.

Tora innehåller de skrifte, som i den
kristna världen heter Moseböckerna
och som består av fem delar: "I
begynnelsen", "Namnen", "Och
Herren kallade", "I öknen" och "Ord”.
Profeterna uppmanade ständigt
folket att hålla sig till Tora, till det
gamla förbundet.
En av stammarna i norr bryter sig ur
och bildar staten Israel, som 721 f.Kr
faller för assyriska angripare.
Judastammen blir kvar i söder och
580 f.Kr faller även Juda för
babylonska erövrare, som tar med
sig hela den judiska eliten till
Babylon varmed den babylonska
fångenskapen inleds.

Som en följd av Kyros politik hedrade
judarna honom som en rättrådig
kung. Han är den ende icke-jude som
beskrevs som en Messias, en
gudomligt tillsatt kung. Ända in i vår
tid har Kyros nämnts, när det gäller
synen på mänskliga rättigheter. Vi
måste således hålla i minnet att
detta idag är den självbild Iran har,
när vi skall närma oss detta
traditionsbundna folk. >>>>>>>

PERSERRIKET

559 f.Kr. inleds en stor förändring i
Mellersta Östern. Kung Kyros den
store av Persien (dagens Iran)
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profetior och om Messiasmyten
lyckas Jesus på bara några år som
profetisk predikant i slutet av sin
levnad att samla stora åhörarmassor.
Han blev drygt 30 år gammal. Han
valde 12 apostlar, som vandrade
med honom och som symboliskt
representerade myten om Israels 12
stammar, som skulle föra traditionen
vidare.

HELLENISERING

På 300-talet f.Kr. invaderas regionen
av grekerna (Hellas) under ledning
av Alexander den store. Men med
Kyros tidigare erövringar hade en ny
era i imperiebyggande inletts, där en
vidsträckt överstat bestående av
många länder, folk, religioner och
språk styrdes av en enda
administration ledd av en central
regering. Kyros system bevarades i
århundraden och behölls av den
invaderande Seleukiderdynastin
under ledning av Alexander den
stores tidigare ståthållare samt även
av denna dynastis kontroll över
Persien och senare iranska dynastier.

Gemenskap vid bordet var centralt
för Jesus. Han och lärjungarna äter
tillsammans med alla slags
människor och även med dem som
de lärda fariséerna kallar syndare.
När Jesus kritiserades för detta
svarade han, att det inte är friska
människor som behöver läkare.
Jesus når även ut till utomstående,
bland annat samariterna, som
betraktades som avfällingar,
eftersom de följde en annan form av
den israelitiska religionen. Detta
återspeglas i Jesus predikan för
samariterna och i berättelsen om den
barmhärtige samariten.

År 175 f.Kr. inledde den seleukidiska
dynastin en assimilationskampanj
mot judarna i syfte att sammanbinda
riket med de grekiska elementen i
imperiet och utplåna den judiska tron
– en hellenisering av judarna. En
judisk präst inledde ett uppror och
vid hans död tog hans söner över
kampen. Till befälhavare utsågs
sonen Judas Mackabaios. Efter ett
framgångsrikt guerillakrig kunde
Judas Mackabaios styrkor år 164
f.Kr. återta Jerusalems tempel.

Jesus viktigaste budskap var att
Guds rike är här och nu, men inom
oss. Guds vilja är vår frid och fred.
I svenskan har vi två ord för fred;
frid för inre fred och fred för yttre
fred.

Upprepade ockupationer och exiler
har således präglat judendomen. Och
strax före Jesu födelse startar
Romarriket nästa stora imperiebyggande med en ny ockupation som
följd. 1200 år av ockupation hade
skapat den judiska nationalismen och
en Messiasmyt om en kung som ska
komma och rädda folket.

Att tro är att vilja detsamma som
Jesus. Tro är tillit och har inget med
dina åsikter att göra. När den
romerske ståthållaren Pontius Pilatus
förhör Jesus frågar han honom om
han är Messias, judarnas konung.
Jesus svarar diplomatiskt att Guds
rike inte är av denna världen. Båda
ville egentligen fred – men Pilatus
med hjälp av krigare och Jesus med
tron som vapen. Pilatus förstår inte
vad Jesus menar och överlåter därför
till det sinsemellan konkurrerande
judiska prästerskapet att döma Jesus
- precis som profeterna sagt. >>>>

JESU LIV OCH DÖD

I denna ständigt ockuperade region,
där romarnas taktik nu var att
utnyttja de ockuperade ländernas
strukturer genom att härska genom
att söndra, växer Jesus upp och blir
historiens mest kända person.
Med sina kunskaper om Bibelns
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spreds över stora delar av Europa
och hörsammades av tiotusentals
kristna som var mer än villiga att
döda i Guds namn. Därmed inleddes
en tvåhundraårig era av korståg med
massmord och hat i dess kölvatten.
Och de senaste 150 åren har
regionens folk fått utstå vanvettigt
våld för att det råkar finnas mycket
olja i regionen, som den senaste
superimperialiststaten USA bygger
sin maktställning på. Amerikanska
presidenter avslutar alltid sina tal till
folket, när USA ska börja ett nytt
krig, med orden ”låt Gud vara med
oss”.

DAGENS MELLAN ÖSTERN

Mellan Östern är i dag är minst lika
splittrat som på Jesu tid. I regionen
har 3 stora världsreligioner en
gemensam rot – judendomen,
kristendomen och islam - som alla
predikar om samma Gud och alla har
spritts över världen. Kristendomen
spreds till Rom och 300 e.Kr. gjorde
kejsaren Konstantin kristendomen till
statsreligion med samma
byråkratiska struktur som den
överstat Jesus ville förändra.
330 e.Kr. flyttade Konstantin
huvudstaden till en viktig handelsplats vid Bosporens inlopp, som han
döpte som sin stad - Konstantinopel.
Skandinaverna kallade tidigare denna
handelsplats för Micklagård. Idag
heter staden Istanbul i Turkiet.
Konstantinopel blev huvudstad i det
Östromerska riket, när Romarriket
delades i en östlig och en västlig del
år 395 e.Kr. Östrom är ursprunget till
den statsbildning som konventionellt
benämns Bysantinska riket, och som
var det romerska rike, som blev kvar
efter det Västromerska rikets kollaps
under 400-talet e.Kr. Huvudstaden
Konstantinopel stod sedan emot den
islamiska-osmanska expansionen
ända fram till 1453. Under hela
denna tid uppfattade rikets invånare
sig själva som romare.

Genom historien hittar vi många,
som har känt sig kallade av Gud,
vilket kyrkan i och för sig predikar att
vi alla skall känna oss.
Vladimir Putin är bara en
härförare i raden, som drivs av en
kallelse, i hans fall uppbackad av den
ryskortodoxa kyrkan med biskop
Kirill av Moskva i spetsen, en del av
den gamla östromerska kyrkan. Båda
känner sig kallade att döda i Guds
namn. De har gjort uttalanden om
”hotet från Nato” och ”västvärldens
synder”, skriver Kyrkans tidning, och
Putin använder sig av kyrkan för att
ge kriget i Ukraina legitimitet. Men
han är som sagt bara en i raden.

I Mellersta Östern har de olika
religionerna och deras ledare fortsatt
att kriga med varandra i Guds namn.
Under ett kyrkomöte i Clermont i
Frankrike år 1095 e.Kr. uppmanade
påven Urban II de församlade - flera
hundra präster, biskopar och
världsliga ledare - att genast låta
organisera ett jättelikt väpnat
pilgrimståg mot den muslimska
världen för att undsätta den östra
kyrkan i deras försvar av
kristendomen. Sällan har ett enda tal
betytt så mycket. Påvens uppmaning

Många har satt pacifisten Jesus namn
på sina krigsbanér och byggt katedraler upp mot himlen, som likt
Babels torn fjärmar dem från Gud.
Men Jesus har hela tiden gått längre
ner, som det står i Millenniepsalmen
717 ”innan gryningen”, som är en av
våra absoluta favoritpsalmer. >>>>
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ordet MOTVILLIGT som ett sätt att
försöka minska kritiken av era
infama påståenden och insinuationer.
Låt mig råda er att avstå ifrån att
skriva sådant ni anser er behöva
ursäkta med att skriva att ni gör det
motvilligt. Det är inte trovärdigt.

FRED I JESU NAMN
Att kristendomen är en
trosgemenskap och inte en
åsiktsgemenskap borde kristna
tänka på, när de säger sig vilja
verka för fred i Jesu namn.
Västvärldens kyrkor borde ha som
sin främsta uppgift att sprida
kunskap om Jesus viktigaste
budskap. Men i de rika samhällena
bryter vi redan mot det första budet
”Du skall inga andra gudar hava
jämte mig”, när vi bygger våra
Babels torn och har gjort Mammon
till Gud i vår sekulära monoteistiska
vidskepelse.

Men jag håller med om, fortsätter
läsaren, att det finns element av
den Kapitalistiska/ Amerikanska
imperialismen som jag inte är
lycklig över.
Men låt mig också vara helt tydlig
med att detta ALDRIG kan ursäkta
den väpnade imperialism som
Ryssland anser sig ha rätt till, och
dessutom nu visar oss ett vedervärdigt prov på. Ni ironiserar i
krönikan ”om de som uttrycker
sympati för dem som utsätts för
krig”. Vad fan hade ni väntat er.

I den rika hycklande världen har
bokstäverna GUD fått betydelsen
Globalisering, Digitalisering och
Urbanisering och många kyrkor har
blivit maktens papegojor genom att
härma dess apokalypser framtagna
för att skrämma oss till lydnad.

Ni skriver att Putin var mycket tydlig,
sedan han kom till makten 1999,
med att tala om att Ryssland aldrig
mer kommer att tillåta krig på sitt
eget territorium och att man
betraktar en del namngivna länder
runt om Ryssland som strategiska
och att dessa ingår i Rysslands
intressesfär. Det borde västerländska
ledare tänka på, när de uttalar sig.

T.ex. myten om den farliga
koldioxiden och myten om pandemin,
när den stora katastrofen i själva
verket är imperialisternas dyrkan av
Mammon, överkonsumtion och
dödandet i Jesu namn.
Ändå upprepade Jesus ständigt
ett av sina viktigaste råd till oss
– VAR INTE RÄDDA!

Vilka länder anser ni har rätt att
anfalla sina grannländer för att
dessa ingår i deras intressesfär?

*************************

VI SVARAR: Tack för svaret. Du
skriver att du vill försöka begränsa
användningen av invektiv så långt
möjligt. I meningen efter misslyckas
du med det genom att påstå att vi
framför ”infama påståenden och
insinuationer” och lite längre ner
skriver du ”vad fan hade ni väntat
er”.
Du råder oss att inte skriva sådant
som vi anser oss behöva ursäkta
med att skriva det motvilligt”.
>>>>>>>>

REAKTIONER PÅ FÖRRA
NUMRETS KRÖNIKA OM
KRIGET I UKRAINA
En läsare skrev såhär till oss ”nu
går ni för långt” och vi svarade:
Vad menar du med FÖR LÅNGT?
Läsaren svarade: Jag har svårt att
tro att ni inte förstår vad jag menar,
men jag skall besvara frågan och
försöka begränsa användningen av
invektiv så långt möjligt. Ni använder
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>>>> Ordet motvilligt lånade vi
medvetet från en biografi om vår
monark, som utkom 2010, när han
hade råkat i klistret och ville ”vända
blad”. Och vi motiverade tydligt
ordvalet med att eftersom många,
och här inkluderar vi oss själva,
känslomässigt vill uttrycka sympati
med dem som utsätts för krig, gör
det samtidigt svårt att vara rationell.
Det var således inte alls ironiskt
menat, utan vi ville förklara att vi
förutsåg risken att personer - av
vilka du uppenbarligen är en –
blandar ihop en rationell analys av
sådant som händer med känslokyla.

beskrivning av en mer än 70-årig
amerikansk ”infam imperialism” (för
att använda ditt eget uttryck) med
följande understatement; ”jag
håller med om att det finns
element av den Kapitalistiska/
Amerikanska imperialismen som
jag inte är lycklig över”.
Tänker du då på alla de länder och
politiska ledare som USA invaderat
eller tagit livet av och bombat
tillbaka till stenåldern, eftersom USA
ansett det vara deras strategiska
intresse. Ofta med benäget bistånd
av några av sina europeiska partners
men utan FN sanktion. Ifall det är så
tycker vi att det är ”ett vedervärdigt
prov på ironi” för att använda ditt
eget invektiv.
Eftersom det sist nämnda var i
stort sett din enda kommentar till det
elvasidiga sammandraget av boken
om amerikansk Super Imperialism av
den amerikanske ekonomen Michael
Hudson ställde vi frågan varför du
menar att vi har gått för långt.

Vi har fått några liknande reaktioner
som din från våra ca. 20.000 läsare,
men antalet positiva reaktioner har
varit desto fler.
Vår avsikt med krönikan var att
förklara, att det inte hjälper någon,
om en liten pojke på skolgården går
fram till den värste busen, han som
ordnar krigen på rasterna, och säger
till honom att han är en skit. Det
enda som händer är att lillpojken får
på käften. Det gör inte den värste
busen bättre på något sätt, men det
gäller att hitta ett bättre sätt att
oskadliggöra busen.

- Vi har givetvis ingen enkel lösning
på hur man får stopp på en av de
värsta busarna på skolgården. Men vi
menar att reta honom och inte
rationellt analysera hans argument
inte är någon bara metod. Och att
det inte var rätt metod att som den
lille pojken Stoltenberg säga ”att vill
Putin ha mindre Nato ska han få mer
Nato”. Dagen efter small det.

Om man bortser från orsak och
verkan hamnar man i den situation
som Ukrainas folk beklagligt nog
befinner sig i, nämligen att det
tvingas slåss och dödas i ett krig som
egentligen inte handlar om dem. Och
de som i hög grad är orsak till kriget
och som dessutom utlovat sitt fulla
stöd om det skulle inträffa, nu ser vi
hur mycket dessa löften var värda.

Vad som kan vara bättre sätt
kommer vi att fortsätta att
diskutera i KreaprenörNYTT
utan att kasta skit på
varandra.

Vår motvilliga krönika inleddes
med en diskussion om narrativ.
Du representerar enligt vår
uppfattning ett politiskt korrekt
västerländskt narrativ, när du
kommenterar vår 11 sidor långa

Slutsvar från vår fd läsare: Tack.
Men se till att jag inte längre finns
med på Kreaprenörs sändlista.
Vi har givetvis tagit bort honom från
sändlistan.
>>>>>>>>
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Ytterligare en av våra läsare,
som har varit diplomat för ett
Centraleuropeiskt land skriver:

SLUTSATS
Skriftväxlingen ovan visar hur svårt
vi har att skilja mellan rationella och
emotionella argument. Och hur
ödesdigert det blir, när människor
drabbas av felaktiga beslut på grund
av detta.
Skriftväxlingen gav oss dock
möjlighet att klargöra vår syn.

ATT BEFRIA VÄSTEUROPA
ÄR VAD KRIGET GÄLLER
Det s.k. Ukrainakriget är ett renodlat
proxykrig. Det verkliga kriget, det
3:e i ordningen, har pågått länge. De
stater som var i vägen för USA:s
N.W.O (New World Order) - Libyen,
Irak m.fl. - är neutraliserade sedan
länge.

En annan av våra läsare skriver:

LIVSFARLIGT ATT
PROVCERA PUTIN
Jag säger hela tiden att det är dålig
tajming att börja söka medlemskap i
Nato nu. Putin har redan varnat
Sverige, bland annat genom att
påstå att Sverige inte är ett
självständigt land ... vilket ju på sätt
och vis är sant med tanke på andras
inflytande över Sverige. Finland är i
en annan situation och position.

Europa hade under senare tid, tack
vare terrorbalansen, börjat
normalisera sitt förhållande till
Ryssland och växte ekonomiskt i full
fart. En euroasiatisk ekonomisk
maktsfär var under vardande och
USA:s roll som Världsbank och
Världspolis höll på att neutraliseras
eller m.a.o. onödiggöras. Tyskland,
Europas motor, och därmed hela
Västeuropa måste därför "befrias" på
nytt - i Ukraina. Det är i ett nötskal
är vad som håller på att ske.

Jag tycker också att ryska idrottare
eller artister inte ska uteslutas från
evenemang. De är ju inte skyldiga till
vad Putin gör! Genom att utesluta
dem får vi dem emot oss.
Jag förstår att det måste ha varit
tufft att skriva krönikan. Det är
livsfarligt att provocera Putin!

*****************************

ÅRSMÖTE KREAPRENÖR
Notera redan nu fredag 29

Red.anm:

april kl 13-17 som tid för
årsmöte.

Att utesluta ryska idrottsmän gör
att många ryssar vänds emot oss,
vilket är till fördel för Putin.
Sanktioner mot fotbollslaget
Chelseas ägare har visat sig vara
kontraproduktivt. Fotbollsklubben
får problem, vilket retar lagets en
miljard fans över hela världen,
vilket inte är till nackdel för Putin.

Årsmötet kommer att hållas på
Högbergsgatan 48 i centrala
Stockholm. Utöver årsmötesförhandlingar kommer en
diskussion om Hoten mot vår
kultur och vår frihet att
arrangeras med ett kort avbrott
med lättare förtäring.
Välkommen!
>>>>>>>>>
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OM ATT GÅ FÖR LÅNGT

Cardiff Philharmonic Orchestra har
strukit den ryske tonsättaren
Pjotr Tjajkovskij från sin
repertoar eftersom hans musik
anses opassande under rådande
situation.
Pjotr Tjajkovskij levde mellan
1840 och 1893, och hade sina
rötter i Ukraina. Han vistades där
under långa perioder och hämtade
mycket av sin inspiration från
ukrainsk folklore.

Ha en bra månad hälsar
Lars-Olof (LO) Landin
PS: Kommentera gärna innehållet i
KreaprenörNYTT och gör det enklast i
mail till kreaprenor@ebc.se
Eller vad vi publicerar på Facebook
https://www.facebook.com/krea
prenor

Allt talar för att under rådande
omständigheter vore det betydligt
bättre att istället på alla sätt lyfta
fram och understryka positiva
bilder av Ukraina och dess
betydelse för en med Ryssland
gemensam viktig kultur. Att vårda
och bruka en gemensam kultur
har alltid varit ett bra sätt att
förena människor.

Vill du stödja oss betala gärna
frivillig årsavgift 200 kr eller en
gåva till plusgiro 231666-9.
Vill du inte ha KreaprenörNYTT i
fortsättningen skicka
”nej tack” till kreaprenor@ebc.se

Utges av Föreningen Kreaprenör® www.creapreneur.se Red: LO Landin 0708-125467 lo.landin@ebc.se
Årsavgift i föreningen är för privatpersoner 200 kronor att betalas till plusgiro 231666-9.
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