Varför är det så?

ISRAEL
VÄRLDENS BRÄNNPUNKT

Utifrån Bibelordet så uppenbaras, redan för ca 4000 år
sedan, det vi på senare tid fått uppleva och får uppleva
idag. Abraham får reda på att från honom ska det bli ett
folk, det judiska folket, som ska få ett land, landet Israel,
som ska vara kopplat till hela mänskligheten och hela
världshistoriens utveckling. Hur kommer det sig att Gud
utväljer detta folk, med eviga kallelser och eviga löften?
I kallelsen av Abraham avslöjar Gud även sin plan för
resten av mänskligheten, då vi alla genom tron på Jesus
får ta del av frälsningen.
Bibelns profetiska texter är en nyckel till förståelse för
vad som händer i vår värld. Därigenom förstår vi också
att Guds handlande med sitt folk och land är något
alldeles särskilt. Genom deras mångtusenåriga historia
har de profetiska skeendena varit mycket tydliga.
Mellanösternkonflikten kallas inte för intet ”alla
konflikters moder”. Och det är ofta med de politiska
glasögonen på och med en grund om vad media
rapporterar som vi gör vårt ställningstagande till Israel.
Men ger detta en rättvisande bild av v erkligheten och vad
som egentligen är sant?
Trots världens fördömelse är Israel en välsignelse för sin
region och omvärld. Det är en fungerande demokrati med
frihet och rättigheter för alla sina medborgare. Vi kan se
att Guds utlovade välsignelse tar sig uttryck på livets alla
områden, världen över, genom det judiska folket.
Med Bibelordet i fokus förstår vi att vi lever i en
spännande tid. Vad kan vi förvänta oss utifrån detta och
vad har Israel och det judiska folket för roll i det som sker
och kommer att ske?

2

3

Kopplingen
- Landet, folket, Israels Gud
Inledningsvis ska vi dyka ner i Bibelns första bok
och den text som är grundplattan som riktar in hela
Bibelhistorien och får oss att förstå hur alltsammans
hänger ihop.
För redan i 1 Mosebok 12 så uppenbarar Gud sin
plan med mänskligheten. För ca 4000 år sedan talar
Han om för ett äldre par, Abram och Saraj (senare
Abraham och Sara), att de ska bli ett folk, det judiska
folket, att de ska få ett land, landet Israel och att det
här kommer att bli en central punkt för hela världshistoriens utveckling. Hela processen kring det här
kommer att leda till välsignelse för människor från alla
jordens folk. Den som välsignar detta utvalda folk och
land kommer själv att bli välsignad. Samtidigt v erkar
Guds tröskel vara låg för den som går emot, eller
som grundtexten säger: ”talar illa om, nonchalerar”,
som istället kommer att uppleva förbannelse.
Det här är första gången Gud visar att det judiska
folket ska bli Guds unika egendomsfolk och en

”vattendelare” för hela mänskligheten. För att få
förståelse för det här måste man se 

kopplingen
som Gud gör. Han talar om folket som sitt folk,
om landet som sitt land och om sig själv som deras
Gud. S amtidigt har folket sin sanna identitet enbart
i sin Gud. Det går inte att ta miste på den mycket
personliga kopplingen. Profeten Sakarja skriver:
”…Den som rör vid er, rör vid Hans ögonsten.” (Sak 2:8)
Vad hade de gjort för att vara förtjänta av detta?
Ingenting! De var inte perfekta. Vi måste förstå att
Gud väljer ut det judiska folket av nåd, och vidare
att Hans handlande med sitt folk är ett tecken på
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Hans nåd. Det judiska folket är också kallade att
vara förmedlare av Guds nåd. Genom folket skulle
välsignelse komma till resten av mänskligheten, där
fullbordan sker genom Jesus.
När då det judiska folkets kallelse som Guds folk är
byggt endast på nåd, och inte deras egen fromhet
eller duktighet, så innebär det ju rimligtvis att Gud
inte drar tillbaks denna kallelse. Och det märker vi
gång på gång i Bibelordet, där Gud upprepar att de
är Hans folk. Hur länge? För evigt. Detta blir tydligt i
Jeremia 31:35-36, en tid då folket verkligen befinner
sig på botten och har misskött sig grovt:
”Så säger HERREN, Han som har satt solen till att lysa
om dagen och ordnat månen och stjärnorna till att lysa
om natten, Han som rör upp havet så att vågorna dånar,
HERREN Sebaot är Hans namn: Om denna ordning
upphör inför mig, säger HERREN, först då ska Israels
släkte upphöra som folk inför mig för alltid.”
Om man är tveksam, så blir det tydligt här att
judarna fortfarande är Guds folk. Detta innebär inte
en gratisbiljett till himlen. Nåden måste fortfarande
tas emot, ett eget beslut måste fattas. Men deras
kallelse att vara Guds folk och förmedlare av Hans
nåd och trofasthet har inte upphört. Med Bibelordet
för ögonen förstår vi det judiska folkets och landet
Israels betydelse.

Israels betydelse för mig
som kristen
…”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag
min nåd bli kvar över dig. Än en gång ska jag upprätta dig,
och du ska bli upprättad, du jungfru Israel.” (Jer 31:3-4)
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Om Guds kärlek till sitt folk och land är sådan, borde
vi som kristna då inte dra åt samma håll? Blickar vi
tillbaka i historien, så kan vi dock konstatera något
annat.
Den första församlingen i Jerusalem, som Apostlagärningarna berättar om, var 100% judisk. Apostlarna
förstod så småningom att 
evangeliet även gällde
icke-judar och på kort tid var de Jesus-troende judarna
en minoritet. Ganska snart tappade icke-judarna bort
sitt judiska arv, själva fundamentet till församlingen.
Det började sakta spridas att det judiska folket inte
längre var Guds egendomsfolk, utan var ersatt av de
som nu trodde på Jesus. Spänningarna ökade mellan
denna grupp och de judar som inte trodde på Jesus
som Messias, vilket var majoriteten inom den judiska
befolkningen. Den så kallade e rsättningsteologin får
fäste.
Denna teologi, som är en fullständig villolära enligt
Bibelordet, har medfört ett högmod genom hela
kyrkans historia och även in i våra dagar. Och inte
bara det. Antimsemitism (hat, förföljelse, förnedring
m.m. av judar), inte minst från kyrkan, har medfört
mycket lidande och en skamfylld historia där man
förrått allt vad kristen tro innebär. Kyrkans inställning
var en direkt förutsättning för det spelrum som
Hitler fick.

Tidigt i kyrkans historia infann sig tanken att en jude
är ”en som inte tror på Jesus”. Alltså helt emot hur
det faktiskt är. Jesus är själv jude än idag och Han är
först och främst judarnas Messias och Kung. I Honom
har de sin sanna identitet. I Lukasevangeliet 1:30 och
framåt, talar ärkeängeln till Maria om Jesu ankomst.
Hon får veta att Han ska bli given Davids tron och
vara kung över Jakobs hus (tronen över Jerusalem
och kung över det judiska folket) för evigt. För Maria
kunde det inte betyda något annat. Men inser vi det?
Eller blir det bara något ytligt och symboliskt? Jesus
är uppfyllelsen för den konkreta profetian som kung
David får till sig i 2 Samuelsboken 7, som talar om
just detta.
Samtidigt har vi det fantastiska löftet att Gud
sände sin Son för att hela världen skulle bli frälst. I
Johannesevangeliet kapitel 10 talar Jesus om hur det
förhåller sig. Två fårhjordar (judar och icke-judar)

ska bli en hjord, där Jesus är herden. Om samma sak
talar Paulus i Romarbrevet 11, när vilda olivgrenar
(icke-judar) ska inympas tillsammans med de n aturliga
grenarna (judar) i det äkta olivträdet (Guds rike).

Genom kyrkohistorien blev Israel något symboliskt,
en bild av den nya kyrkan: ”Israel är förkastat, något
nytt har kommit”. Vi har ofta en tendens, oavsett
om det handlar om Israel eller inte, att tolka
Bibeln symboliskt och bildligt. Bibelordet har flera
dimensioner där vi kan lära av det som hänt, men om
vi ska vara Bibelordet troget kan vi inte stanna vid
symbolik, utan faktiskt läsa som det står.

6

7

Bibeln delar tydligt upp mänskligheten i dessa
två grupper, judar och icke-judar. Genom tron på
Jesus blir vi ett folk. Ett andligt folk, en andlig linje,
församlingen. Här finns ingen skillnad. Jude eller grek,
man eller kvinna, slav eller fri. Frälsningen gäller alla
folk och Jesus är den enda vägen.
Hur är det då med alla löften till det judiska folket?
Motsäger inte detta sig? Nej, det judiska folket står
kvar som Guds egendomsfolk, som ett fysiskt folk, en
parallell fysisk linje. Och här måste vi inordna alla de
profetord som gäller det fysiska judiska folket.
I Romarbrevet 9-11 redogör Paulus i detalj för Guds
plan med det judiska folket. Han ställer sig frågan,
är Gud klar med dem? Kan man som jude börja tro
på Jesus och vara med i Hans församling, utan att
förneka sin judiska identitet? Eller kommer judar för
evigt att vara en definition på människor som inte
tror på Jesus? Är det så Bibeln lär? Är det så Jesus
menade?
Som nummer ett säger Paulus: Judarna är Guds folk.
Han räknar upp alla olika gåvor som Gud har gett
dem under Bibelhistorien, och de är inte få.
Nummer två. En majoritet av judarna har sagt nej till
Jesus som sin Messias. Och det är som att den helige
Ande profetiskt låter Paulus se in 2000 år i världshistorien och förutse att så här kommer det att vara
hela vägen tills vi närmar oss tiden för Jesu återkomst.
Tycker Paulus att det är oviktigt? Nej! Han önskar att
han själv blir avskild från Gud, om det skulle göra att
några av hans stamfränder tog emot Jesus som sin
Herre och Messias.
Och nummer tre. Det är bara Gud som kan vända
något ont till något gott. Det fantastiska är ju att
icke-judar har kommit in i församlingen. Paulus
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förutser det som Jesus sagt, att budskapet ska nå ut
till alla folk, stammar, språk och länder. Icke-judarna
kommer att nå ut med evangeliet. Sen vänder Paulus
tillbaka blicken till det judiska folket och så är det
som att han ser tiden precis vid Jesu återkomst stå
för dörren.Vad kommer då att hända med det judiska
folket? I 11:e kapitlet tar han tag i detta och börjar med
en retorisk fråga: ”Jag frågar nu: Har då Gud förkastat
sitt folk? Verkligen inte!” Eller enligt grundtexten: ”Må
det inte ske att man ens tänker så!” Det har Han inte,
för de är utvalda av nåd. De har eviga löften och är
ett tecken på Guds trofasthet. Han har lovat att de
ska vara Hans folk så länge som solsystemet fungerar.
Rom 11:2: ”Gud har inte förkastat sitt folk som Han
en gång har erkänt som sitt.” Tänk om vi genom
kyrkans historia hade kunnat läsa innantill och läsa
ordet ”inte” som just ”inte”. Då hade vi burit med
oss en förståelse om att judarna är Guds utvalda
egendomsfolk för alltid. Och detta läser vi alltså mitt
i Nya testamentet och det är helt i linje med Gamla
testamentet.
I kallelsen av Abram (’upphöjd fader’) får vi förklarat
kallelsen av det fysiska judiska folket och i n amnbytet
till Abraham (’fader till många’) finns även kallelsen av
det andliga folket, genom tron på Jesus. K
 allelserna
står inte i strid med varandra, utan istället är den
första en förutsättning för den andra. Enheten blir
avgörande för hur Guds plan för sitt fysiska och

andliga folk ska förverkligas. Israels Gud är också vår
Gud. I denna enhet har vi bara välsignelse och åter
välsignelse att hämta.
För Jesus och Paulus var det självklart att Israel hade
en fortsatt roll att spela. De såg inte Skriften som
enbart principer, något symboliskt. Vi behöver på

samma sätt läsa mer som det står och i synnerhet
när det gäller Israel. Då förstår vi att Gud har utvalt
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detta folk och land och att de har en central roll att
spela idag och i framtiden, i och med Jesu återkomst
och profetordens uppfyllanden.

Profetord som gått och går
i uppfyllelse

Trots allt detta är frågan om Israel och det judiska
folket, som Guds utvalda, minst sagt kontroversiellt.
En förklaring till att man även inom kristenheten
kan ha så olika åsikter, är hur Paulus beskriver Israel
som en hemlighet (Rom 11:25). Låter vi m
 assmedias
vilseledande röst avgöra vilket ställningstagande

vi ska göra för Israel, går vi sannolikt med i kören
som fördömer och hemligheten förblir en h emlighet.
Ytterst sett handlar det ju inte om Israel, men

konsekvensen blir ett oförstånd om Guds handlande
och väg med Israel och det judiska folket som
själva kontaktpunkten som Gud vill använda för att
förmedla till hela mänskligheten vem Han är och vad
Han vill. Frågan bottnar också i att Guds trovärdighet,
Hans ord och hela Hans existens sätts på spel. Om
Hans löften till det judiska folket inte skulle gälla, vad
av det andra i Bibeln som vi upplever som grunden
för vår tro skulle vi kunna lita på?

Det unika med kristendomen (och judendomen),
jämfört med andra religioner, är kopplingen till

händelser i rum och tid. Därför kan den kristna tron
på olika sätt kontrolleras och prövas av vårt förnuft
och jämföras med historiska och arkeologiska fakta.
Bibelns historiska skildring har gång på gång visat
sig stämma väl överens med sådana fakta. Hur är
det då med Bibelns andliga innehåll? Det är här som
profetorden kommer in.

För mig som kristen får inte Bibelns sanningar om
Israel och det judiska folket bli ett ämne vid sidan om
min tro, ett särintresse för en speciell grupp kristna.
Istället får sanningarna leda mig in i en d
jupare
förståelse om vad som ligger på Guds hjärta och en
djupare personlig relation med min Frälsare Jesus.
För att få klarhet måste vi låta den helige Ande öppna
våra ögon för vad det egentligen står i Bibelordet. Då
kan vi också komma in i vår kallelse som Guds andliga
folk och välsigna Hans egendomsfolk.

”Jag förkunnar från början vad som ska komma och långt
i förväg det som inte har skett.”
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Som kristen talar man också om Bibeln som Guds
sanningsenliga ord. Det som starkt talar för detta
är just mängden av profetord som Bibeln innehåller.
Tittar man i andra religioners heliga skrifter finns
inget sådant. Hade dessa profetord visat sig vara

falska, hade man klart och tydligt kunnat avskriva

Bibeln som Guds ord. Nu är det precis tvärtom. I
Jesaja 46:10 säger Gud:

Man har uppskattat att det finns över 8000 profetiska
verser i Bibeln. Varför gav Gud oss så mycket
information? För att Gud är kärlek och Han älskar
oss. Vi har idag tillgång till denna skatt, som tillhört
Guds folk i flera tusen år och som gör det möjligt
för dig och mig att ha gemenskap med den levande
Guden.
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Profetord som... gått i uppfyllelse.

Profetord som... går i uppfyllelse.

Gamla Testamentet innehåller mängder av profetord
om olika städer, länder och riken och deras framtid.
Genom att ta del av historiska och arkeologisk
fakta finner man att detta stämmer överens mycket
detaljerat.

Med Bibelordet för ögonen förstår vi att vi lever i en
profetisk tid och att Jesu återkomst till jorden är nära.

Huvudpersonen i många av Gamla Testamentets
profetord, är dock Jesus. Ca 300 profetior beskriver
den kommande Messias, vilka alla uppfylldes genom
Honom. Profetorden skrevs flera hundra år före
själva uppfyllandet och de viktiga perioderna i Jesu liv
beskrivs detaljrikt, alltifrån Hans födelse till död och
uppståndelse.
Profetorden ringar in vikten av Jesu födelse till vår
värld och evangeliets betydelse för oss var och en.
Varför är Jesus så viktig då? Endast genom tron på
Honom finns frälsningen, inte någon annanstans.
Genom döden på korset tog Jesus hela mänsklighetens
synd på sig. Jesajas profetia från ca 700 f. Kr. ger oss
en bra beskrivning:
”Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra
synder. Straffet blev lagt på Honom för att vi skulle få frid,
och genom Hans sår är vi helade.” (Jes 53:5)

Och bland de profetord som idag går i uppfyllelse,
är Guds handlande med sitt folk och land något
alldeles särskilt. Av det vi ser hända idag är Guds ord
i Jesaja kap 49 kanske mer överensstämmande nu än
någonsin:
”Du är min tjänare, Israel, genom dig vill jag förhärliga
mig… Jag ska sätta dig till ett ljus för hednafolken…”
De profetiska skeendena i Gamla t
estamentet
har 
varit mycket tydliga i det judiska folkets
mångtusenåriga historia. År 70 skedde judarnas

förskingring, då de fördrevs från Israel och spreds ut
över hela v ärlden. Detta förutsägs detaljerat på många
ställen i G
 amla testamentet, bl a i 5 Mosebok 28:64. I
och med förskingringen får en världsvid antisemitism
genomslagskraft.
Längre fram, i 5 Mosebok 30, läser vi hur Gud lovar
sitt folk att de en dag ska få komma tillbaka till sitt
land:
”Då ska HERREN din Gud göra slut på din fångenskap
och förbarma sig över dig. HERREN din Gud ska då
åter samla dig från alla folk dit Han har skingrat dig...
HERREN din Gud ska föra dig in i det land som dina
fäder har haft till besittning...”
Så sent som i slutet av 1800-talet, sågs detta som
en total omöjlighet. Utarmning av jorden och den
turkiska regeringens förtryck var hinder som stod i
vägen. Men genom Guds trofasthet slog profetordet
om det återupprättade Israel sedan in 1948, då
den nya staten Israel bildades. Ett häpnadsväckande
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h istoriskt faktum, vilket fullbordade Israels folk. Den
välkände teologen F. Rienecker förklarar det med
följande ord:
”Det är ett mirakel att Israel fortfarande existerar trots
alla århundraden av förskingring och förföljelse, medan
alla andra antika folk har försvunnit. Alla nationer som
levde under profeternas tid, dvs egyptierna, assyrierna,
babylonierna, perserna, grekerna och romarna existerar
inte längre som nationer som har bevarat sin antika
identitet. Endast judarna finns kvar som vittnen till
Skriftens sanning.”
Omedelbart efter att staten Israel utropats 14 maj
1948, angreps den av överväldigande styrkor från
de omgivande arabländerna. Israel var i en chanslös
situation. Militärhistoriker är än idag förbluffade över
resultatet. Den nya nationen lyckades överleva mot
alla odds och kan förklaras med följande Bibelord:
”Var inte rädda för dem, för HERREN er Gud ska själv
strida för er” (5 Mos 3:22).
Faktum är att Israels korta, militära historia är full av
händelser som minst sagt är mirakulösa. Men precis
som för flera tusen år sedan, så strider Herren för
sitt folk idag.
Och landet ligger inte längre öde och förtorkat. Enligt
Guds löften skulle Israel åter bli landet som flyter av
mjölk och honung.Var och en som besökt landet, kan
själv intyga att detta löfte idag är en verklighet.

som var ödelagda, skövlade och förstörda är nu bebodda
och befästa.” (Hesekiel 36:33-35)
Israels befolkning har förvandlat stora ökenområden
till levande natur. Idag är landet ett av de mest
bördiga länderna i världen och under de fåtal år som
det existerat har det blivit ett innovationsland för
jordbruk och odling av frukt och grönt.
Bibelns budskap att Israel är Guds land och att
Jerusalem är Guds utvalda stad, återfinns på flera
ställen. Genom satellitbilder kan man idag tydligt se
Gudsnamnet JHVH med hebreiska tecken träda fram
i topografin utanför staden.
”Men Jerusalem har jag u tvalt för att mitt namn ska vara
där…” (2 Krönikeboken 6:6)
Genom kärleken till och handlandet med sitt folk
och land, bevisar Gud för hela världen sin trofasthet
och sitt Ords sanning. Det är tecken på att Israels
Gud finns och vem Han är. Att vi lever i tiden för
Guds upprättelse av Israel blir klart för oss. Mitt
framför våra ögon använder Gud ett mirakel likt ett
förtorkat träd som börjar blomma igen. Det judiska
folket blir en vattendelare för hela mänskligheten.
Om man ställer sig frågan varför, tycks Guds ständigt
återkommande svar vara:
”…Det är inte för er skull jag gör det, ni av Israels hus,
utan för mitt heliga namn...” (Hes 36:22)

”Så säger Herren GUD: När jag har renat er från alla
era missgärningar, då ska jag låta städerna bli bebodda,
och ruinerna ska byggas upp. Det ödelagda landet ska
åter bli brukat i stället för att ligga som en ödemark inför
alla som går förbi. Då ska man säga: Det landet som var
ödelagt har nu blivit som Edens lustgård, och städerna
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Israel/Palestina-konflikten
Det som tankarna många gånger går till när man hör
Israel, och i alla fall oftast får höra om i samband med
Israel, är Israel/Palestina-konflikten. Vem har rätt och
vem har fel? Varför kan det aldrig bli fred? Detta är
frågor som man jobbar med på högsta instans.
När media (inte minst svensk) rapporterar, tycks det
ofta vara så att viktig fakta utelämnas. Av en rubrik
får vi ofta en skev bild av verkligheten och emellanåt
matas vi med rena lögner. Vem eller vilka vi än väljer
att rikta vår kritik mot, så måste vi göra det med en
saklig bas. Det är också viktigt för oss att känna till
de historiska händelserna för att bedöma det som
sker idag.

alltjämt kvar som styrande och vägrade välkomna
majoriteten av de judar som ville komma till sitt land.
De kommande 25 åren bestod av ständiga
motsättningar och stridigheter mellan de judiska

och arabiska befolkningsgrupperna, som båda
bebodde området. 1947 föreslog det nybildade FN
en d
 elningsplan, som skulle mynna ut i en judisk och
en arabisk stat. Med motvillighet röstade judarna
ja, m
 edan araberna röstade nej. 1948 upphörde det
brittiska mandatet, vilket möjliggjorde att den judiska
staten Israel kunde utropas och förklaras självständigt.

Vem har rätt till landet?
Ockuperade områden. Illegala bosättningar. Tvåstatslösning. Begreppen som används är många, men vad
stämmer egentligen kring de här resonemangen?
Världens mest dramatiska område har genom
historien kontrollerats av en mängd folkslag, både

före och efter Jesu födelse. Om vi fokuserar på den
nutida kopplingen i fråga om rätt till landet, så börjar
vi år 1917. I och med första världskrigets slut faller
det Ottomanska riket, som dittills några hundra år
kontrollerat området. Istället får nu Storbritannien
det i sitt styre. Namnet Palestina som användes för
området på 100-talet återinförs på nytt. Genom den
s.k. Balfour-deklarationen, och några år senare San
Remo-konferensen, så beslutar en enig världsopinion
inom NF (Nationernas Förbund, föregångare till FN)
1922 i ett bindande dokument att området mellan
Jordanfloden och Medelhavet ska bli ett nationellt
hem för det judiska folket. Storbritannien stod
16

17

Konsekvensen lät inte dröja, då sex olika arabarméer
anföll den nybildade staten dagen därpå. Men Israel
lyckades försvara sig och till och med behålla lite mer
än vad som tilldelats dem enligt delningsplanen. Året
därpå upprättades ett vapenstillestånd, men ständiga
brott mot avtalet följde från arabsidan.
1967 blossade Sexdagarskriget upp. Israels existens
var återigen hotad och denna gång var trupper från
Syrien, Egypten, Jordanien och Irak m
 obiliserade
på motsidan. Trots att det väntade resultatet var
att Israel skulle krossas, lyckades man grundligt slå
tillbaka de hotande angriparna. Den övergripande

förklaringen ska vara att Israel tidigt fått herravälde
i luften. Resultatet av kriget blev alltså inte Israels
utplånande, utan istället erövrade man landområden.
93% av dessa har lämnats tillbaka, men en ständigt
uppkommande fråga utifrån detta gäller Västbanken
och Israels ”ockupation” av detta område. Idag är
Västbanken uppdelat i tre delar, A, B och C, genom de
s.k. Osloavtalen på 1990-talet. I A-områdena har den
palestinska myndigheten full kontroll, i B-områdena
har de civil kontroll, samt delad palestinsk och
israelisk säkerhetstjänst och i C-områdena har Israel
full kontroll. C-området utgör ca 2/3 av ytan men är
i huvudsak obebodd, medan den klara majoriteten
invånare finns i A- och B-områdena.
Om nu Israel ockuperar detta, vem ockuperar de
det av? Eftersom Västbanken inte har varit under
legitim makt av Jordanien innan 1967, så kan inte
området kallas ockuperat av Israel eller att illegala
bosättningar uppförs där, så länge detta inte sker
på ett 
A-område. Slagorden att Israel ockuperar
Västbanken, inklusive östra Jerusalem, skapar alltså
en felaktig verklighetsbeskrivning och därigenom en
negativ inställning till Israel.
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Säkerhetsbarriären som finns mellan Israel och
Västbanken, och som ofta målas upp som en mur,
utgörs i verkligheten av mestadels stängsel och är
en nödvändighet för Israels säkerhet och överlevnad.
Terrorattentaten har minskat drastiskt sedan
uppförandet och palestinier kan resa in i Israel, så
länge de inte bär med sig några vapen. Israelerna är
däremot förbjudna att besöka A-områdena.
Uttrycket ”Palestina” och ”palestinier”, och vad som
menas med det idag, är också intressant att titta
närmre på. När namnet Palestina moderniserades
efter första världskriget, så dröjde det länge innan
det uppstod något arabiskt Palestina. L edargestalten
Yassir Arafat, född i Egypten, blev en symbol för det
arabiska Palestina och först i mitten av 1970-talet
börjar termen ”palestinier” bli vanlig på en arab
boendes i Palestina.
Trots att det aldrig i historien har funnits ett
palestinskt folk eller en palestinsk stat, så är den

allmänna uppfattningen: En tvåstatslösning måste väl
vara lösningen? Israel har visat sig vara beredda att
acceptera det två gånger sedan 2000. Motsidan har
gett kalla handen båda gånger, utan att ens komma
med ett motbud. Man kan undra, varför?
Vålds- och hatideologi är stark hos det p alestinska
ledarskapet. Israel anses tillhöra kalifatet, alltså ett
muslimskt område i all evighet, och ett tydligt uttalat
delmål från detta ledarskap är att det inte kommer
att finnas plats för en enda jude på Västbanken. Den
”slutliga lösningen” är ett utplånande av Israel.Tanken
att judarna inte har någon rätt att existera genomsyrar
idag hela det palestinska samhället, från tidig s kolgång
till toppstyret. Detta är huvudingrediensen i konflikten
- inte frågan om gränser, territorier eller en lidande
befolkning. Samma tankegångar som fanns inom
nazismen, finns alltså här. På samma sätt är grundfelet,
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från palestinsk synvinkel, judarnas existens.
För att nå målet om ett utplånande använder
det 
palestinska ledarskapet sitt lidande folk som
spelbricka och vinner mark på världsscenen.

Propagandan mot Israel tycks vara mycket v iktigare än
att hjälpa sin befolkning. Att demokrati och mänskliga
rättigheter införs, finns inte på kartan. Istället skapar
stöd för terrorverksamhet, utbredd korruption och
felfördelning av enorma biståndssummor en ohållbar
situation.
På andra sidan gränsen ser vi Israels judar och
araber i samförstånd på samhällets olika områden. I
undersökning efter undersökning säger majoriteten
av araberna i Israel att de hellre vill ha ett judiskt än
arabiskt styre där de bor. Allt som görs är inte felfritt,
men demokrati, jämnställdhet och religionsfrihet är
självklarheter. Israel har med sin politik bekräftat att
de araber som vill fred och samarbete med judarna
i Israel också garanteras vänskapliga relationer med
social rättvisa, alla människors lika värde och därmed
trygghet och framtidshopp för både judar och araber
i regionen.
Trots detta har mer än hälften av alla FN:s resolutioner
drabbat detta lilla land som är mindre än Småland.
2016 var 20 av 24 resolutioner riktade mot Israel,
medan de fyra övriga drabbade Nordkorea, Syrien,
Iran och Ryssland. En anmärkningsvärd p roportion
skulle inte räcka långt som beskrivning. Det blir
uppenbart att det finns ytterligare en dimension
till varför fred är så svår att nå, varför hatet tycks
eskalera.
För 4000 år sedan talade Gud om detta för Abraham.
Det judiska folket och landet Israel skulle vara en
vattendelare för hela mänskligheten. Med Bibelns och
profetordens ljus får vi förståelse för det som händer
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i och runt omkring Israel. Det är Guds fästpunkt,
Hans ingångspunkt för mänskligheten. Israel är en
nagel i ögat på världen, eftersom Gud har lagt sitt
namn på detta folk och land. Deras utsatthet, också i
vårt land, beror på deras identitet, att de är bärare av
Hans löften och välsignelser. Detta strider mot den
onda andemakt som råder i världen. Det har vi lärt
oss genom historien och får fortsatt bevittna gång
på gång.

Israel - en välsignelse för
hela världen
Trots en minst sagt brokig väg från landets
pånyttfödelse 1948, med ett ständigt existentiellt hot
och världens fördömande blickar riktade mot sig, så
har Israel blivit framgångsrika på en rad områden.
Kunskap och teknik har kommit till landet genom
den judiska invandringsströmmen. Från några hundra
tusen har Israel idag en bra bit över åtta miljoner
invånare.
Israel har blivit ett av världens främsta hi-tech-länder
och är idag det land som producerar flest nybildade
hi-tech-företag. Dagens datorer och mobiltelefoner
utgörs av viktiga komponenter framtagna i Israel.
Listan av produkter kan göras lång. Uppfinningen av
droppbevattningssystemet och effektiva avsaltningsanläggningar löser livshotande problem i länder runt
om vår värld.
I skuggan av landets högteknologiska och medicintekniska innovationsvåg finns det toppeffektiva
jordbruket. Man kan tala om I
srael som
innovationslandet för odling av nyttig grön mat.

Frön och plantor från 
israeliska 
försöksodlingar
och 
färdiga skördar av frukt och grönt levereras
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via internationella distributionsnät till stora odlare
världen över.
I raden av banbrytande upptäckter spelar judiska
forskare en viktig roll, då forskning och initiativ för
avancerade förbättringar inom jordbruk, 
teknik,
sjukvård och flera andra områden, har ständig
betydelse för hela mänskligheten.Trots att det judiska
folket endast är 0,2% av världens befolkning så har
man fått över 30% av alla Nobelpris.
Från detta folk har vi de tio budorden som ligger
till grund för västerländsk lagstiftning. Här kommer
profetorden som skulle hjälpa folk att förstå att det
finns en Gud som har omsorg om varje liten människa
och som stakade ut framtiden för oss alla. Här kom
det glada budskapet, evangelium, till alla som ville
ta emot det. Här kom Jesus som skulle bli världens
Frälsare och som tog vårt straff på sig istället.
Vi får återigen minnas den uttalade profetian ifrån 1
Mos 12 där Gud kallar Abram (Abraham):

Vad vi kan förvänta oss av
framtiden
Tänker vi på alla hatets vågor som väller fram över
vår värld och speciellt i Mellanöstern, så kan det
kännas ganska uppgivet. Bibeln berättar dessutom

hur hatet kommer att växa, laglösheten tilltar och
kärleken kallnar.
Men ondskan har inte sista ordet. För att förstå
dagens skeenden och hur vi ska förhålla oss till

det som händer, så måste vi ha fokus på en levande
Gudsrelation och låta Bibelordet vara förankrat

i våra liv. Utifrån det förstår vi att allt som inte är
byggt på klippan, Jesus, kommer att förgå i och
med Hans återkomst till denna jord – som är den
stora 
händelsen i framtiden. Totalt talar över 500
Bibelsammanhang om detta, vilket gör det till en av
Bibelns allra viktigaste frågor.Trots detta predikas det
sällan om Jesu återkomst idag. Statistik visar också att
Bibelläsningen bland kristna minskar.

”HERREN sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din
släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag
ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag
ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli
en välsignelse. Jag ska välsigna de som välsignar dig och
förbanna dem som förbannar dig. I dig ska jordens alla
släkten bli välsignade.”
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Profeten Hosea beskriver i Hosea 4:6 det allvarliga
tillstånd vi hamnar i när vi ställer Guds ord åt sidan:
”Mitt folk går under av brist på kunskap...”
Samtidigt löper vi en risk i att inte se Guds h andlande
med det judiska folket och Israel, då Bibelordet
gör det klart för oss att det i allra högsta grad är
kopplat till Jesu återkomst. Kommer vi att vara
förvånade när Han kommer tillbaka och upprättar
sitt egendomsfolk? När Han håller sitt förbund och
sina löften till dem?
I Hesekiel 36:24-36 kan vi läsa om hur Gud ska
återupprätta Israel. Detta unika ser vi hända idag och
det har bara börjat. Parallellt har vi en annan profetia.
Genom hela världshistorien finns en historik om
förföljelse av det judiska folket. Judarna är ett tydligt
tecken på att Israels Gud finns, på Hans trofasthet.
På att Bibeln är Guds ord, att Guds plan kommer
att fullbordas. Som en följd av detta finns ett särskilt
hat till det judiska folket. I Sakarja kapitel 12 får vi
reda på att förföljelsen inte kommer att minska, utan
intensifieras ju närmre vi kommer Jesu återkomst.
”En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger H
 ERREN,
Han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund och
som format människans ande i henne: Se, jag ska göra
Jerusalem till en berusningens bägare för alla folk runt
omkring. Också Juda ska drabbas när Jerusalem belägras.
Det ska ske på den dagen att jag ska göra Jerusalem till
en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den ska
skada sig på den. Och jordens alla folk ska församla sig
mot henne.” (Sak 12:1-3)
Nationerna kommer mer och mer ta ställning mot
Israel. Trycket och hatet mot det judiska folket blir
starkare. Men återigen kommer Gud på sitt mästerliga
sätt att använda det negativa till något positivt. För
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det är just den fruktansvärda pressen som gör att
judarna mer och mer kommer att öppna sig för att
Jesus är deras Herre och Messias. Detta ser vi en
försmak på idag och är ett av de stora tecknen att vi
närmar oss Jesu återkomst.
I vers 10 i samma kapitel verkar vi vara framme i de
sista skälvande dagarna innan Jesus kommer tillbaka.
Förföljelsen och den ohyggliga pressen är värre än
någonsin. Och mitt i deras svaghet kommer den
helige Ande att utgjutas:
”Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska
jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till
mig som de har genomborrat. De ska sörja över Honom
som man sörjer ende sonen, och de ska gråta bittert över
Honom som man gråter över sin förstfödde.”
De kommer att lyfta blicken, och se, och hälsa, och ta
emot Honom som de, och vi alla, har genomborrat.
Texten är helt i linje med Matteusevangeliet 23:39,
där det är som att Jesus profetiskt talar till hela det
judiska folket:
”…för jag säger er: Härefter kommer ni inte att se mig
förrän ni säger: Välsignad är Han som kommer i Herrens
namn.”
Fortsättningsvis är Sakarja kapitel 14 en majestätisk
beskrivning av när Messias anländer till vår jord.
Sakarja målar upp hur Messias landar med sina fötter
på Olivberget och hur det blir ljust mitt i mörkret för
att Gud själv kommer med sin härlighet. När tiden
är inne ska detta ske. Gud har bestämt en tid för
dom och en tid för upprättelse, där vi kan lita på att
Fridsfursten Jesus har sista ordet.
Amen.
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Läs vidare
För att hålla sig uppdaterad om vad som händer i
Israel och i Mellanöstern och förståelsen kring d
 etta
utifrån Bibelordet, så hittar du mycket information
under hemsidan www.israelsvan.com. Där finns
alltifrån nyheter och inslag till djupgående litteratur.

Vad är grejen med Israel?
...är ett projekt riktat till unga för att lyfta detta
centrala ämne. På bloggen grejen.israelsvan.com

hittar du inlägg, artiklar, poddar och digitala tidningar
helt kostnadsfritt. Där kan du även signa upp dig på
vårt nyhetsmail och hålla dig uppdaterad om vad som
är på gång.

Resa till Israel
Medias bild av Israel kanske inte gör att man lockas
att resa till Israel. Men nu ser verkligheten a nnorlunda
ut. Och att resa till Israel blir ett konkret sätt att
ta in Bibelns sanningar, hur Gud har utvalt Israel på
ett alldeles unikt sätt och hur Han använder det för
att förmedla till oss vem Han är och vad Han vill. På
hemsidan www.israelsvan.com/resor kan du läsa om
aktuella resor.

Guds välsignelse,
Erik Borg, Israels Vänner
erik.borg@israelsvan.com
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