Jack Hayford:

Miért kell Izrael mellett állni ma?
Izrael az a föld, amelyről Isten azt mondja – egyértelműen, prófétaian, megváltottan és többször is kijelenti
ezt a Bibliában – „Ez az enyém.” Isten úgy hivatkozik Izraelre, mint egyetlen más földterületre sem a
Földbolygón. Izrael volt felemelve lámpásként a többi nemzet számára.
Az Egyház kezdetben teljesen zsidó volt, és megmaradt mindaddig, amíg az Evangélium el nem kezdett
terjedni. Végül az Evangélium eljutott Antiókiába, ahol az első nem zsidókból1 álló gyülekezet létrejött, az
alap, melyből az Evangélium az egész világon elterjedt. A Rómaiakhoz írt levél 9-től 11-es fejezetéig Pál
apostol tárgyalja a zsidók helyzetét Isten gondviselésében és céljaiban. Ez a három fejezet egyedül álló az
egész Bibliában, mintegy részletezése annak a teológiának, ahogy Isten a zsidókkal foglalkozik. A zsidók
voltak az „első gyümölcs”, az „első nép” (Ábrahámon keresztül), akik megismerték a szövetség Istenét. Ők
azután közvetítették az igazság gazdagságát a világnak, és az ő működésükön keresztül jött el a Messiás a
világba. Isten szava „gyökérnek” nevezi a zsidókat és „ágaknak” 2 a nem zsidókat. Figyelmeztet bennünket,
hogy miközben „hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hit által állasz”, nem válhatunk felfuvalkodottá, hanem
féljünk: „Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez.”
Amikor a nem zsidók száma teljes lesz, „egész Izrael megtartatik.” (Lásd: 11:16-27)
Mi egy kijózanító időben élünk a történelemben, amely arra hív minket, mint akik hiszünk a Krisztus
Jézusban, hogy kiálljunk Izrael mellett. Mi lehetünk a végidők emberei. Nem lehetünk passzívak a
próféciákkal szemben; felhívottak vagyunk szenvedélyes imádkozásra, közbenjárásra, és az Üdvözítő szavai
szerinti szolgálatra, aki azt mondta, nem a mi dolgunk spekulálni, hogy mikor lesz az idők vége. A mi
kötelezettségünk a Királyságért való munkálkodás, amíg Ő vissza nem jön. (Lukács 19:13)
Ez nem politikáról szól, hanem Isten szaváról ... bár a politikai helyzet különösen drámai. A Szentírás beszél
arról, hogy el fog jönni az az idő, amikor minden nemzet Izrael ellen lesz. Nem is olyan elképzelhetetlen,
hogy mindez megtörténik a mi időnkben; ami valóságosan kirajzolja: miért kell állnunk Izrael mellett ma.
NYOLC OK, AMIÉRT IZRAEL MELLETT KI KELL ÁLLJUNK:
1.) Minden hívőnek kötelessége a zsidóknak prioritást adni értékrendszerében, és hálát adni
szívükből Isten rajtuk - mint népen keresztül - végzett munkájáért.
Megérteni a figyelmesség alapját, amit a zsidók felé nyújtunk, továbbá megérteni Isten mennyei
rendjét és mindazokat a dolgokat, amiket az Úr mond. Beleértve egy népet és egy földet.
- Minden hívőnek prioritást kell adnia a zsidóknak saját értékrendszerükben, mert az Úrnak is
azok.
- Az Úr kiválasztott egy népet... A választást elkezdte egy emberrel, akit Ábrahámnak hívtak. Az
Úr azt mondta, hogy Ábrahám magján keresztül (kapcsolatában feleségével, Sárával, kapta a
megígért gyermeket, Izsákot) a föld minden nemzete áldott lesz... minden ember elérheti a
Mindenható Úr isteni áldását.
- Az 1.Mózes 12:3-ban az Úr mondja az Ábrahámmal kötött szövetségben: „És megáldom azokat,
a kik téged áldanak, és a ki téged átkoz, megátkozom azt: és megáldatnak te benned a föld
minden nemzetségei.”
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Pogány – Az angol „gentile” szót, mely a magyarban „gój”-ként ismert, annak nálunk pejoratív értelme miatt rendre
„nem zsidó”-nak fordítottuk.
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A bibliai idézetek – ha arra nincs külön hivatkozás – a Károli féle fordításból valók.
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Ez vonatkozik nem csak a népre (a zsidókra), hanem a földre is (Izraelre).
Isten meg fogja ítélni a nemzeteket, és döntéseik szerint fog velük bánni, mint ahogy az
egyes személyekkel is.
Az Úr választotta őket céljai számára: „A kik izráeliták, a kiké a fiúság és a dicsőség és a
szövetségek, meg a törvényadás és az isteni tisztelet és az ígéretek; A kiké az atyák, és a kik
közül való test szerint a Krisztus, a ki mindeneknek felette örökké áldandó Isten. Ámen.” (Róma
9:4-5)
o Az örökbefogadás3: az Úr isteni választása Ábrahám magjának, mint népnek.
o A dicsőség: Isten önmaga felfedésének kétségtelen jelenléte.
o A szövetségek: megállapodások, amiket Isten készített:
 Az Ábrahámi Szövetség... Isten mondja: „Neked fogok adni egy népet és egy
földet, és a te magodon keresztül áldott lesz a Föld (az egész bolygó) minden
nemzete (nemzetsége).” (1Mózes 17)
 A Mózesi Szövetség... a törvény kinyilatkoztatása, amely adatott mint egy tanítás,
elvezetve minket Krisztushoz: megváltás a Bárány vérén keresztül.
 Az Új Szövetség... Jeremiásnál és Ezékielnél Isten szinte ugyanazokkal a
szavakkal mondja: „Mert eljönnek a napok, és veszem a törvényem és új
szövetséget kötök veletek, és kitöltöm az én szellememet belétek.”
o A Legnagyobb ajándék: az emberré lett Jézus ajándékának csodája. Isten úgy szeretett,
hogy az egyszülött fiát adta... adta a zsidókon keresztül, aki mint zsidó jött el. Jézus maga
beszél erről, amikor a szamáriai asszonynak mondja: „A zsidóké az üdvösség.” Így a
Szentírás nagyon tisztán kijelenti számunkra: minden szinten kapcsolatban vagyunk a
gyökérrel, amit megtett Isten a kinyilatkoztatásával az emberiségnek. Ennek bizonyítéka
maga a zsidók létezése, mint népnek, és az, hogy helyre lettek állítva, mint nemzet. Ma
küzdelem folyik Jeruzsálem felett, Izrael felett, a zsidók jelenléte és a földhöz való joguk
felett. Kevés nemzet van, amely állásfoglalást akar készíteni, kiállni a zsidók és Izrael
mellett, és a Biblia azt mondja, Isten meg fogja becsülni azokat, akik így tesznek.
o
o

-

2.) A Biblia szavai szerint Isten jelenlegi rendjében oldhatatlan kapcsolatban vagyunk a zsidókkal,
mint néppel, ezáltal Izrael földjével.
Amikor mi a hitünket a Megváltóba helyeztük, aki a zsidókon keresztül jött el, beléptünk azok közé,
akik Istenben bíznak kinyilvánított kegyelme és megváltó szándéka szerint.
- A Szentírás deklarálja, szellemi szinten, hogy amikor elfogadod az Urat, egy zsidóvá leszel
(Róma 2:28-29; Galata 3:26-29).
- Ha te hívő vagy, akkor nem lehetsz hű az egész Szentíráshoz, hogyha passzív pozíciót foglalsz el
a zsidók és Izrael tekintetében.
3.) Isten készített egy egyedülálló deklarációt Izrael földjére vonatkozóan, amely soha nem
érvényteleníthető:
- 3Mózes 25:23 – A föld az Úr földje, és Övé az átengedés vagy rendelkezés joga az arról való
rendelkezése szerint: „A földet pedig senki el ne adja örökre, mert enyém a föld...”
- 5Mózes 32:43 – „Ujjongjatok ti nemzetek, ő népe! ... földjének és népének megbocsát!”
- 2Krónika 7:20 – Isten azt mondja, hogy ha ő népe megsért engem: „Kiszaggatom őket az én
földemből, a melyet adtam volt nékik...”
- Zsoltárok 85:2-3 – „Jóakarattal voltál Uram a te földedhez. Visszahoztad a Jákób
nemzetségéből való foglyokat. Elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket.”
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Örökbefogadás = „akiké a fiúság”
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Ézsaiás 8:8 – Ez a föld a Mennyei Atyáé és ez a föld a Messiásé: „... és elterjesztett szárnyai
ellepik földednek szélességét, oh Immánuel!”
Jeremiás 2:7 – Az Úr elmondja a népnek, miért jön el veszte és miért rombolják le Jeruzsálem
városát. „És bevittelek titeket a bőség földébe ... és bementetek, és megfertőztettétek az én
földemet, és az én örökségemet útálatossá tevétek.”
Ezékiel 38:16 – Isten beszél az utolsó időkben élő emberekhez, akik összegyűlnek Izrael ellen.
Isten beszél egy összecsapásról, mely az Ő földjén fog megtörténni. „És feljössz az én népem,
Izráel ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet, az utolsó időkben lészen ez, és hozlak téged
az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem, mikor megszentelem magamat
rajtad...”
Joel 1:6; 2:18; 3:2 – Ebben a könyvben háromszor hivatkozik a földre Joel, úgy, mint amely az
Úrhoz tartozik. „Mert egy nép jött fel az én földemre...” (1:6); „Erre buzgó lőn az Úrnak
szeretete az ő földe iránt...” (2:18) „Egybegyűjtöm akkor mind a pogányokat, és levezetem őket
a Josafát völgyébe, és perbe szállok ott velök, az én népemért és örökségemért, az Izráelért, a
melyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen;” (3:2)
Hóseás 9:3 – Itt hivatkozik Izrael szétszórattatására: „Nem maradnak az Úr földén, hanem
Égyiptomba tér vissza Efraim; Assiriában tisztátalant esznek.”
Zakariás 9:16 – „És megsegíti őket az Úr, az ő Istenök ama napon, mint az ő népének nyáját, és
mint korona-kövek ragyognak az ő földén.”

Amikor mi Izraelről beszélünk, az alábbiakat értjük bele: 1) egy földterület tulajdonjoga, melyről
Isten tett kinyilatkoztatásokat, továbbá 2) Isten népét, akiknek ő a földet adta. Ez egy jelentős kérdés a
Teremtő minden dolgával együtt, és ez nem átruházható. A dolgok, amiket Isten mondott, különösen
Izraelről, soha nem hatálytalaníthatók.
-

Nem csak a föld tartozik Istenhez, hanem Ő azt Ábrahámnak és utódjának, Izsáknak adta örökre.
(1Mózes 17:7-8)
„Búsulásom felbuzdultában elrejtém orczámat ... de az én irgalmasságom tőled el nem távozik,
és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad.” (Ézsaiás 54:8-10)
A bűn miatt Izrael elvesztette vezető szerepét, ám a szétszóratás nem változtatta meg Isten
kinyilvánított kötelezettségét, hogy az az övéké lesz örökre. (Olvasd el Ezékiel 37:1-28)

4.) Izrael jelenlegi konfliktusa sem általuk, az zsidók által kezdeményezett, mint ahogy nincs
állandósult hódítási vágy sem részükről.
Az alapvető hozzáállása világnak a palesztinokhoz való viszonyban olyan, mint az esélytelenebb
félhez, azonban Izrael védelmezi a földet, amelyet 1917-ben nekik adtak szerződésbe foglaltan és
elfogadott az Egyesült Nemzetek gyűlése 1948-ban. A palesztinoknak nem célja a szülőföld védelme,
hanem a véget vetni Izrael létezésének. Az Izrael elleni nyilvános vélemény érdekében, a szomszédos,
jó forrásokkal rendelkező arab államok soha nem ajánlottak menedéket a palesztinoknak. A világ
többsége nem tudja ezt, és senki nem mondja el nekik sem, mert csak úgy szimpatikusak a világ
számára (a palesztinok), hogyha átgázolnak rajtuk mások hadseregei.
5.) Az Izrael mellett való kiállás nem szemben állás az arab népekkel, mint egyénekkel, vagy nem
szemben állás az Izraelben élő arabok békés, politikai biztonságban és virágzó élethez való
jogával. Az Úrnak nincs rendelkezése egyetlen létező személy ellen sem, természetesen az arabok
ellen sem, akik Izmáel fiai, aki (Izmáel) az Ő választottjának, Ábrahámnak a másik fia. Az Izrael
mellett való kiállás nem követel arab-ellenes hozzáállást, és nem követel szeretetlenséget más népek
irányában.
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6.) Az arab világ egyes részei kiengesztelhetetlen gyűlöletének nem pusztán politikai okai vannak,
hanem az szellemi erők által vezetett, és mindaddig nem lesznek ezek elégedettek, amíg Izrael meg
nem szűnik létezni.
Ezek az Izraellel szemben álló erők, és nem pusztán csak azok az emberek, akik nem szeretik a
zsidókat. Minket olyan nagy szellemi erők ragadtak magukkal, amelyek nagyobbak, mint az
emberiség, amelyek nem legyőzhetők politikailag vagy a meggyőzés, a rábeszélés ereje által. Ezeket
az erőket csak közbenjáró ima törheti meg, amely által a fejedelemségek és erők ledőlnek.
7.) Hasonló szellemi vezetésű a keresztényekkel szembeni gyűlölet, mint a zsidókkal szembeni, és
végül ezen erők elhozzák mindkettő üldözését.
Éppen ugyanúgy, ahogy a Szentírás kijelenti, ott a két tanúbizonyság, akik meghalnak Jeruzsálemben
az idők végén (Jelenések 11), mint ahogy a két tanúbizonyság jelképezte Istent a történelemben végig
– a zsidók és a Krisztust követők.
Az ellenségeskedések és gyűlölködések ugyanúgy irányulnak hívők ellen, mint Izrael ellen, mert van
egy szellem a világban, ami minden ellen van, ami Istenről nevezett vagy őróla szól.
- Isten, mint Teremtő – akinek tartozunk imádással.
- Isten, mint Bíró – akinek tartozunk elszámoltathatósággal.
- Isten, mint Megváltó – aki megmutatta Önmagát fián, Jézuson keresztül.
- Isten, mint morális törvény-adó az egész emberiségnek – aki felé felelősséggel tartozunk
viselkedésünkért.
8.) Bibliai feladat és isteni ígéret szólít fel minket megállni hitben, közbenjárni várakozással és
támogatni az ígéretet.
Fel vagyunk szólítva az Izrael melletti kiállásra ma, mert talán mi vagyunk a végidők emberei. Isten
felhívott arra, legyünk népe, erkölcsi és bibliai meggyőződéssel, járjunk bölcsen és ismerjük az Ő
igéjét. Ő meg fogja becsülni azokat, akik tartós elkötelezettséget vállalnak a földdel, amit Ő kizárólag
az ÖVÉNEK nevezett. (Zsoltárok 122:6.)
TETTEK, AMIKET MEG TUDSZ TENNI, HOGY KIÁLLJ IZRAEL MELLETT
1.) Fegyverezd fel önmagad megbízható információkkal, el kell kerülni a bigottságokat és a helytelen,
„szemben lévő vakságot”. Ismerd fel a népszerű sajtó beállítódását. Értékeld a beszámolókat
óvatosan, de ne légy paranoiás. Légy tájékozott a Közel-Kelet alapvető történelmében és értsd meg az
elmúlt századot.
2.) Legyen hűséged folyamatos a Biblia felszólítására, hogy „imádkozzatok Jeruzsálem békességéért”
(Zsolt 122:6), és imádkozz, hogy nemzetünk legyen lámpás a 1Mózes 12:1-3 alapján: „És megáldom
azokat akik téged áldanak..”
3.) Imádkozva mérlegelj egy látogatást Izraelbe, mint egy gyakorlati lépést Izrael támogatásának.
4.) Mutasd meg barátságodat zsidó barátaid irányában. Bizonyítsd, hogy te, mint hívő, megállsz Izrael
mellett, ami egyik pontja a Biblia alapú elkötelezettségednek Isten irányában.
5.) Miközben elfogadod tényként a radikális muzulmánok terrorista hajlamát, légy kedves mások felé.
Lépj a tettek mezejére, mert fordulóponthoz érkezett az idő. Ma az az erőpróba, amely előtt állunk,
nagyon közel áll ahhoz, hogy az az esemény legyen, amikor a föld népei Izrael ellen támadnak és
azok ellen, akik továbbra is mellette állnak.
A végső kérdés az lesz, hogy „kik követik Krisztust és az Ő útját és kik nem?” Az Úr elhívott minket, legyünk
egy nép, akik megérintik az embereket, megállnak erkölcsileg és bibliai meggyőződéssel a kritikus időkben...
és ez most egy ilyen helyzet.
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