
VARFÖR ISRAEL?





ISRAEL TILL DEN UNGA GENERATIONEN
Varför talar Bibeln så mycket om Israel? Varför ska jag välsigna Israel? 
Varför kallar Gud Jerusalem för sin stad? Varför ska jag som kristen bry 
mig om Israel idag? Varför…?

Varför-frågorna kring Israel kan vara många och som ung idag kan det av 
många olika anledningar vara en utmaning att förstå Israels centrala be-
tydelse. Trots Bibelns budskap är undervisning om Israel inte självklart i 
våra församlingar idag. Med ett samhälle som dessutom tycks bli alltmer 
Israelfientligt så är det inte lätt för unga idag att få en sund förståelse av 
Israel.

Israels Vänner vill bidra till en förändring och vi tror att ökad kunskap 
är avgörande där förståelsen av Israel och det judiska folket får ske i 
Bibelns ljus. Då är förutsättningen god för att få ett hjärta för Israel.



VARFÖR ISRAEL?
... är namnet på Israels Vänners arbete för unga. Vi vill genom vårt arbete väcka 
kärlek och intresse för Israel, då vår kärlek till Jesus driver oss att också älska 
Israel.

Man kan fråga sig: Varför ska jag som en ung kristen engagera mig för Israel? 
Men som Jesu lärjunge bör det vara lättare att säga: Varför ska jag inte?!

Israels Vänner vill genom arbetet “Varför Israel?” uppmana dig som ung att äls-
ka, studera, besöka, be för, engagera dig för och välsigna Israel. Vi tror att ett 
hängivet och aktivt engagemang för Israel har en naturlig plats bland allt det 
fantastiska man som kristen är kallad till. Din relation med Jesus kommer att bli 
rikare, djupare, bredare – och mer spännande!

Läs mer på  

www.varforisrael.se



VARFÖR TALAR BIBELN  
SÅ MYCKET OM ISRAEL?



VARFÖR TALAR BIBELN SÅ MYCKET OM ISRAEL?
Börjar vi bläddra i Bibeln och läser både Gamla och Nya Testamentet kommer 
vi återkommande, från början till slut, att stöta på just Israel (närmare bestämt 
2357 gånger). 

Man kan snart förstå att det inte bara är ett ämne bland andra ämnen, utan 
något Gud bryr sig om av hela sitt hjärta och hela sin själ (Jer 32:41). 

Herrens kärlek och nåd för hela mänsklig-
heten är svaret på frågan och Han har utvalt 
ett folk och ett land att spela en central roll i 
denna frälsningsplan som gäller dig:

”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 väl-
signa dem som välsignar dig och förbanna 
den som förbannar dig. I dig ska jordens 
alla släkten bli välsignade.”

FÖRSTA MOSEBOKEN 12:1-3

Dessa verser är själva grundplattan som rik-
tar in hela den fortsatta Bibelhistorien och 
får oss att förstå hur alltsammans hänger 
ihop. För ca 4000 år sedan talar Herren om 
för ett äldre par, Abram och Saraj (senare 
Abraham och Sara), att de ska bli ett folk, 

det judiska folket och att de ska få ett land, 
landet Israel som 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.
 Det här är första gången Gud visar att det 
judiska folket ska bli Guds unika egendoms-
folk och en ”vattendelare” för hela mänsklig-
heten. 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. Samti-
digt har folket sin sanna identitet enbart i sin 
Gud. Det går inte att ta miste på den mycket 
personliga kopplingen. Profeten Sakarja skri-
ver:

”…Den som rör vid er, rör vid Hans ögon-
sten.”

SAKARJA 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 handlan-
de med sitt folk är ett tecken på Hans nåd. 
Det judiska folket är också kallade att vara 
förmedlare av Guds nåd. Genom det judiska 
folket skulle välsignelse komma till resten av 
mänskligheten, vilket fullbordas genom Je-
sus; judarnas, och hela världens, Messias.

Eftersom det judiska folkets kallelse som 
Guds folk är byggt endast på nåd och inte 
deras egen fromhet eller duktighet, så inne-
bär det ju rimligtvis att Gud inte drar tillbaka 
denna kallelse. Vi märker det gång på gång i 
Bibelordet där Gud upprepar att de är Hans 
folk. Hur länge? För evigt. Detta blir tydligt 
i Jeremia kapitel 31 som var en tid då folket 
verkligen befann sig på botten och hade 
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 nat-
ten, 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.”

JEREMIA 31:35-36

Om man är tveksam, så blir det tydligt i den 
här texten att judarna fortfarande är Guds 
folk. Detta innebär inte en gratisbiljett till 
himlen. Nåden måste fortfarande tas emot, 
ett eget beslut måste fattas. Men det judiska 
folkets kallelse att vara Guds folk och för-
medlare av Hans nåd och trofasthet har inte 
upphört.

”Är vi trolösa förblir Han trofast, för Han 
kan inte förneka sig själv.”

ANDRA TIMOTHEUSBREVET 2:13

Med Bibelordet för ögonen förstår vi det 
judiska folkets och landet Israels betydelse 
historiskt, idag och i den framtid som väntar 
där vår Frälsare Jesus kommer åter.



SOCIALA MEDIER
Israels Vänner finns också på Instagram, 
Facebook och YouTube. Vi uppdaterar 
ofta med nyheter, undervisning och 
annat smått och gott. 

Gör som tusentals andra och följ oss!

     @israelsvanner



VARFÖR SKA JAG  
VÄLSIGNA ISRAEL?



 

VARFÖR SKA JAG VÄLSIGNA ISRAEL?
Gud är kärlek. Han älskar därför att Han älskar. Han utväljer därför att Han 
utväljer. Alltid med syfte att välsigna. I sin stora nåd har Herren utvalt Israel för 
att de ska bli en välsignelse för jordens alla folk och på så sätt uppenbara sig 
själv för världen.

Ständigt påminner Bibelordet oss om detta 
och låter oss få veta att Herrens plan består 
för evigt (PSALM 33). Vi är var och en utvalda 
att vandra på den här jorden som Jesu lär-
junge. Herrens uppmaning att välsigna Israel 
gäller oss alla. Det är en fantastisk påminnel-
se om att Herren tar ditt liv på allvar. Du är 
viktig och det bästa du och jag kan göra med 
våra liv är att säga till Jesus: ”Ske inte först 
och främst min vilja, utan ske Din vilja i mitt 
liv”. Att alltid låta Herren och Hans ord få stå 
i centrum.
 Vi vet redan att det är många som fördö-
mer Israel. Det är lätt att påverkas, men vi 
ska inte låta oss dras med i kören och dess 
budskap. Det är inte från Herren, det är inte 
på Hans hjärta.
 Redan i Första Moseboken 12 uppenba-
rar 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 och 
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.

”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 väl-
signa de som välsignar dig och förbanna 
dem som förbannar dig. I dig ska jordens 
alla släkten bli välsignade.”

FÖRSTA MOSEBOKEN 12:1-3

Den som välsignar detta utvalda folk och 
land kommer själv att bli välsignad. Samtidigt 
verkar Guds tröskel vara låg för den som går 
emot Hans befallning. Grundtexten säger att 
den som ”talar illa om, nonchalerar” kommer 
istället att uppleva förbannelse. Det är en 
andlig lag, vad man sår får man skörda.
 Vi behöver påminna oss om de grundläg-
gande fakta som Bibeln ger oss om Israel. 
Guds kärleksfulla förbund med det judiska 
folket och med Israel är ett evigt förbund. 



 

Utifrån Bibelordet förstår vi att när man 
välsignar och står upp för Israel och judiska 
folket så innebär det inte att man är emot 
någon. Tvärtom, att välsigna Israel och det ju-
diska folket är det bästa valet för alla parter.
 En viktig och konkret uppgift i att välsig-
na Israel och det judiska folket är genom vår 
bön.

”För Sions skull vill jag inte tiga, för Jeru-
salems skull vill jag inte unna mig någon 
ro förrän dess rättfärdighet går upp som 
solens sken och dess frälsning som ett 
brinnande bloss. Folken ska se din rättfär-
dighet och alla kungar din härlighet. Du 
ska få ett nytt namn, som HERRENS mun 
ska bestämma. Du ska vara en härlig kro-
na i HERRENS hand, ett kungligt diadem 
i din Guds hand. Du ska inte mer kallas 
”den övergivna”, ditt land ska inte mer 
kallas ”ödemark”, utan du ska heta ”min 
kära” och ditt land ”den äkta hustrun”, 
för HERREN har dig kär, ditt land har fått 
sin äkta man. För som när en ung man 
gifter sig med en jungfru, så ska dina barn 
gifta sig med dig, och som en brudgum 
jublar över sin brud, så ska din Gud jubla 
över dig. På dina murar, Jerusalem, har 
jag ställt väktare. Varken dag eller natt 
får de någonsin tystna. Ni som ropar till 
HERREN, unna er ingen ro, och ge Honom 
ingen ro förrän Han upprättar Jerusalem 
och gör det till en lovsång på jorden.”

JESAJA 62:1-7

Bibeln lär oss att be om frid över Jerusalem 
(PS 122:6). Det innebär att be om den helige 
Andes utgjutande över Jerusalems invånare 
och över hela landet. Det är att be om Frids-
fursten Jesus ankomst. Det är att be för de 
omgivande länderna som Herren också har 
lovat att välsigna. Det är att påminna Her-
ren om Hans löften och ödmjukt be Honom 
uppfylla dem, precis som några av Bibelns 
troshjältar har bett. Att be om frid över Jeru-
salem är ytterst sett att be om frid över hela 
världen. Det är att be om Kungens ankomst 
till Jerusalem och Hans rikes ankomst, så 
som Jesus lärde oss att be i Herrens bön.
 I Guds plan återstår en utlovad upprättel-
se av Israel. Herren förutsa dessa händelser i 
sitt ord och eftersom Hans löften är trofasta 
mot oss så kommer Han att visa sin trofast-
het mot Israel. Vi har ett uppdrag i att välsig-
na Israel och stå vid deras sida och vi har var 
och en därför en viktig roll att spela i deras 
upprättelse.



BLI VÄN MED OSS!
Vi hoppas att du som ung vill stå med oss 
i vårt arbete och där får du som medlem i 
Israels Vänner möjlighet att vara till välsig-
nelse och betyda mycket. 

Som medlem får du regelbundet nyhets-
brev från ”Varför Israel?” och blir auto-
matiskt prenumerant av Israels Vänners 
tidning Israels Vän. 

Du får ökad kunskap och håller dig orien-
terad om vad som händer i Israel utifrån 
dagsläget och det bibliska perspektivet.

Läs mer på  

www.israelsvanner.se 
/medlemskap



VARFÖR KALLAR GUD  
JERUSALEM FÖR SIN STAD?



   

VARFÖR KALLAR GUD JERUSALEM FÖR SIN STAD?
Det finns ingen stad som kan liknas vid Jerusalem, av många anledningar. 

Det finns ingen stad med sådan atmosfär och heller ingen med så mycket kon-
flikt och sådan kontrovers. Men framförallt kan Jerusalem inte liknas vid någon 
annan stad med anledning av hur Bibeln beskriver den: Det är Guds stad som 
Han har utvalt. 

Det finns ingen stad i världen som är viktigare än Jerusalem. Men varför?

Genom Bibelordet nämns Jerusalem 881 
gånger, 667 i Gamla testamentet och 144 
gånger i Nya testamentet. I JESAJA 45:13 re-
fererar Herren till ”Min stad”. Han låter oss 
veta att det är från Jerusalem som Han ska 
regera och Han säger att det är: ”staden som 
jag utvalt för att där fästa mitt namn.” 1 KUNG 
11:36)
 Jerusalem har genom Bibelhistorien varit 
den centrala platsen för Guds folk. För över 
4000 år sedan talade Gud till Abraham att 
han skulle färdas med Isak till Moria berg 
(där Jerusalem ligger idag) för att offra sin 
son. Isak bar träet på sin rygg som skulle vara 
till sin offerdöd. Men Herren skonade honom 
och istället utsåg han en bagge som offer. 
Hela händelsen är en stark profetisk hand-
ling till vad som skulle hända ca 2000 år se-
nare, på samma plats, när Herren i sin kärlek 
för hela världen utgav sin enfödde Son. Jesus 

bar också träet på sin rygg, korset där Han 
blev offerlammet för oss alla.
 Herren upprepade sitt löfte att jordens 
alla folk skulle bli välsignade genom Abra-
ham, för att han inte undanhöll sin son och 
arvtagare. Det var genom ättlingarna till hans 
son Isak som vår Messias kom. Jerusalem var 
platsen som Salomo byggde Herrens tempel 
på, allt enligt Hans föreskrifter (2 KRÖN 3:1). 
Det var också där israeliterna återuppbygg-
de det andra templet. Dess design, detaljer 
och offertjänst var ytterligare profetiska fö-
rebilder till Jesu mäktiga försoningsverk på 
samma plats. Jesu prövning, död och upp-
ståndelse i Jerusalem tillåter oss att passera 
förlåten, in i det allra heligaste.
 Jerusalem är alltså staden som Herren 
för länge sedan utvalde att vara platsen för 
dessa händelser som skulle ge frälsning åt 
hela världen. Herren valde inte att Messias 



   

skulle offras i Jerusalem för att staden i sig 
är en särskild plats. Det är snarare så att Je-
rusalem är en särskild plats för att Herren 
utvalde den som plats för sin Son att dö för 
våra synder och för att vi på så sätt skulle få 
en upprättad relation med Honom.
 Bibelordet lär oss att Herren gläder sig 
över Sion (ett annat namn för Jerusalem). 
Han var extremt angelägen att tempelguds-
tjänsten skulle ske korrekt och med renhet. 
Trots detta var Herren villig att låta sitt eget 
tempel och hela staden Jerusalem förstöras, 
på grund av sitt folks olydnad. Detta visar 
oss att det inte är byggnaden och inte heller 
staden som har Hans hjärtas högsta prioritet, 
utan helighet hos Hans folk och Hans relation 
med dem. Både templet och staden har stor 
betydelse men rätt relation med sina barn 
är viktigast för Honom. Den pågående upp-
rättelsen kan vi läsa om i SAKARJA 2:12, när 
Herren för sitt folk hem igen och planterar 
dem i sitt eget land. Där utväljer Han än en 
gång Jerusalem.
 1947 antog FN:s generalförsamling en re-
solution som för alltid förändrade Jerusa-
lems status i förhållande till världen. Denna 
resolution fastställde Jerusalem som en ”cor-
pus separatum”. Detta är en juridisk term 
som betyder ”separerad kropp”. Detta har 
aldrig hänt tidigare i historien. Ingen stad har 
tidigare blivit avskild av en mänsklig myndig-

het som gör att den omfattas av andra lagar 
än övriga världen. Men Jerusalem är sanner-
ligen en ”corpus separatum”. Den är avskild 
av Herren, inte av de Förenta Nationerna.
 Intressant fakta är att Jerusalem aldrig 
har varit huvudstad i något annat land än 
Israel. Jerusalems återupprättelse 1967 ses 
som ett uppfyllande av den bibliska profeti-
an av judar såväl som kristna. De allra flesta 
människor i världen anser denna händelse 
bara vara ett politiskt problem. Man ska inte 
räkna med att bli populär om man står upp 
för Herrens profetiska plan att förbereda 
denna stad för Jesu återkomst tillbaks till Is-
rael och dess huvudstad Jerusalem. Men det 
understryker bara att det som Herren står 
för, går inte ihop med det som denna världen 
står för.
 I PSALTAREN 122:6 kan vi läsa: ”Be om frid 
för Jerusalem”. Varför? För att hela världens 
frid bygger på Jerusalems frid. I JESAJA 62 
uppmanas vi att ständigt stå upp för Sion och 
att inte ge Herren någon ro förrän Han upp-
rättar Jerusalem till en lovsång på jorden. 
Det är kanske därför kung David sa: ”Låt min 
tunga fastna i gommen om jag inte tänker på 
dig, om jag inte har Jerusalem som min hög-
sta glädje.” (PS 137:6). Det är till Jerusalem 
som vår Frälsare kommer att återvända. Låt 
oss vara redo.



VAD  
TÄNKER DU?
På hemsidan www.varforisrael.se  
finns avdelningen ”Vad tänker 
du?” där mängder av profiler fått 
ge sina svar på frågan: Vad tänker 
du när du hör ISRAEL?

Välkommen att besöka hemsidan 
och läsa de spännande svaren! 

Läs mer på  

www.varforisrael.israelsvanner.se



VARFÖR SKA JAG SOM KRISTEN  
BRY MIG OM ISRAEL IDAG?



 

VARFÖR SKA JAG SOM KRISTEN  
BRY MIG OM ISRAEL IDAG?

”…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.”

JEREMIA 31:3-4

Herren gör här en mäktig kärleksförklaring. 
Om Guds kärlek till sitt folk och land är så-
dan, borde vi väl som Hans lärjungar inte dra 
åt samma håll? En konsekvens av att älska 
Herren blir att älska Hans folk, Israels folk, 
det judiska folket. Så här uttrycker Sebastian 
Stakset det i sin bok ”Bara ljuset kan besegra 
mörkret” i samband med sin omvändelse till 
tron på Jesus:

”När jag växte upp pratade de flesta illa 
om Israel. Vart man än kom i världen hade 
någon något elakt att säga om Israel. Men 
jag hade blivit frälst av Israels Gud. Han 
hade räddat mitt liv. Jag var tacksam och 
ville resa för att välsigna landet. Bibeln 
säger att judarna är Guds utvalda folk.”

SEBASTIAN STAKSET

Om man funderar på varför man som kristen 
ska bry sig om Israel, ha ett engagemang för 

Israel, så finns det en grundläggande anled-
ning och det är Guds trovärdighet. Hans ord 
och hela Hans existens sätts nämligen på 
spel om Hans löften till Israel och det judiska 
folket inte skulle gälla. Vad av det andra i Bi-
beln som vi upplever som grunden för vår tro 
skulle vi då kunna lita på? Det är en viktig frå-
ga att ställa, för på samma sätt som Herren 
behandlar Israel, på samma sätt behandlar 
Han oss. Om Han kan förkasta sitt förbund 
med Israel, så kan Han även göra det med 
sitt förbund med oss. Men det är inte Guds 
karaktär.
 I frågan om varför man ska bry sig om Isra-
el, så kan man också likna det med ett fartyg. 
Världen tar i stor utsträckning ställning mot 
Israel, med alltifrån smutskastning i media till 
mängder av FN-resolutioner (anmärkningar 
och fördömanden i samband med konflikt-
hantering)  som årligen drabbar landet. Det-
ta gör att ”fartyget” lutar. Israel visar på ett 
tydligt sätt att det som är utvalt av Herren 
inte accepteras av den här världens rådande 
andemakt. Väljer vi att stå neutrala och ”hål-
la oss på mitten”, där vi inte tar ställning, så 
blir det kanske mindre kostsamt och är ”det 
rätta” i världens sätt att se på det. Men det är 



 

en ställning som inte håller inför Herren.
 För att få någon sorts balans i vad som 
sägs och hur Israel och det judiska folket be-
handlas, så får vi alltså inte hålla oss på mit-
ten av ”fartyget”. Istället får vi följa uppma-
ningen från Herren som gång på gång genom 
sitt ord säger att vi ska stå upp och välsigna 
Israel. På så sätt förändrar vi obalansen och 
lögnerna som vilseleder många. 
 Ett annat sammanhang som talar om det 
här är berättelsen i Ruts bok. Judinnan Noo-
mi och hennes sonhustrur Orpa och Rut skul-
le bryta upp från Moabs land efter hennes 
mans och söners bortgång och återvända till 
sin hemstad Betlehem. De moabitiska kvin-
norna Orpa och Rut vill följa med henne och 
Noomi ber dem vända tillbaka till sina hem, 
vilket Orpa också gör. Hon gjorde ”det rät-
ta” enligt samhällets tänkande. Rut däremot 
gjorde det kontroversiella.

”Tvinga mig inte att lämna dig och vända 
tillbaka från dig. För dit du går, går också 
jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt 
folk är mitt folk och din Gud är min Gud.”

RUT 1:16

Denna handling ledde till en enorm välsignel-
se och var det rätta i Guds ögon. Idag har vi 
samma val! Ditt folk är mitt folk och din Gud 
är min Gud. Återigen ser vi kopplingen mel-
lan Herren och Hans folk. När vi valt att föl-
ja Israels Gud så har vi också valt att koppla 
med det judiska folket och stå tillsammans 
med dem.
 För som Jesu lärjunge får inte Bibelns 
sanningar om Israel och det judiska folket bli 
ett ämne vid sidan om tron, ett särintresse 
för en speciell grupp kristna. Istället får san-
ningarna leda oss in i en djupare förståelse 
om vad som ligger på Guds hjärta och en dju-
pare personlig relation med vår Herre och 
Frälsare Jesus. Ruts modiga kärlek för Noo-
mis folk, det judiska folket, och deras Gud, 
Israels Gud, gick inte obemärkt förbi och det 
kommer inte heller vår kärlek till Herren och 
Hans folk att göra.



RESOR TILL ISRAEL  
- UPPTÄCK BIBELNS LAND
Resorna för unga som Israels Vänner erbjuder är för dig i åldern runt 16-30. 
Det är inspirerande resor som styrker tron och ger Bibelläsningen en ny 
dimension. Men inte bara det. Våra resor för unga till Israel har också även-
tyrliga inslag med natursköna vandringar och spännande aktiviteter.

Dessutom anordnar Israels Vänner Bibelveckor för unga på plats i Netanya, 
Israel. 10 dagar med Bibelstudium, utflykter och gemenskap.

För mer information, besök  

www.israelsvanner.se/resa



På www.varforisrael.se får du 
många tips på hur du kan upptäcka 
mer genom böcker och litteratur. 
Israels Vänner har även Bibelläs-
planer i YouVersions Bibelapp:

”Israel i Bibelns Ljus” leder dig 
igenom Bibelns böcker under 40 
dagar där du får upptäcka Israel 
utifrån Bibelns ljus. Tanken med 
Bibelläsplanen är inte att ge en 
fullständig bild av vad Bibeln säger 
om Israel och det judiska folket 
eller tolkningar om vad olika texter 
kan betyda. Tanken är istället att 
öppna upp och belysa vad det 
egentligen står i Bibelordet.

”Ny vecka – Be för Israel” är en 
Bibelläsningsplan på sju dagar där 
du varje dag får läsa och reflektera 
över vikten av vår bön för Israel 
och det judiska folket. Välkommen 
att börja läsplanen och böneveck-
an redan idag!

”Så fort man studerar eller på 
något sätt berör Israel så är det 
välsignat.”

HANS WEICHBRODT, PRÄST

För fler tips  

www.varforisrael.se

TIPS TILL DIG SOM VILL 

UPPTÄCKA MER



HÖRA & GÖRA
Man kan höra och lära sig mycket gott, men det är också viktigt att ställa 
sig frågan vad jag gör med det jag hör och lär mig. Det finns ett judiskt ut-
tryck ”Shema laasotam” hämtat från 5 Mosebok 5:1 och som skulle kunna 
översättas till ”Höra och Göra”. Detta leder tankarna till Jakobs brev 1:22 
där det står: ”Var ordets görare, inte bara dess hörare”.

Vi har många tips på www.varforisrael.se bl a:

STÅ UPP FÖR ISRAEL 
Jesaja 62 berättar om väktarna på Jerusalems murar som inte tystnar 
förrän Herren upprättar staden till en lovsång på jorden. Detta vill vi 
lyda och följa och uppmana till. Israels Vänner vill genom arbetet ”Varför 
Israel?” forma en generation som agerar med hjärta och övertygelse; en 
generation som kommer att ”säga något gott om Israel” på alla möjliga 
plattformar och på alla möjliga sätt.

STÅ UPP MOT FELAKTIGHETER
När du har samlat på dig sakliga fakta så behöver den delas vidare, inte 
minst genom att stå upp mot felaktigheter när de sprids. Idag är socia-
la medier en kanal för dessa felaktigheter som drabbar Israel och det 
judiska folket. Då är det viktigt att inte hålla tillbaka utan att motiverad av 
kärlek stå upp där du finns, inte minst i sociala medier.

VÄLSIGNA ISRAEL
Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Och något som varje 
troende kan göra är att i enlighet med Herrens uppmaning be för och 
välsigna Israel och det judiska folket.





Varför talar Bibeln så mycket om Israel? 
Varför ska jag välsigna Israel? 

Varför kallar Gud Jerusalem för sin stad? 
Varför ska jag som kristen bry mig om Israel idag? 

Varför…?

ISRAEL TILL  
DEN UNGA  
GENERATIONEN

www.israelsvanner.se


