@ От Джак Хайфорд
Джак Хайфорд служи като канцлер в кралския колеж и семинария във Ван Нюис
вече 30 години е старши пастор на “Църквата на пътя”. Неговото служение достига
до целия свят чрез телевизия, радио, книги и музика.Той е написал 35 книги и
служи като главен редактор на “Боговдъхновената жива Библия”. Също е
композирал повече от 600 песни включвайки широко разпространената песен
”Величая те”.
Израел е земя, за която Господ уникално и пророчески казва “Тя е Моя”
Господ причислява Израел, като Негова нация, както никоя друга нация по земята.
Израел възкръсва отново, за да бъде светлина на езичниците. Църквата в самото си
начало беше изцяло еврейска и това остана така, докато евангелието започна да се
разпространява. В края на краищата то започна да се разпространява от първата
християнска Църква и така достигна до целия свят. В Римляни от 9 до 11 глава
апостол Павел разяснява въпросите относно Божието провидение и цел. Тези три
глави сякаш стоят сами в рамките на цялата Библия като обяснение на теологията
за Божиите намерения спрямо евреите. Евреите са първия плод чрез Авраам, които
разбират и застават в Завет с Господ. Тогава те освободиха и разпространиха
богатството на тази истина по целия свят и чрез тях Месията дойде на земята.
Словото нарича евреите - корен а езичниците - клони. Напомнено ни е, ” Добре,
поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствувай, но бой
се.”
Ние не трябва да станем високомерни, но да се страхуваме:” Защото, ако Бог не
пощади естествените клони, нито тебе ще пощади.”
Когато пълнотата на числото на езичниците се изпълни ”целия Израел ще се спаси”
Римляни 11:16-27
Защо стоим с Израел днес?
Ние живеем в сериозен момент в историята, който ни призовава като вярващи в
Исус Христос, да застанем заедно с Израел. Ние може би сме хората на последното
време и не сме призовани да бъдем пасивни във времената на изпълнение на
пророчествата. Ние сме призовани да се молим със страст, да ходатайстваме и да
служим според Словото на Спасителя, който казва че не е наша работа да
спекулираме с това, кога ще дойде края. Наша отговорност е да вършим делата на
царството докато Той дойде Лука 19:15.
Тук не става въпрос за политика, а за Божието Слово, въпреки че политическите
ситуации понякога наистина са драматични. Словото казва, че ще дойде време
когато всички нации по света ще се обърнат срещу Израел. Това е толкова реално

да се случи в наши дни, че просто е задължително да подчертаем защо стоим с
Израел днес.

1. Всеки вярващ, трябва да направи евреите приоритет в своята ценностна система
и да благодари на Господ за техните сърца и за работата, която Бог е свършил чрез
тях като хора.
Разбиране на основата за вниманието, което ние отдаваме на евреите трябва да
стане с Божествен ред и нещата, които Господ казва. То включва хора и земя.
Всеки вярващ трябва да направи евреите приоритет в своята ценностна система,,
защото Господ също го е направил.
Господ избра хора. Той започна, избирайки човек наречен Авраам. Господ каза,
че чрез семето на Авраам всички нации на земята ще бъдат благословени. Всяко
човешко същество ще има достъп до благословенията на Господ.
“Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в
тебе ще се благославят всички земни племена.” Бит.12:3
Това е завета, който Той направи с Авраам. Това не се отнася само за хората, но и за
земята Израел. Господ ще съди нациите и ще се разправя с тях за техните решения
точно както го прави индивидуално. Господ избра с цел:
“Които са израилтяни, на които принадлежат осиновението на славата, заветите и
даването на закона, богослужението и обещанията” Римл 9:4
Осиновяване. Божият небесен избор за семето на Авраам като хора.
Славата и присъствието на Господ, който се разкрива пред тях. Заветите
които Господ прави.
- Завет с Авраам. Господ казва: ( виж Битие 17гл.)
- Завет с Мойсей. Откриването на Закона, чиято цел е да ни води по-близо до Исус и
изкуплението чрез кръвта на Агнето.
- Новия Завет –в Еремия 31:31 и Езекил, Господ ни показва паралелни неща. “Ето,
идат дни, казва Господ,Когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом Нов
завет”
- Най-големия дар, най-голямото чудо е дарът Исус, който дойде в човечеството.
Господ толкоз ни възлюби, че даде единородния си Син. Той дойде чрез евреите.
Исус дойде и като евреин. Самият Исус говореше на самарянката като каза :
Йоан 4:22 защото спасението е от юдеите.”
Словото ясно ни говори. Ние трябва да се изправим и да се отнасяме до корена, за
всичко, което има да се върши като откровение от Господ за човечеството.
Доказателството на това е в съществуването на евреите като народ и факта, че те са
вече възстановени като нация. Борбата е над Ерусалим, над Израел и над правото
на евреите да имат собствена земя. Има само няколко нации, които имат желание и
воля да подпишат постоянен договор на съгласие, за това евреите и Израел да
съществуват като нация. Библията казва, че Господ ще почете тези, които стоят зад
Израел.
2. Нашето място в Божия присъствен ред, ни свързва с евреите като хора и земята
Израел според Словото. Когато ние сложим нашата вяра върху изкупителя, който

дойде чрез евреите ние влизаме в линията на тези, които са се доверили на Господ,
Той да открие славата си и изкупителния си план. Словото декларира, че когато
ние се покаем ставаме евреи в Римляни 2:28,29 “Защото не е юдеин оня, външно
такъв, нито е обрязване онова, което е вънкашно в плътта;но юдеин е тоя, който е
такъв вътрешно; а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата; чиято
похвала не е от човеците, а от Бога.”
Галатяни 3:26-29 “Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса
Христа.Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.
Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски;
защото вие всички сте едно в Христа Исуса.И ако сте Христови, то сте Авраамово
потомство, наследници по обещание.
Ако сте вярващ, не може да се съгласите с всичко, което е написано в Словото и да
стоите зад него, а да постъпвате пасивно към Писанията, които Господ е написал за
евреите и Израел.
3. Господ е направил уникална декларация и Завет със земята на Израел, който
никога не е бил отменен.
” Земята да се не продава за всегда, понеже земята е Моя; защото вие сте чужденци
и пришелци при Мене.” Левит 25: 23
Земята Израел е на Бог и от Него зависи как ще се разпорежда с нея. “Земята е
Моя…” (виж Второзаконие 32:43, 2 Летописи 7:12, Пс.82:1,2 Исая 8:8 Еремия 2:7
Езекил 38:16).
Господ говори за последните дни за хора, които ще се издигнат срещу Израел.
Господ говори за конфронтация, която ще заеме място в неговата земя.
“Понеже на земята Ми възлезе народ Силен и без брой,Чиито зъби са лъвови зъби,
И който има кътни зъби като на лъвица.” Йоил 1:6
“Тогава Господ поревнува за земята Си,И смили се за людете Си.” Йоил 2:18
“Ще събера всичките народи Та ще ги сведа в Иосафатовата {Т.е., Господ съди.}*
долина,И там ще се съдя с тях Поради людете Си и наследството Си Израиля,Когото
разпръснаха между народите.Те си разделиха земята Ми” Йоил 3:2
Три пъти в тази книга се споменава, че земята принадлежи на Господ.
(Виж Осия 9:3 Захарий 9:16). Когато говорим за Израел, ние се отнасяме първо за
част от собственост на Господ, за която говори, че е негово притежание и второ
божии хора на които Той е дал земята Си. Това че Израел принадлежи на Господ е
прокламирано много пъти в Библията и е неоспоримо. Нещата, които Господ е
казал уникално и единствено за Израел, никога не се е отметнал от тях.
Не само, че земята принадлежи на Господ, но и Той я е дал на Авраам и неговото
потомство Исаак и то завинаги.
Исая 54: 8-10 Загубата на управлението на Израел поради греха им не прави
притежанието й от Господ по-малко значимо. ( виж Езекил 37:1-28)
4. Настоящия конфликт в Израел, не е по тяхна инициатива, нито пък е насърчаван
от тях. Въпреки палестинския натиск и подтисничество и отношението на целия
сват към Израел, в днешни времена, евреите защитават земята си, която им е
завещана още през 1917 г. и установена от Америка от Асамблеята на САЩ през
1948г. Целта на палестинците, не е да защити собствената си земя, но да унищожи
Израел. Що се отнася до общественото мнение срещу Израел, заобикалящите ги
Обединени Арабски Емирства, никога не са предлагали убежище на палестинците.

Света обаче не знае това и никой няма намерение да им каже, защото симпатиите
им са потъпквани от други сили.
5. Да стоим зад Израел не значи да опонираме на арабите за тяхното съществуване
или на правата им да живеят в Израел в политическа сигурност и проспериращ
живот. Господ не е настроен против което и да е човешко същество, особено против
арабите, които са потомци на Исмаил (другия син на избрания Му лидер Авраам).
Стоенето с Израел, не ни задължава да поемем анти-арабска позиция и не ни
задължава да обичаме по-малко другите хора.
6. Безмилостната враждебност и неприязън - части от арабския свят не са просто
поради политически причини а са духовни измерения, които няма да бъдат
заличени докато евреите не бъдат изгонени от земята. Позиращите сили на Израел,
не са просто хората, които не харесват евреите. Ние сме хванати от духовни сили,
които не могат да бъдат разбити от политически действия, а само от ходатайствени
молитви, където княжествата и сили се разбиват от Божията сила.
7. Същият дух, които движи тази враждебност и неприязън съответно опонира на
християни, както и на евреи и ще дойде време, когато той ще докара гонение и към
двете групи.
Сега да отбележим като факт, че в Словото се казва за двама свидетели, които ще
бъдат умъртвени в Ерусалим в края на времената според Откровение 11 гл.
Имало е двама свидетели, които са стояли пред Господ през цялата история и това
са : евреите и християните. Враждебността и омразата са на същото ниво, както и
срещу вярващите, така и в Израел, защото има един дух, който е против Господ и
всички свързани с Него. Господ е Създателя на който ние дължим нашето хваление,
Господ като Съдия на Който ние дължим нашата отговорност, Господ като
Изкупител, който показа Себе Си чрез сина Си Исус, Господ като моралния
Законодател на цялото човечество, на който ние дължим отговорността за нашето
поведение.
8. Библейското предаване и божественото обещание призовава нашето стоене с
вяра, нашето ходатайство с очакване и нашата помощ с обещание. Ние сме
призовани да стоим с Израел днес, защото може ние да сме хората на последните
времена. Господ ни е призовал да бъдем хора с морални и библейски убеждения,
ходейки с мъдрост и познавайки Неговото слово. Той ще почете онези, които
застанат постоянно зад Израел и зад земята, която е наречена единствено Негова
според Пс.122:6

1. Екипирай себе си с текуща и надеждна информация, за да избегнеш сляпата
набожност.
2. Разпознай становището и разположението на пресата.
3. Оценявай рапортите от Израел внимателно, но не параноично.
4. Стани близък с основите на историята на Средния Изток и с разбиранията на
миналия век.
5. Приеми с вяра Словото в пс.122:6 и се моли нашата нация да управлява в
светлината на Битие 12:1-3

6. Внимателно и в молитва обмисли възможностите да посетиш Израел като
точка за практическа помощ.
7. Показвай приятелско отношение към еврейските ти приятели. Потвърди в
себе си, че като вярващ, стоейки зад Израел, изпълняваш едно от основните
неща, на които е базирана Библията и които са в основата на Завета ти с
Господ.
8. Докато се учиш да разпознаваш терористичните навици на радикалните
мюсюлмани, бъди милостив към останалите.
9. Започни да действаш, защото живеем в жизнено важно време.
10. Действай, защото сега, когато картите вече се разкриват, виждаме, че много
нации са срещу Израел и който е останал зад Израел ще бъде благословен.
Така или иначе последния въпрос ще бъде : Кой е зад Христос и Неговия
начин и кой не е? Господ ни е призовал да бъдем хора, които ще докосват
други хора и да стоим в морални и библейски убеждения в критичните
времена.

