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DEL 1 Ulla Järvilehto
En kort översikt över historiska 

fakta om Mellanöstern
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Israel är en legitim (lagligen berättigad) 
stat, vars folk har historiska och etiska 
rättigheter till sitt eget land.

1.
� Den israeliska staten är ett över 3000 

år gammalt historiskt faktum, medan det 
aldrig har funnits en självständig pales-
tinsk arabstat på Israels landområde.
� Som mest blomstrade staten Israel 

på kungarna Davids och Salomos tid, på 
1000-talet före Kristus.
� Rom tillintetgjorde Jerusalem och 

landet Israel år 70 efter Kristus. Israels folk 
skingrades då till andra länder. Ett litet an-
tal judar har ändå bott på sitt historiska 
hemlands område genom alla tider. Ro-
marna gav landet namnet Palestina efter Is-
raels ärkefiender filistéerna och Jerusalem 
kallade de Aelia Capitolina.
� Under Israels folks förskingring har 

landet lytt under erövrare med olika namn. 
Det styrdes i tur och ordning av romarna, 
bysantinerna, araberna, korsfararna, ma-
meluckerna och de turkiska ottomanerna (i 
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400 år, 1516-1917), samt efter första världs-
kriget av en brittisk mandatadministra-
tion tills den israeliska staten återupprätta-
des år 1948. Det har aldrig existerat någon 
självständig palestinsk stat i området. 
� Mellan och efter världskrigen grunda-

des förutom en judisk stat också fyra arab-
stater på Englands och Frankrikes mandat-
områden, nämligen Irak, Transjordanien, 
Syrien och Libanon, så Mellanösterns 
araber blev inte på något sätt orättvist be-
handlade när landområdena delades upp.

2.
� Jerusalem har aldrig varit någon an-

nan nations huvudstad än Israels, vilket 
den blev redan för 3000 år sedan under 
kung Davids tid.

3.
� Tre lagliga och internationella or-

ganisationer har under 1900-talet lovat Is-
rael dess land: den brittiska mandatadmi-
nistrationen genom Balfour-deklarationen 
år 1917, Nationernas förbund år 1922 och 



7

Förenta nationerna år 1947. Varje gång har 
området splittrats i mindre delar och man 
har på så sätt brutit de löften som man tidi-
gare gett judarna. Av det område som man 
först hade lovat Israel gav man år 1922 hela 
77 % till palestinska araber och beduiner. 
Det landet heter numera Jordanien. Israel 
fick bara återstående 23 % av området.
� FN föreslog år 1947 att dessa 23 % 

som Israel fått ha kvar än en gång skulle 
delas upp mellan araber och judar. Israel 
meddelade att man accepterade delningen, 
men araberna förklarade att de inte god-
kände förslaget utan ville ha hela området 
för sig själva. Genast efter att Israel förkla-
rat sig självständigt år 1948 inledde araber-
na därför ett anfallskrig mot Israel. De för-
lorade kriget trots sitt numerära överläge.

4.
� Israel har två gånger köpt sitt land 

med reda pengar. Den judiska bankirsläk-
ten Rotschild gav före första världskriget 
ett stort lån till sultanen av Turkiet som på 
den tiden rådde över landet. Som säkerhet 
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för lånet stod ett landområde till judarna i 
deras gamla hemland. Lånet har aldrig be-
talats tillbaka.
� Andra gången köpte Israel sitt land-

område som enskilda jordstycken med 
medel från Judiska nationalfonden som 
hade grundats år 1901. Området köptes då 
av privata landägare varav många bodde 
i Beirut och andra stora städer i Mellan-
östern.

5.
� Israelerna köpte sitt land med blod 

under självständighetskriget - ett krig som 
grannstaterna inledde, och även senare i 
flera försvarskrig.

6.
� Israel har röjt ett ödelagt och försum-

pat land för jordbruk och bosättning. I lan-
det, som vid tiden för den första judiska 
återflyttningen hade endast cirka 600 000 
invånare, finns nu ett folk på över 7 miljo-
ner med blomstrande bosättningar, odling-
ar och fiskdammar.
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� En stor del av de araber som bott och 
bor på israeliskt territorium flyttade till 
området i spåren av de judiska pionjärerna, 
för landet har tack vare de judiska immi-
granternas verksamhet börjat blomstra och 
på så sätt erbjudit en högre levnadsstan-
dard än områdena runtomkring. Den stora 
arabiska immigrationen efter judarna har 
dokumenterats av FN och omnämns ock-
så i en brevväxling mellan USA:s president 
Roosevelt och Storbritanniens premiär-
minister Churchill.

7.
� Araberna har 21 stater med huvud-

städer, naturrikedomar och olja. Judarna 
har bara en stat. Den judiska statens yta 
motsvarar ungefär 1 % av arabområdena.

8.
� Israel erbjöd sina arabiska grannar 

fred år 1948 men grannarna svarade med 
att inleda ett anfallskrig mot Israel. Som en 
följd av detta krig, som alltså påbörjades av 
araberna, föddes problemet med de arabis-
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ka flyktingarna, när cirka 650 000 araber 
flydde från Israel på grund av kriget. Dessa 
flyktingar har hållits i flyktingläger i stäl-
let för att erbjudas bostäder i arabländerna 
bland sina bröder. Israel ordnade bosätt-
ningar åt en motsvarande mängd flyk-
tingar från arabländerna i sitt eget land. 
På så sätt har det skett ett jämnstort folkut-
byte mellan länderna. Liknande folkutby-
ten har också skett på andra håll i världen, 
bland annat i Turkiet-Bulgarien, Turkiet-
Grekland och Indien-Pakistan. I inget an-
nat fall har omvärlden krävt en ensidig rätt 
till återflyttning.

På dessa grunder är det ofta upprepa-
de påståendet att Israel skulle ha berövat 
araberna deras land i total avsaknad av 
historisk och etisk verklighetsbakgrund.
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DEL 2 Juha Ketola
En kort översikt över Bibelns 

förkunnelse om Israels 
äganderätt till sitt eget land
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1.
Israel fick sitt land för att hela människo

släktet skulle återlösas.

”’Gå ut ur ditt land och från din släkt och 
din fars hus och bege dig till det land som jag 
skall visa dig. Där skall jag göra dig till ett 
stort folk. Jag skall välsigna dig… I dig skall 
alla släkter på jorden bli välsignade.’ … Abram 
begav sig i väg [och…] de kom till Kanaans 
land.” – 1 Mos. 12:1-5
� Galaterbrevet 3:8 berättar för oss att 

Gud i detta sammanhang förkunnade för 
Abraham ”de goda nyheterna”, det vill 
säga evangeliet om människosläktets Åter-
lösare, Abrahams ättling Jesus Kristus, den 
utlovade Messias. För att förverkliga detta 
löfte behövdes ett folk och ett landområde 
för dem.



13

2.
Israels äganderätt till sitt eget land är 

evig och grundar sig på Guds löften och 
förbundet Han ingick med Abraham.

”Lyft din blick och se dig omkring från 
den plats där du står, mot norr och söder, ös-
ter och väster. Hela det land som du ser skall 
jag ge åt dig och dina efterkommande för evig 
tid.” – 1 Mos. 13:14-15
� Gud, som är ägare till allt land (3 Mos. 

25:23, Ps. 24:1), gav Abraham och hans ätt-
lingar Kanaans land som evig ägodel. Sam-
ma löfte gav Gud även till Isak och Jakob (1 
Mos. 26:3, 35:12), senare också till Mose och 
Josua (2 Mos. 6:8, Josua 1:3-6).

”På den dagen slöt HERREN ett förbund 
med Abram och sade: ’Åt dina efterkommande 
skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända 
till den stora floden, floden Eufrat.’” – 1 Mos. 
15:18
� Gud bekräftade löftet till Abraham 

genom att ingå ett förbund med honom.
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3.
Det israeliska folkets rätt att bo i landet 

som Gud lovat dem för eviga tider är bero-
ende av deras Gudsrelation.

”’... om ni inte hör på mig … skall jag sprida 
ut [er] bland hednafolken.’” – 3 Mos. 26:14-33

”... om du inte lyder HERRENS, din Guds, 
röst... [skall du] ryckas bort ur det land som du 
är på väg till … HERREN skall sprida ut dig 
bland alla folk, från jordens ena ände till den 
andra.”  – 5 Mos. 28:15-64

”Men, medan de är i sina fienders land, skall 
jag trots detta inte så förkasta eller avvisa dem, 
att jag förgör dem och bryter mitt förbund med 
dem, ty jag är HERREN, deras Gud. Nej, dem 
till godo skall jag tänka på förbundet med fäder-
na.” – 3 Mos. 26:44-45

”Ty jag skall hämta er från folken och samla 
er från alla länder och föra er till ert land … 
Jag skall ge er ett nytt hjärta … och ge er ett 
hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma 
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in i er och göra så att ni vandrar efter mina 
stadgar och håller mina lagar och följer dem. 
Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era 
fäder.” – Hes.36:24-28

”Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte 
ångra.” - Rom. 11:29

� Två gånger (586 f.Kr. och 70 e.Kr) har 
Gud fördrivit Israels folk från deras eget 
land på grund av folkets olydnad och till-
bedjan av falska gudar och på så sätt i sin 
kärlek disciplinerat och tillrättavisat dem. 
Gud som är trogen sitt förbund har också 
båda gångerna fört dem tillbaka. Trots att 
folket länge varit borta från sitt eget land-
område har det aldrig förlorat sin ägande-
rätt till landet, endast tillfälligt förlorat rät-
ten att leva och bo i det.

Jeremia förutsade judarnas första lands-
förvisning och deras återkomst (Jer. 29:10) 
och Jesus förutsade den andra landsför-
visningen och återkomsten (Luk. 21:24). 
Jesus meddelade också att folkets andra 
återkomst till det egna förlovade landet 
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och Jerusalem skulle vara ett tecken på att 
Guds rike ska komma till jorden och på 
Hans nära förestående konungsliga åter-
komst för att regera över Israel och hela 
mänskligheten (Luk. 21:24-27).

4.
Israels folk ska ännu bo i trygghet på 

sitt eget landområde och uppfylla hela jor-
den med sin frukt, eftersom Gud ska rädda 
och förhärliga Israels folk.

”Men över Davids hus och över Jerusalems 
invånare skall jag utgjuta nådens och bönens 
Ande, så att de ser upp till mig som de har ge-
nomborrat.” – Sak. 12:10

”…hela Israel skall bli frälst.” – Rom. 11:26

”På den dagen skall han stå med sina fötter 
på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut.” 

– Sak. 14:4

”’Denne Jesus som har blivit upptagen från 
er till himlen, han skall komma igen på samma 
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sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.’ 
Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg 
som kallas Oljeberget och som ligger nära sta-
den, en sabbatsväg därifrån.” – Apg. 1:11–12

Se även Sak. 14:4-19, Rom. 11:12-15, Jes. 
2:1-4 och Jes. 27:6

� Bibeln talar bara om två landsför-
visningar, vilka båda redan har skett (Jes. 
11:11, Amos 9:14–15). Det israeliska folkets 
återkomst till sitt förlovade land föregår 
deras återupprättade relation med sin Gud 
- ”Så skall ni få bo i det land som jag gav åt 
era fäder.” (Hes. 36:28).
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DEL 3 Profeten Joel
”Jag skall samla alla hednafolk och 

föra dem ner till Josafats dal. Där skall 
jag hålla dom över dem för mitt folks, 
min arvedel Israels, skull, som de har 
förskingrat bland hednafolken. De har 
delat mitt land.”
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Det brittiska mandatet som introducerades vid 
mötet i San Remo 1920.



21

Delningen av området i judarnas nationella 
hemland och Transjordanien 1922.
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Förenta nationernas delningsplan för staten 
Israel 1947.
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Situationen efter Sexdagarskriget 1967.
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Situationen efter Yom Kippur -kriget 1973. 
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Gränserna idag.
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Israel omgivet av muslimstaterna.




