
 F O R N T I D

För 4.000 år sedan avslöjade Gud sin plan för det 
judiska folket. Det var patriarkerna Abraham, Isak 
och Jakob som fick höra om framtiden. Villkoret 
för att få se alla löften förverkligade var lydnad. 
De lyckades med mycket men inte fullt ut. Straffet 
var förskingring och utdrivande från landet. Men 
löftet stod kvar eftersom det var evigt.

Den stora förskingringen börjar när Romarrikets 
arméer vandaliserar Jerusalem år 70 e.Kr. På 
100-talet e.Kr., under kejsar Hadrianus tid, fick 
staden ett nytt namn, Aelia Capitolina och landet 

ett nytt namn, Palestina. Därefter ligger landet 
nästan öde i 1.700 år. Städer som Jerusalem och 
Joppe samt ett flertal byar finns omnämnda och 
då med en majoritet av judar. Det finns flera upp-
täcktsresande som under 1700- och 1800-talen 
beskriver verkligheten av ett näst intill öde land.

 N U T I D

Vid 1800-talets mitt börjar ett uppvaknande 
inom både landet och folket. Det nya moder-
na Jerusalem börjar byggas utanför murarna. 
Theodor Herzl presenterar sina framtidsplaner 

om återupprättandet av både folket och landet 
i det som kom att kallas sionism. Det utdöda 
språket, hebreiskan, föds på nytt genom Eliezer 
Ben Yehudas arbete och binder idag samman 
alla världens judar.

Området Palestina, som kallades det Brittiska 
mandatet, blir efter första världskrigets slut de-
lat i två delar, en judisk och en arabisk del, där 
även nuvarande Jordanien ingick. Delningen 
slogs fast 1920 i det s.k. San Remo-avtalet. Det 
var dåvarande Nationernas Förbund, NF, där 
även Sverige var med, som gav internationellt 
erkännande till delningen. Avtalet använder de 
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viktiga ordet ”återupprätta” vad det gällde judar 
och landet. Återupprätta något som man tidigare 
hade haft. Här får Israel sin legala rätt till landet. 
Man är inte ockupant som en del idag tycks tro.

Några fruktansvärda år följer under andra världs-
kriget. Miljoner människor dör under bomb-
ningarna eller på stridsfälten. I de i Tyskland och 
Polen upprättade koncentrationslägren mördas 
cirka 6 miljoner judar på kort tid. I och med de 

allierades seger öppnas portarna till ett av läg-
ren, Auschwitz. Hela världen ställs plötsligt öga 
mot öga med det största humanitära brottet i 
mänsklighetens historia. Att besöka förintelse- 
museet Yad Vashem i Israel och att få se och 
höra om nazismens fruktansvärda illdåd sätter 
spår för livet.

Två år senare - Förenta Nationerna hade då 
bildats - beslutar FN vad som skulle ske med 
området som då ännu inte hade fått namnet 
Israel. 33 länder röstar för Israel, 10 lägger ner 
sina röster och 13 röstar emot. Sverige röstar för. 
De som röstade mot var 11 arabiska länder samt 
Grekland och Kuba. Arabländerna tackade nej, 
därför blev det ingen ägare till det vi bl.a. kallar 
Västbanken, det bibliska Judeen och Samarien, 
och Gaza. Enligt San Remo avtalet var allting 
redan Israels. Arabsidan sa att de inte skulle ac-
ceptera omröstningen, utan de skulle inta hela 
området genom krig. Något dygn efter det att 
David Ben Gurion hade läst upp Israels själv-
ständighetsförklaring den 14 maj 1948 anföll sex 
arabarméer det nybildade landet. Men Israel 
vann, de vann också alla de följande krigen där 
grannarna provocerade eller anföll Israel. Idag 
börjar fler och fler av de tidigare fienderna att 
sondera möjligheten att bli god vän med Israel.

Men beslutet i San Remo behöver vi väl inte bry 
oss om, det är ju så länge sedan resonerar många, 
men vi skall komma ihåg att när FN bildades 1947 

så skrev man in i FN-stadgan i kapitel 12 artikel 
80 att FN övertog alla rättsinstrument från NF, 
”inget i stadgan skall tolkas – för att på något 
sätt ändra rättigheterna hos några stater eller 
folk eller grunderna i existerande internationella 
rättsinstrument”. Sålunda är San Remo-avtalet 
gällande i full kraft idag. Det betyder att FN in-
te kan ta någon del av Israel, t.ex. Västbanken 
eller Gaza och ge till någon annan myndighet 
som t.ex den palestinska. Det här tycks många 

regeringar inte ha en aning om, inte heller den 
svenska, trots att man själva har varit med och 
röstat fram beslutet, som man idag på olika sätt 
försöker ogiltigförklara.

I S R A E L S  F R A M S T E G  E N 
T I L L G Å N G  F Ö R  VÄ R L D E N

Det är väldigt medmänskligt att glädjas när det 
går bra för andra! När länder utvecklas från att 
vara en fattig nation till att efter många år kom-
ma högt upp i välståndsligan, då har vi något att 
glädja oss åt. Israel är ett sådant land. Nationen 
formades av ett folk som samlats från många 
länder och Israel hade en svår start med fle-
ra krig. Utan humanitärt stöd från traditionella 
biståndsorganisationer har man lyckats forma 
en nation som 2017 rankades som nummer 21 
i OECD:s välståndsliga där Sverige låg på 12:e 
plats. Här följer en rad innovationer, produkter 
och annan utveckling som ger en bild av orsaken 
till Israels framsteg.

I S R A E L  -  D Ä R  B I B E L N S  B E -
R ÄT T E L S E R  FÅ R  L I V

Finns det något annat land i världen som är så 
präglat av historien som Israel? Staden Jerusalem 
med sin 3.000-åriga historia har varit belägrad 
över trettio gånger genom historien. Alla dessa 
perioder har naturligtvis lämnat spår efter sig, 
spår som man finner så fort man sätter spaden 
i marken.

Det som kanske är speciellt med Israel är dock 
dess bibliska historia. Miljoner turister har besökt 
de platser som Bibeln berättar om. Man vill ve-
ta precis var det hände. Alla platser kanske inte 
är verifierade men det överskyls av känslan och 
atmosfären. Vid besöket i Kapernaum behövs 
det ingen ”känsla”, för där visar stenläggning-
en i gränden, en meter från mig på andra sidan 
staketet, att det var här Han gick med sina lär-
jungar. Då är man nära.

Att besöka de romerska lämningarna vid 
Massadaklippan eller korsfararborgen vid Haifa 

eller stridsvagnsmonumenten vid Golanhöjderna, 
allt detta ger ett tvärsnitt av flera tusen år genom 
historien. Att besöka Harmagedon och känna av 
skeendet när Napoleon stod där eller föreställa 
sig Johannes syner i Uppenbarelsebokens apo-
kalyptiska skildring av en nära framtid för just 
den platsen är mäktigt.

Är det Josefs, Jesu styvfars, snickarboa man hittat 
där under Bebådelsekyrkan i Nasaret? Är stjärnan 

en trappa ner i Födelsekyrkan i Betlehem den 
som utmärker platsen för när Gud inkarnerades 
hit till jorden för att förbereda världens största 
räddningsaktion? Att gå längs Via Dolorosa och 
försöka sätta sig in i skeendet vid de olika statio-
nerna; att stå ensam längst ner i fängelsehålan i 
Kajfas palats efter att Han hade gisslats en trappa 
upp över hålan där fästena för remmarna ännu 
finns kvar; att få höra den 88:e Psalmen läsas högt, 
då är det svårt att inte bli gripen och fälla tårar.

Att stå uppe på Oljeberget och skåda ut över 
bergets sluttningar med de tusentals, kanske 
tiotusentals gravarna - alla med förhoppningen 
att vara så nära som möjligt - när Israels Konung 
rider in genom den idag ännu stängda Gyllene 
porten. Han som är hoppet för en mänsklighet 
som håller på och krackelerar kommer tillbaka.
Bara en timme senare kan man vara vid Döda 
havets märkliga saltrika vatten eller vid Röda 
havet vid Eilat och snorkla eller ligga på de mils-
långa stränderna vid Medelhavet för att sking-
ra tankarna: ”Undrar om Han gick någon gång 
på den här stranden?” Sannerligen är detta ett 
fascinerande land.

M E D I C I N S K  S T O R M A K T

Israel är en av världens främsta vad det gäller 
mediciner. Här finns en av världens största läke-
medelsproducenter, TEVA, med närmare 40.000 
anställda runtom i världen, varav över 5.000 i 
Israel. Här forskas fram och säljs mediciner som 

Vy från Oljeberget där vi ser judiska gravar, gamla stan och 
även anar det moderna Jerusalem i bakgrunden.

Idag börjar fler
och fler länder

sondera möjligheten
att bli god vän

med Israel

Israel är till ytan stort som Småland och här finns allt från torr öken till kustremsor och snöklädda bergstoppar.
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är till nytta för hela mänskligheten. Här tillverkas 
också många av medicinerna för leverans runt 
om i världen.

Man har tagit fram läkemedel för att hejda mul-
tipel skleros (MS) - ihop med Active Biotec i Lund 
har man ett läkemedel mot MS under utveckling. 
Från TEVA kommer även ett välkänt läkemedel 
mot Parkinsons sjukdom.

Ögonsjukdomen Retinitis pigmentosa - som 
förstör synen för miljoner människor - verkar 
de nu ha ett botemedel på gång med i Israel. 
9-cis-ß-carotene är den molekyl man behöver i 
näthinnan för att ljusreceptorerna skall fungera.

Under tiden denna bilaga produ-
ceras går Covid-19 som en löp-
eld över jorden. Att få fram teknik 
för hur man skall kunna testa vil-
ka som är sjuka har varit kompli-
cerat, samtidigt som miljoner av 
människor dör. I Israel har det ut-
vecklats en teknik, Scentech, som 
gör det möjligt att hitta smitta via 
människans utandningsluft. På 10 
sekunder kan man få svar på om 
smitta föreligger eller inte.

F Ö R S T K L A S S I G  M E D I C I N S K 
T E K N I K  F R Å N  I S R A E L

En kamera i storleksordningen som ett piller 
kan nu följa med flödet genom hela tarmen 
och under tiden sända skarpa färgbilder av allt 
den ser. Liknande pillerstora kameror kan filma 
matstrupen eller tjocktarmen. Har du tänkt på 
den snedskurna injektionsnålen? Den är en is-
raelisk uppfinning, liksom mammografikame-
rorna av senaste modell. Stenten (nätet som 
läggs in vid hjärtinfarkt i ådern) och så oerhört 
många fler av israeliska uppfinningar, finns 
idag på de flesta svenska sjukhus. I Israel finns 
en rad sjukhus med internationell spetskom-
petens som t.ex. Hadassa i Jerusalem.

H Y P E R M O D E R N T  U N D E R -
J O R D I S K T  S J U K H U S

I Haifa i norra Israel ligger detta hypermoderna 
sjukhus placerat, nästan granne med universitetet 

på berget Karmel. Hit kommer ofta sårade från 
norra gränsen mot Libanon. Hit kommer också 
libanesiska patienter med komplicerade skador 
eller sjukdomar. När de behandlats färdigt av 
israeliska läkare hjälps de tillbaka in i Libanon.

Varje våning i detta höga komplex har exakt sam-
ma färgkombination till motsvarande underjor-
diska garage. Flera tusen bilar ryms här under 
jorden i fredstid. Vid en krigssituation kan garaget 
snabbt omvandlas till ett underjordiskt sjukhus 
med plats för tusentals människor. Personalen 
på varje våningsplan över jord vet exakt vilket vå-
ningsplan under jord, som de skall flyttas till vid 
fara. 1.400 parkeringsplatser förvandlas till 2.000 
sjukhussängar. Samma höga krav på utrustning 

och hygien finns på motsvarande plan under 
jord som ovan. Alla slangar och kablar finns fär-
diga i väggarna klara att kopplas in. Sjukhuset 
ligger ju bara några mil från den libanesiska och 
syriska gränsen och som snabbt kan förvandlas 
till en krigszon.

För en tid sedan hade man ett israeliskt fältsjuk-
hus uppbyggt nära gränsen för att hjälpa såra-
de från Syrien när regimen stred mot inhemska 
terroristgrupper. Efter behandling fick de ome-
delbart återvända över gränsen.

Detta med politik är en märklig företeelse. Vid is-
raeliska sjukhus jobbar judisk och arabisk personal 
sida vid sida, viket visar på den samarbetsanda 
som börjat utvecklas inom befolkningen. Även 
palestinsk sjukvårdspersonal utbildas i Israel för 
tjänst inom den palestinska myndigheten. Till ex-
empel är det väldigt ofta som palestinska ledare 
och deras familjer tas över gränsen till Israel för 
att få specialistvård. Efter rehabilitering skjutsas 
de tillbaka till Gazaremsan igen. Trots detta bör-
jar retoriken igen om hur fruktansvärt Israel och 
det judiska folket är och som därför till varje pris 
måste tillintetgöras. Från Iran, som betalar det 

mesta av anfallen hörs orden om Israel som en 
”cancersvulst som måste opereras bort”. Judarna 
kallas ”apor och grisars avkomma”.

Man kan undra hur många iranier som fått sina 
liv räddade genom ”avkommans” fantastiska 
forskningsresultat?

I  I S R A E L  B L O M S T R A R 
Ö K N E N  S O M  A L D R I G  F Ö R R

Israel är det enda land i världen som tvingar ök-
nen att retirera. Det sker bland annat genom ett 
enormt projekt med återplanteringar av skog. 

Genom att studera Bibeln har 
man kunnat se var det växte skog 
tidigare i historien, alltså borde 
detta fungera även idag. Öknen 
som tidigare gick ända fram till Tel 
Avivs stadsgräns har nu tvingats 
backa många, många mil söderut. 
Samtidigt var ju öknen det torraste 
området och det skulle behövas 
mängder av vatten för att få både 
träd och jordbruksprodukter att 
växa där. Den mängden vatten 
hade man inte före 1959.

Man uppfann då systemet med droppbevattning. 
Slangar med små hål i vid varje planta, som tillät 
att bara en droppe i taget nådde växten som då 
alltid hade fukt att tillgodogöra sig. Alla plante-
ringar i hela Israel är idag övertäckta med sådana 
slangar. Denna israeliska teknik finns över stora 
delar av världen, den värld som nu alltmer lider 
av vattenbrist. Land efter land runt jorden får nu 
hjälp att lösa sina vattenproblem och på så sätt 
även förhindra krig.

Samtidigt såg man den stora mängden av använt 
vatten som gick till spillo. Nya tekniker togs fram 
som gjorde spillvatten till något dyrbart och som 
därför måste användas. Genom hela landet går 
det idag vattenrör med spillvatten till jordbruket. 
Allt detta renade spillvatten går i rör och tunnlar 
genom landet målade med en särskild färg så att 
de är lätta att känna igen. 80% av allt spillvatten 
återvinns idag i Israel. Som jämförelse kan man 
nämna USA som återvinner bara två procent av 
spillvattnet.

Men dessa olika innovationer kunde inte lösa 
alla problem. Sjön Genesaret, Israels största 

Israel är det enda land i världen som 
tvingar öknen att retirera. Det sker 

bland annat genom ett enormt projekt 
med återplanteringar av skog

Odlingar utanför Eilat i södra Israel.
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vattenreservoar, och några mindre vattendrag 
kunde inte fylla alla behoven hos ett allt mer tör-
stande land och folk. Man riktade nu sina blickar 
mot Röda havet och Medelhavet. Skulle det gå att 
avsalta havsvatten och göra det till dricksvatten?

Avsaltningsmetoden man uppfann kallas för de-
salination och tekniken för att utföra den kallas för 
omvänd osmos. Tekniken innebär att saltvattnet 
förs genom halvgenomträngliga membran och 
är vid processens slut helt rent vatten. Därefter 
tillsätts de mineraler som människan behöver i 
sin kropp.

Idag utgör avsaltat havsvatten närmare 80-90% 
av Israels vattenbehov; Israel har nu överskott på 
dricksvatten. Via stora rörledningar sänds över 
50 miljoner kubikmeter dricksvatten per år till 
grannlandet Jordanien. Alla avsaltningsanlägg-
ningarna drivs helt via solenergi.

Ungefär 1% av världens dricksvatten är idag avsal-
tat havsvatten. WHO räknar med att redan 2025 
kommer den summan att öka till 14%. I Kuwait 
är motsvarande siffra 100%, eftersom landet inte 
har några egna sötvattenförråd.
Dessa stora volymer gör att man nu kan erövra 
och återplantera fler och fler områden i öken-
trakterna. Skogar planteras och svajande bom-
ullsfält och andra grödor syns så långt ögat kan 
nå. Från luften kan man se dessa stora områden 
övertäckta med nät för att hindra insekter att 
skada produkterna. En allt större del av Mellan-
österns befolkning får idag avsaltat dricksvatten 
till sanitära behov.

En tragisk detalj är de återkommande terrorist-
dåden från palestinsk sida där man startar skogs-
bränder som bränner ned träd som planterats 
för många tiotals år sedan och som nu ödeläggs. 
Det är också en plåga med alla de ballonger för-
sedda med pyromanprodukter som terroristerna 
låter följa med vindarna in över Israel och som 
sätter eld på odlingarna och all den färdiga grö-
da som går till spillo. Detta borde fördömas av 
åtminstone alla demokratiska stater.

Ö K N E N S  F Ö R VA N D L I N G  -  E N 
P R O F E T I S K  U P P F Y L L E L S E

Det som idag sker i de israeliska ökenområdena 
är en direkt uppfyllelse av det som skrevs 698 
år före Kristus av profeten Jesaja: “Öknen och 
ödemarken skall glädja sig, hedmarken fröjda 
sig och blomstra som en lilja. Den skall blomst-
ra skönt och fröjda sig, ja, fröjda sig och jubla. 
Libanons härlighet skall ges åt den, Karmels och 
Sarons prakt. De skall få se HERRENS härlighet, 
vår Guds majestät.” (Jes. 35:1-2)

Allt fler bosätter sig i de vidsträckta ökenområ-
dena. Staden Be’er Sheva kallas nu ”öknens hu-
vudstad” som också mer och mer byggs ut för 
IDF, Israels försvarsmakts centrum. Staden har 
redan 225.000 invånare med ett eget universitet.

F I S K O D L I N G  I  Ö K N E N

Från luften kan man också se ett nytt inslag, det 
är stora vattensamlingar i form av bassänger 
under tak. Här odlar man fiskarten ”stör” för att 
producera ”rysk kaviar”, som kallas för ”Israels 
svarta guld”. Denna fisk är israeliskt-odlad. Nu 
konkurrerar Israel med Ryssland med lägre pri-
ser för likadan kaviar men odlad i öknen under 
perfekt kontroll av folk med hjälp datorer.

I S R A E L S  S T O R A 
S A LTA N L Ä G G N I N G A R

När vi ändå talar om salt och vatten kan vi ju sam-
tidigt titta på hur man i Israel producerar salt som 
sedan exporteras runt hela vår jord. Det är i Döda 
havets södra del - där man tror att Sodom och 
Gomorra en gång låg - som en stor saltindustri 
är baserad. Här finns stora områden som består 
av vattendammar. Här leds vatten in från Döda 
havet, som sedan får ligga och dunsta bort tills 
det bara finns salt kvar på botten av dammen 
Detta kan grävas bort med maskiner och sedan 
förfinas till t.ex. koksalt eller till salt med grövre 
och sämre kvalitet, som kan användas som väg-
salt i Sverige. Här går lastbilar i skytteltrafik ner 
till hamnen i Eilat varifrån saltet förs vidare för 
färd ut i världen.

De södra delarna av Döda havet, där saltindustrin 
finns, är samtidigt en av de absolut mineralrikaste 
platserna på jorden. Man har räknat ut vad som 
finns på denna unika plats: 2.000 miljoner ton 
kaliumklorid; 980 miljoner ton magnesiumbro-
mid; 22.000 miljoner ton magnesiumklorid; 6.000 
miljoner ton kalciumklorid samt 11.000 miljoner 
ton natriumklorid. Här finns mineraler till att 
konstgöda hela jordklotet i generationer fram-
över. Här finns även allt som behövs vad gäller 
viss vapentillverkning.

Det sammanlagda värdet av dessa mineraler är 
fyra gånger större än hela USA:s om man ser 
till alla dess tillgångar i mark, banker, industrier 
samt privat egendom. Man kan tänka sig att det 
vore ett intressant kap att komma över för det 
kommande angreppet på Israel som profeten 
Hesekiel beskriver i kapitel 38-39; “Jag ska dra 
upp mot det obefästa landet, jag ska angripa 
dem som bor där i trygghet, alla som bor där 
utan murar, bommar eller portar.” (Hes 38:11)

J O R D G U B B S P L A N T O R  I 
Ö G O N H Ö J D

Jordgubbar odlas numera i hängrännor som sit-
ter i ögonhöjd. Man behöver inte ligga och krav-
la på marken längre. Istället för jord innehåller 
hängrännorna träull som rötterna slingrar sig i 
och som hela tiden förses med rinnande vatten 
som innehåller alla de näringsämnen som plan-
torna behöver. Därmed är det rent och snyggt 
på golvet, där man kan odla annat. Varje natt 
flyger jumbojets från Israel med frukt, grönsa-
ker och blommor.

E L B I L A R  L A D D A S  U N D E R 
K Ö R N I N G

I Israel har den så kallade induktionstekniken 
vidareutvecklats under många år. Den innebär 
att det läggs en kabelslinga 8 cm ner i vägbanan 
som laddar batteriet när man kör ovanpå sling-
an. På Gotland har vi en sådan provanläggning 
mellan Visby flygplats och stadens centrum. Här 
körs både bussar och lastbilar fram och tillbaka 
längs med slingan i vägbanan. Man samarbetar 
med det israeliska företaget Electreon, de säger 
sig tro att hela världen snart kommer att följa ef-
ter. Ett liknande projekt pågår även mellan Volvo 
och ett annat israeliskt företag.

S TA R K  E K O N O M I S K 
T I L LVÄ X T

Under åren har den israeliska valutan fått en allt 
starkare ställning. För närvarande får man betala 
nästan tre kronor för en shekel. Trots detta så har 
Israel lyckats att hela tiden öka sina marknadsan-
delar i världen. En del av förklaringen är att man 
vågat satsa på riskkapital. Svenska delegationer 
har varit i Israel för att dra lärdom av hur de lyckas 
utveckla ekonomin i landet.

Israel har gått från jordbruksunder till IT-paradis. 
Högteknologiska produkter och tjänster har 
ökat omvärldens intresse för utbyte med Israel. 
Statsstyrning i ekonomin har fått ge vika för pri-
vata initiativ. Jordbruket är samtidigt på väg att 
överföras från kollektivt till enskilt ägande. Under 
det senaste decenniet har Israel blivit en ledan-
de leverantör till den globala telekombranschen. 
Även inom halvledarindustrin, inklusive exem-
pelvis mikroprocessorer, data och röstkommu-
nikation, nätverkskommunikation, fordon och 
försvar, är Israel en viktig global aktör. Tack vare 
detta, samt Israels förmåga att löpande producera 

Det som idag sker
i de israeliska

ökenområdena är en 
direkt uppfyllelse av 

det som skrevs 698 år
före Kristus av

 profeten Jesaja

Stör odlas i öknen för att producera kaviar av hög kvalitét.

Elbilar laddas under körning med hjälp av
särskilda kabelslingor i vägbanan.
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innovativ teknik, har landet blivit attraktivt för 
nya investeringar och samarbeten. Man brukar 
säga att israelen ofta till sin natur är nyfiken på 
om saker går att göras ännu bättre.

Israel var tidigt ute med vaccinering mot covid-19 
och redan i januari fick den miljonte israelen en 
spruta. ”Vi slår alla rekord. Vi ligger före hela värl-
den”, hävdade man stolt. Sverige har vid upp-
repade tillfällen hänvisat till Israel som ett före-
gångsland gällande vaccineringen mot Covid-19.

Under mars månad meddelade landets hälso-
minister att distributionen av vaccin till de som 
skulle ta den första sprutan saktades ned för att 
säkerställa tillgången av vaccin till alla som skulle 
ta den andra dosen. Denna snabba vaccinering 
resulterade i att experter höjde förväntningarna 
på den israeliska ekonomin under 2021.

En intressant marknad är handeln med diamanter, 
som helt domineras av judiska specialister och 
sliperier, flera av dem placerade i Amsterdam.

I S R A E L S  S T O R A  G A S -  O C H 
O L J E F Y N D I G H E T E R

I alla år har man förundrat sig över att det finns 
så mycket olja i hela regionen, men inte i Israel. 
Visserligen har Israel stora arealer med berggrund 
som innehåller skifferolja men den har bedömts 
så dyr att utvinna att man avvaktat. Man vet nu 
att det är cirka 150 miljarder fat olja som ligger 
och väntar. Med Bibelns hjälp försökte man också 
utröna var det eventuellt skulle kunna finnas olja. 
Men det visade sig att oljebibelställena handlar 
mest om olivolja.

På 2000-talet hade man börjat provborra i den 
del av havsbottnen i Medelhavet som genom 
internationella avtal tillhör Israel. Man gjorde lo-
vande fynd i området. Detta ledde till att Libanon 
genom förhandlingar försökte att flytta sin söd-
ra undervattensgräns längre söderut för att de 
intressanta områdena skulle tillfalla Libanon 
och inte Israel. Även med Cypern, som gränsar 
till dessa havsområden, för man vissa dialoger.

Ungefär 80 km utanför kuststaden Haifa visade 
borrningar att där fanns stora gasfyndigheter. 
Fältet fick namnet Tamar och det beräknades 

innehålla 250 miljarder kubikmeter gas. Några år 
senare hittade man - 130 kilometer utanför Haifa 
- ett gas- och oljefält som fick namnet Leviatan. 
Det fältet beräknades innehålla 450 miljarder 
kubikmeter gas samt ytterligare 600 miljoner fat 
olja. Vattendjupet här är cirka 1.500 meter och 
borrarna gick ner till 5.170 meter i Tamar och till 
7.200 meters djup ner till Leviatan. Detta nämnt 
för att visa på de oerhörda tekniska problem som 
det handlar om. Leviatan började kommersiellt 
producera år 2019.

Israel har genom dessa gas- och oljefyndigheter 
seglat upp som en stormakt vad gäller energi. 
Flera länder förhandlar därför om att köpa en-
ergi från Israel.

P I P E L I N E S  F R Å N  I S R A E L 
T I L L  E U R O PA

Ett sätt att ekonomisera hela fyndigheten är ju 
att bygga en pipeline från Israel via Cypern och 
vidare till Grekland och att där koppla in sig på 
det europeiska gasnätet, som ju annars till stor 
del är tillgodosett av gas från ryska Gasprom. Allt 
detta visar att Israel på ytterligare ett område har 
visat sin styrka och sitt kunnande.

All denna undervattensteknik har tvingat Israel att 
skapa en helt ny marin stridsteknik för att skydda 
alla dessa utrustningar som går på havsbottnen 
för att förhindra sabotageförsök som skulle vara 
förödande för vattenmiljön och ekonomin, om 
de lyckades.

VÄ R L D S A R T I S T E R  PÅ  D E N 
K U LT U R E L L A  S C E N E N

Här ser vi alla Nobelpristagare stiga fram, eller 
alla Oscarsvinnare eller vinnare av Grammisar 
och Guldbaggar eller litteraturpristagare.

Det är märkligt hur det judiska folket har varit 
och är representerat i stort antal inom dessa 
konstarter. När vi ser listan efter varje film på TV 
så ser vi rader av judiska namn rulla förbi. Det 
är likadant här hemma på det nationella planet. 
Zandén, Josephsson, Grünewald och Bindefeld, 
bara för att nämna några. Vi ser deras namn eller 

ansikten varje vecka på TV. Det är likadant på det 
politiska planet både nationellt och internationellt.

Det var samma sak flera tusen år före Kristus. Då 
samlades ”konstförfarna män” för att utsmycka 
byggnader och tempel. Där var Salomos tempel 
som man aldrig tidigare hade skådat med en så-
dan skönhet, eller levitkören och musikerna som 
framträdde till Guds ära. Det är ett fascinerande 
folk som på olika sätt får vara till stor påverkan 
för hela mänskligheten.

N O B E L P R I S !  0 , 1 5 % 
K O N T R A  2 3 %  H U R  Ä R  D E N N A 
S K I L L N A D  M Ö J L I G ?

Enligt det israeliska ”Central Bureau of Statistics” 
är Israels befolkning idag 9,14 miljoner, bestå-
ende av cirka 6,77 miljoner judar, 1,92 miljoner 
araber/palestinier och 448,000 ”andra”. Då är 
inte palestinier på Västbanken eller Gazaremsan 
medräknade eftersom de lever på den palestin-
ska myndighetens territorium.

Israels idag närmare sju miljoner judiska invå-
nare utgör 0,088% av mänskligheten, (ca 7,85 
miljarder). Utanför Israels gränser lever ytterli-
gare cirka fem miljoner judar i förskingringen i 
en rad länder.

Från dessa sammanlagt ca 12 miljoner judar 

Judarna är ett
fascinerande folk

som på olika sätt får 
vara till stor 

påverkan för hela 
mänskligheten

Sverige har vid upprepade
tillfällen hänvisat till Israel 
som ett föregångsland 
gällande vaccineringen
mot Covid-19
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som utgör ca 0,15% av jordens befolkning har 
en lång rad Nobelpristagare utvalts. Från prisets 
grundande år 1901 har cirka 950 priser delats ut. 
Judiska mottagare som under åren har tilldelats 
priset är följande:

Kemi 36 stycken
Fysiologi 56 stycken
Fysik 59 stycken
Litteratur 16 stycken
Ekonomi 34 stycken
Fredspris 9 stycken

Totalt från 18 länder 214 stycken

Från dessa runt 0,15 % har omkring 23 % av värl-
dens Nobelpristagare kommit. Så gott som vid 
varje Nobelfest så är det nästan alltid en israel 
eller en jude från annat land som belönas. Kan 
det bero på intelligens? Absolut, men det kan 
säkert också bero på det som utlovades till pa-
triarkerna Abraham, Isak och Jakob, 1 Mos. 18:17: 
”Av Abraham skall det ju bli ett stort och mäk-
tigt folk, och i honom skall alla folk på jorden bli 
välsignade”. Här ligger hemligheten till all deras 
framgång, men också hemligheten till att vi kan 
dra nytta av allt detta.

K O N S P I R AT I O N S T E O R I E R 
O C H  S K R Ö N O R

Judarna har under historiens gång utpekats som 
skyldiga till det mesta av världens alla olyckor. 
Det är alltid judarnas fel. En lögnpublikation, 
”Sions Vises Protokoll”, utarbetad av hemliga 
polisen i Ryssland under tsartiden beskrevs vara 
judarnas plan för att skaffa sig världsherravälde. 
Den sprids idag på nätet och i Mellanöstern i 
ständigt nya upplagor. Även Adolf Hitlers jude-
fientliga bok ”Mein Kampf” är en bästsäljare.  
I dessa moderna tider kan vi lägga till all den 
hatpropaganda som förs fram via sociala medier 
av fanatiska judehatare.

Skrönor som: ”Ni vet väl att det var judarna som 
startade Digerdöden”, eller: ”Ni vet väl att alla 
judar som jobbade i Tvillingtornen i New York 
- när de störtade samman - hade tagit ledigt 
från sina jobb den dagen”. Under den pågående 
pandemin anklagades Israel för att förhindra att 
vaccinera alla på Västbanken och Gaza. Detta är 
total lögn eftersom Västbanken och Gaza är helt 
egna områden med ett eget form av statskick 
och som själva är ansvariga för sin befolkning. 
Så fortsätter det år ut och år in, generation efter 
generation, och världen sväljer betet.

A N T I S I O N I S M  B A R A 
E T T  F I N A R E  O R D  F Ö R 
A N T I S E M I T I S M

Idag när det blivit förbjudet med antisemitism 
och rashat i land efter land, ja, det är till och med 
höga straff för sådant, då har man bytt ut ordet 
antisemitism mot antisionism. Man säger: ”Vi är 
inte mot judarna vi är bara mot att landet Israel 
har grundats mitt i Mellanöstern”. Man hoppas 
på det sättet kunna fortsätta med sitt judehat, 
men bara bakom en annan fasad. Det är samma 
lögn men bara en lek med ord.

Vi kan följa antisemitismen genom historien 
via farao i Egypten, Nebukadnessar i Babylon, 
Antiokus Epifanes i det grekiska imperiet, 
Hadrianus i det romerska imperiet genom islams 

historia osv. Inte att förglömma Adolf Hitlers så 
kallade 1000-åriga rike i vår tid. Alla dessa impe-
rier, och alla dess mindre underhuggare, de har 
alla utraderats i all sin prakt. 

Orsaken är att det finns en andlig lag som gäller 
vårt förhållande till det judiska folket och Israel. 
I Första Moseboken läser vi: “Jag skall välsigna 
dem som välsignar dig och förbanna den som 
förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli 
välsignade.” (1 Mos. 12:3)

Den här lagen gäller för varje individ, företag, 
myndighet eller regering. Den gällde för alla de 
imperier som gick under efter att först ha gett 
sig på Israel. Den gäller också för oss, vill vi ha 
det lite lättare eller vill vi ständigt kämpa i mot-
vind, så är vår ställning till den andliga lagen en 
livsnödvändighet.

I våra dagar har antisemitismen framträtt under 
ett nytt namn, BDS. Denna organisation får nu 
allt hårdare kritik eller rent av förbud att verka i 
land efter land. Fängelse eller dryga böter väntar 
den eller de som propagerar för BDS. Bokstaven 
B står för Boycott och man vill att människor in-
te skall handla varor som kommer från Israel. 
Bokstaven D står för Deinvestment. Det betyder 
att företag inte skall investera i något som har 
med Israel att göra. Inga aktier skall köpas, inget 
samarbete med judiska börser eller placerare får 
förekomma. Kort sagt, bryt alla företagskontakter 
med Israel. Bokstaven S står för Sanctions, sank-
tioner. Här vill man att det på regeringsnivå skall 

Häri ligger
 hemligheten till all 

deras framgång,
 men också hemligheten 

till att vi kan dra
nytta av allt detta

Det är viktigt att vi alla står upp mot den ständigt 
närvarande antisemitismen i det svenska samhället.

Det judiska folket är starkt representerat på den kulturella scenen.
Här ser vi Steven Spielberg, en av filmvärldens stora giganter.
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införas sanktioner mot Israel. Här är den svenska 
politiken just nu en stor olycka för vårt land och 
folk. Om det är Gud själv som står bakom exis-
tensen av Israel och välsignar dem, bör vi inse 
vem vi går emot.

B O J K O T TA  I S R A E L ? 
LY C K A  T I L L !

Med jämna mellanrum dyker det upp krav på 
att vi skall bojkotta Israel eller varor från Israel. 
Ibland är det organiserade smågrupper, ibland 
är det regeringsföreträdare. När kraven sedan 
aldrig blir genomförda så framstår de som enbart 
löjliga. Nästan ingen kan tänka sig att själv leva 
upp till de höga tongångarna. Det blir uppenbart 
när man tar del av aktuella listor med namn på 
vilka varor eller annat som skall bojkottas. Här är 
exempel på en sådan lista:

• Släng alla datorer som innehåller Intel 
Microchip, eftersom det har utvecklats i Israel.

• Flera av Windows operativsystem är utveck-
lade av Microsoft i Israel. Avinstallera dessa 
genast!

• Passa också på att avinstallera virusskyddet då 
teknologin bakom brukar komma från Israel.

• Har du en mobiltelefon med kamera så kasta 
den, eftersom det chip som används oftast 
kommer från Israel.

• Har du eller skall du köpa en elhybrid så tänk 
om, det var israelisk teknik som lade grunden 
till den nya eran. Fortsätt att tanka bensin el-
ler diesel så al-Qaida, Hizbollah, IS eller an-
dra så kallade frihetskämpar kan få fortsätta 
att ta emot pengar från sina skyddslingar.

• Undvik att installera solenergi eftersom Israel 
har varit med och lagt grunden till denna 
nya teknik, och som nu byggs vidare med 
så kallade soltorn.

• Skicka tillbaka alla Tsunamivarningsbojar 
i haven till Israel tillsammans med 
programvarorna.

• Använder du en så kallad Babymonitor till 
barnvakt? Lämna tillbaka den, den är en is-
raelisk uppfinning.

• När du går på mammografi nästa gång så 
kolla att det inte är den israeliska Mirabel  
T-scan utrustningen som används.

• Släng all forskningslitteratur som presente-
rar israeliska uppfinningar och råd. Du kan 
ju inte skylta med att det kommer bra saker 
från Israel.

• Hjärtstenten - nätet som sätts in i ådern ef-
ter en hjärtinfarkt - uppfanns av Julio Palmaz 
och Richard Schatz. De är båda judar som 
fått betyda mycket för miljoner hjärtpatienter.

• Använder du Facebook? En av medgrundar-
na är juden Mark Zuckerberg.

• Söker du via Google? Det var juden Sergey 
Brin som utvecklade det. Två judar som knutit 
ihop hela världen.

Utan allt detta och mycket, mycket mer som ju-
dar gett oss, skulle vi förflyttas tillbaka till indu-
strins barndom.

Hoppas att Israel aldrig bojkottar Sverige eller 
svenska varor.

VÄ L S I G N A  I S R A E L !

När vi läser i Bibeln så inser vi att Gud håller sin 
hand över detta folk och detta land. Judarna lä-
ser vad som står i Bibelns Gamla Testamente. 
Messiastroende judar och vi kristna som har 
Jesus i centrum läser hela Bibeln. Guds hand-
lande med detta folk och kommande profetior 
är en spännande läsning.

Favoriserar då Gud detta folk? Det är nog sna-
rare så att Gud använder detta folk för att visa 
för mänskligheten att Han är verklig och har en 
plan med oss alla. Gud uttrycker i Hes. 36:22 ”… 
Det är inte för er skull jag gör det, ni av Israels 
hus, utan för mitt heliga namn…” (Läs gärna 
verserna före och efter denna vers som ger en 
djupare förståelse.)

Gud använder judarna. Gud uttrycker redan i 
1 Mosebok att detta folk ska bli till välsignelse. 
Detta blir ju konkret för oss nu bl.a. genom alla 
högteknologiska produkter som hela världen 
har användning av. Men Gud ber oss också att 
vi ska välsigna Israel och det är vår önskan att 
du som läser detta vill vara med och göra det. 
För Guds skull.

 F R A M T I D

Idag har Israel en befolkning på cirka 9,3 miljo-
ner invånare, fördelad på ungefär 75 % judar och 
25% israeliska araber. Av de israeliska araberna 
säger cirka 70 % att de inte kan tänka sig att bo 
i något bättre land än Israel. De motsättningar 
som media hela tiden målar upp gäller i de fles-
ta fall araber boende på Västbanken och i Gaza. 
Gräsrötterna i Israel kommer till stora delar väl 
överens när man går ute i stadslivet eller på mark-
nader. Detta visades bland annat i Tareq Taylors 
TV-program som handlade om matlagning. Så 
långt ser framtiden ljus ut för landet och dess 
befolkning.

Irans ständiga hot om att utplåna landet är ett 
ständigt gnagande orosmoment. De finansierar 
dessutom de grannar som Israel har i sin abso-
luta närhet. Följer vi vad Bibeln säger om landet 
och framtiden så kan vi förvänta oss betydande 
problem, ja till och med krig, i området. Men det 
kommer att till slut leda till fred i hela regionen.

Gud har i sitt ord Bibeln lovat att se till att de 
gränser som han lovade patriarkerna skall bli helt 
uppfyllda. Det judiska folket skall återsamlas till 
sitt land och bo i frid och ro. Bibeln säger att inte 
en enda av dem skall bli kvar ute i hednavärlden, 
alla skall hem. Den processen är redan i full gång. 
Varje dag landar flyg med nya immigranter. Land 
efter land töms på judar.

Väl hemma i löfteslandet kommer folket att 
blomstra till full kapacitet och bli till den välsig-
nelse för hela mänskligheten som Gud lovade 
patriarkerna.

Tidningen Israels Vän är en viktig publikation 
för den som vill hålla sig uppdaterad i det pro-
fetiska ordet.

Studiematerialet ”Varför Israel” är ett djuplodan-
de material som leder läsaren genom klargörande 
bibelställen om Israels roll i den sista tiden, fram 
till Jesu återkomst och tiden därefter.

När vi läser i Bibeln 
inser vi att Gud håller 

sin hand över detta folk 
och detta land
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I S R A E L S  A R A B I S K A  I N VÅ N A R E

Israels befolkning på 9,4 miljoner utgörs till 75 
% av judar och 25 % araber. Västbankens och 
Gazas araber och palestinier är icke medräknade 
eftersom de bor i ett annat land, den ”arabiska 
myndigheten”. Israels vänner har ett antal pro-
jekt bland dessa olika grupper både i Israel men 
också på Västbanken. Det handlar om skolprojekt, 
sociala projekt men också stöd till karismatiska 
arabisktalande församlingar.

I Nasaret, Jesu barndomsstad, stöder vi en ara-
bisk karismatisk församling som förutom ett 
starkt evangeliskt arbete även har ett socialt ar-
bete med matutdelning. De skänker även mat 
till fattiga judiska familjer i staden.

I staden Beit Jala i bergen ovanför Betlehem så 
stöder vi sedan ett par tiotals år den kristna ara-
biska skolan, Hoppets Skola. Vi har funnits med 
nästan sedan den byggdes. Där går drygt ett 
hundratal arabiska barn som inte kommer bara 
från kristna familjer utan även från muslimska. 
Skolan är internat för en del barn som kommer 
långväga ifrån. Man har hönseri med flera tu-
sen värphöns som hjälper till att hålla ekonomin 
igång. Under senare år har man också byggt en 
fotbollsplan med läktare som även används av 
kommunens olika idrottsgrupper. De elever om 
utexamineras där är kända för att ha mycket 
starka betyg vid examen.

I Jeriko nere i Jordandalen stöder vi ”Seeds of 
Hope”. Ett kristet centrum med både skola, sou-
venirbutik och restaurang vid sidan av den rent 
karismatiska församlingsverksamheten. Den 
grundades av Tass Saada, den tidigare livvakten 
till Yassir Arafat. Där har man nu öppnat en mo-
dern fabrik där man fyller källvatten på flaskor 
och som sedan säljs runt om i Israel. Du minns 
kanske berättelsen om hur brunnen som genom 
ett mirakel fick det odrickbara vattnet i källan 
omvandlat till det klaraste dricksvatten. 2 Kon. 
2:19-22  Männen i staden sade till Elisa: “Staden 
har ett bra läge, som min herre ser, men vattnet 
är dåligt och jorden bär ingen frukt.” Han sade: 
“Hämta åt mig en ny skål och lägg salt i den.” Och 

de hämtade en sådan åt honom. Därefter gick 
han ut till vattenkällan och kastade salt i den och 
sade: “Så säger HERREN : Jag har nu gjort detta 
vatten hälsosamt. Det skall inte längre komma 
död och ofruktsamhet av det.” Och vattnet blev 
hälsosamt och är så än i dag enligt det ord Elisa 
talade. Det var 2.500 år sedan och vattnet är lika 
klart idag när vi besöker källan.

I Betlehem, Jesus födelsestad, hjälper vi en ara-
bisk kristen församling. De har en mycket utsatt 
position mitt i en muslimskdominerad omgivning. 
Både Betlehem och Nasaret var tidigare städer 
med kristen majoritet. Tyvärr har detta under se-
nare år fått ombytta roller med tidvis förföljelse. 
Bland annat har den kristna bokhandeln med 
”Bibelshop” i Betlehem utsatts för brandattentat 
och sabotage vid olika tillfällen.

F R A M T I D E N  U T P E K A D

Här kommer snart att bli fred och försoning i 
området istället för de idag minst sagt oroliga 
förhållanden som råder mellan parterna. Här 
måste Hamas, som av världssamfundet är klas-
sat som en terroristorganisation, och Fatah, båda 
förändra sin attityd och sitt hat mot Israel och 
dessutom upphöra med tyranniet mot sina eg-
na. Även på Israel har vi rätt att ställa krav i deras 
ställning som Guds egendomsfolk.

5 Mos. 10:18-19  Han skaffar den faderlöse och 
änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom 
mat och kläder. Också ni skall älska främlingen 
för ni har själva varit främlingar i Egyptens land. 

Hes. 47:22-23 Ni skall dela ut det genom lottkast-
ning till arvedel åt er själva och åt främlingarna, 
som bor och föder barn ibland er. De skall vara 
för er så som infödda bland Israels barn. De skall 
med er få arvslott bland Israels stammar. I den 
stam där främlingen bor skall ni ge honom hans 
arvedel, säger Herren, HERREN. 

Förutsättningen för detta är enstatsförbundet 
som Bibeln beskriver i Jesaja kapitel 19:24-25  På 
den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av 

Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jor-
den. HERREN Sebaot skall välsigna dem och säga: 
Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien, 
mina händers verk, och Israel, min arvedel! 

Det är en således en gemensam välsignelse för 
Abrahams båda söner Isak och Ismael.  Det blir 
en pakt av välsignelse som hela mänskligheten 
då kommer att få uppleva att leva under och dra 
nytta av. Då är det slut med stridigheterna som 
profetiskt uttalades över Ismael: Han låg i strid 
med alla sina bröder, 1 Mos. 16:11-12. Men där är 
vi ännu inte framme utan vi får vänta ännu några 
år innan tiden är mogen. Vårt uppdrag under ti-
den är att sprida det livsförvandlande evangeliet 
över Mellanöstern. Redan idag ser vi hur folk på 
gräsrotsnivå börjar samarbeta på olika områden 
och där man gör det ser man omedelbart väl-
signelserna av det. Tareq Taylors tv-serie visade 
just på hur detta redan idag visar sig på olika 
områden. I det dagliga nyhetsflödet får vi regel-
bundet exempel på hur det fungerar men tyvärr 
är våra media i Sverige mer intresserade av att 
berätta hur fruktansvärda förhållandena är och 
man missar helt de goda nyheterna. Av de cirka 
2 miljoner araber/palestinier som är israeliska 
medborgare så vill enligt en genomförd enkät 
70 % inte bo i något annat land än Israel. Man 
säger att där är ordning och reda, där är jämlik-
het, där är demokrati och man har möjlighet att 
tjäna bra med pengar.

Sak. 14:17-19  Men om någon av jordens folk-
stammar inte drar upp till Jerusalem för att till-
be konungen, HERREN Sebaot, skall inget regn 
komma över dem. Om Egyptens folkstam inte 
drar upp och kommer dit, skall inte heller något 
regn komma. Detta blir den plåga som HERREN 
skall slå hednafolken med, de som inte drar upp 
för att fira lövhyddohögtiden. Detta skall vara det 
straff som drabbar Egypten, ja, det straff som 
drabbar alla hednafolk som inte drar upp för att 
fira lövhyddohögtiden. 

Det är detta som är så viktigt och orsaken till att 
vi vill visa dig den Guds vision som Israels Vänner 
står upp för.


