ЗОШТО СТОИМЕ СО ИЗРАЕЛ ДЕНЕС?
Од Џек Хајфорд
Израел е земја за која Бог во Библијата спасително и пророчки во многу наврати вели- „Оваа е
моја“. Господ се однесува кон Израел како кон ниту една друга нација на Земјата. Израел
воскресна, за да биде светлина за незнабошците.
Во својот почеток, Црквата во суштина беше целосно еврејска, за да остане таква се’ додека
Евангелието не почне да се распространува. На крајот на краиштата, Евангелието почнува да се
распространува до Антиохија- каде се одржал првиот собир- база од која Евангелието започнало
да се распространува низ целиот свет. Во Писмото на апостол Павле до христијаните во Рим, од 9та до 11-та глава, апостол Павле ги разјаснува прашањата кои се однесуваат на Божјата
загриженост и намера за Евреите. Овие три поглавја во суштина стојат сами, во рамки на целата
Библија, како појаснување на теологијата за Божјите намери за Евреите.
Евреите, преку Авраам, беа првите плодови, првите луѓе кои го разбираат и втемелуваат завет со
Господ. Потоа тие го ослободија и распослаа богатството на таа вистина низ светот и следствено
на тоа е доаѓањето на Месијата на Земјата. Зборот Господов Евреите ги нарекува „корен“ а
незнабошците „гранки“. Напоменато ни е дека: „поради неверство, некои од нив беа скршени а
вие стоите во верата“, но не бидете горделиви, но плашете се: „Бидејќи Господ не ги поштеди
првобитните, природни гранки, ни вас нема да ве штеди“. Кога ќе се пополни бројот од другите
народи, „цел Израел ќе биде спасен.“ Римјаните (11:16-27)
Живееме во сериозен историски момент кој не повикува нас, верниците во Исус Христос, да
застанеме со Израел. Ние би можеле да бидеме луѓето од последниот час. Ние не треба да
бидеме пасивни во пресрет на пророштвото; ние сме повикани да се молиме страсно, да
посредуваме и да служиме согласно зборовите на Спасителот кој рече дека наша задача не е да
шпекулираме кога ќе биде крајот. Наша одговорност е да ги спроведуваме делата на
Кралството, додека Тој пристигне (Лука 19:13).
Тука не станува збор за политика, туку за Божјата реч... но политичките последици се екстремно
драматични. Светото Писмо вели дека ќе дојде време кога сите нации во светот ќе се свртат
против Израел. Многу е реално ова да се случи во наше време, па затоа е задолжително да се
подвлече: зошто ние треба да стоиме со Израел денес.

ОСУМ ПРИЧИНИ ПОРАДИ КОИ НИЕ СТОИМЕ СО ИЗРАЕЛ
1) Секој верник треба да ги направи Евреите приоритет во својот вредносен систем и од се
срце да изрази почит и благодарност за Божјите дела преку нив како народ.
Разбирањето на основата за вниманието кое им го посветуваме на Евреите е поврзано со
Божествениот ред на нештата и со она што Бог го кажа. Тоа ги вклучува и народот и земјата.

Секој верник треба да ги направи Евреите приоритет во својот вредносен систем
бидејќи Бог го стори истото.
• Бог избра народ...Тој започна избирајќи човек наречен Авраам. Господ кажа дека
преку семето на Авраам (од врската со неговата сопруга, Сара, која го роди ветеното
дете, Исак) сите нации на Земјата ќе бидат благословени...секое живо суштество ќе
има пристап до божјите благослови на Семоќниот Бог.
• Во Постанокот 12:3, Бог во заветот кој го направи со Авраам вели: „Ќе ги благословам
оние кои те благословуваат, а ќе ги проколнам оние кои тебе те проколнуваат; и со
тебе целиот род на Земјата ќе биде благословен“.
o Ова се однесува не само на народот (Евреите), туку исто така и на земјата
(Израел).
o Бог ќе им суди на нациите и ќе постапува со нив согласно нивните одлуки, исто
како што го прави тоа со поединците.
• Бог ги избра со цел: „...Израелците се Божји одбран народ. Бог ним им ја откри Својата
слава и со нив склучуваше завети. Ним им беше даден Божјиот Закон, ним им беше
доверено да служат во храмот, ним им беа дадени ветувањата; Од нив потекнуваат
патријарсите, од нив потекнува и Христос, по тело, а тоа е Бог, кој владее над се’ –
благословен нека биде за вечни векови! Амин.“ (Римјаните 9: 4)
o Заветите, кои Господ ги прави:
 Заветот со Авраам... Бог кажа, „Ќе ти дадам народ и земја и преку ова семе сите нации на
Земјата ќе бидат благословени“. (Постанокот 17)
 Заветот со Мојсеј... откровението на Законот, даден со цел да не’ води до Христа и до
откуп преку крвта на Јагнето.
 Новиот Завет... Во Еремија и Езекија, Господ ни покажува скоро паралелни нешта: „Оти ќе
дојде времето кога ќе го спроведам Мојот закон и ќе направам нов завет со тебе и ќе го
вдахнам Мојот Дух во тебе“.
o Најголемиот дар: Најголемото чудо е дарот Исус за човештвото. Господ толку не’ возљуби
што го даде Својот единороден Син, кој го ни го даде преку Евреите и кој дојде како
Еверин. Самиот Исус, зборувајќи им на луѓето од Самарија, рече, „Спасението доаѓа преку
Евреите.“
•

Светото писмо јасно ни говори: ние треба да се исправиме и делуваме од корените, на се’ она,
што треба да се изврши како откровение од Господ за човештвото. Најголемиот доказ за ова е
самото постоење на Евреите како народ и фактот дека тие се востановена нација. Денес борбата е
за Ерусалим, за Израел, како и за присуството на Евреите и нивното право да имаат земја. Има
само неколку нации кои имаат желба и спремност да потпишат траен договор за согласност да
стојат со Евреите и Израел, но Светото Писмо вели дека Бог ќе им подари почит на таквите.
2) Нашето место во присутниот Божји ред неизбежно не’ поврзува со Евреите како народ и
со земјата Израел според Светото Писмо.

Кога ја положуваме нашата вера врз Искупителот кој дојде преку Евреите, ние застануваме во
редот на оние кои му се доверуваат на Бога во Неговата откриена слава и искупителна цел.
Светото Писмо декларира дека, во духовна смисла, кога го примаш Господ, ти
стануваш Евреин (Римјаните 2:28-29; Галатјаните 3:26-29).
• Ако си верник, не можеш да бидеш доследен на Светото Писмо и во целост и да стоиш
зад него, а да заземaш позиција на пасивност кон Евреите и Израел.
3) Господ направил единствена декларација и завет со земјата Израел кои никогаш не биле
отповикани:
• Левитите25:23- „Земјата да не се продава за секогаш, оти тоа е Мојата земја...“
• Петта книга Мојсеева 32:43- „Веселете се, Народи, со народот Негов... Тој ќе
надомести и ќе ги исчисти Неговата земја и Неговиот народ.“
• 2 Дневник 7:20- Господ вели дека оние кои го прекршуваат Неговиот Закон „... Ќе
ги истреби од Неговата земја која им ја даде...“
• Псалм 85:1-2- „Се смилува, Господе, на својата земја... Му прости за неправдата на
својот народ, го покри сиот негов грев.“
• Исаија 8:8- Оваа земја му припаѓа на Богот Отец и тоа е земјата на Неговиот
Месија: „...и ќе ги рашири своите крилја преку целата Твоја земја, О Емануил.“
• Еремија 2:7- Господ му кажува на народот зошто ќе дојде до загуба, деструкција на
Ерусалим. „Ве доведов во прекрасна земја... но кога дојдовте, ја осквернавивте
мојата земја и го испоганивте моето наследство.“
• Езекија 38:16- Господ им зборува на луѓето во последните денови кои ќе се
исправат пред Израел. Господ говори за конфронтациите кои ќе се случат во
Неговата земја. „Ќе се издигнеш против Мојот народ Израел... Ќе те доведам на
својата земја, да Ме познаат народите кога сум посветен во тебе...“
• Јоел 1:6, 2:18, 3:2- Три пати во оваа книга, се споменува дека земјата му припаѓа на
Господ. „Оти силен народ дојде против Мојата земја...“ (1:6) „И Господ ќе биде
ревносен за Неговата земја...“ (2:18) „Ќе ги соберам сите народи и ќе ги доведам во
Јосафатовата долина, и таму ќе се судам со нив за Мојот народ, Моето наследство
Израел; ја поделија Мојата земја.“ (3:2)
• Осија 9:3- Ова се однесува на дисперзирањето на Израел „Тие нема да се населат
во земјата на Господ, но ќе се врати Ефраим во Египет, и тие ќе јадат нечистотии во
Асирија.“
• Захарија 9:16- „И Гопод, Богот нивни ќе ги избави во тој ден, како стадо Неговиот
народ и тие ќе бидат како скапоцени камења во круната, издигнати како венец
преку Неговата земја.“
•

Кога говориме за Израел, станува збор за: 1) дел од сопственоста на Господ за која тој се изјаснил
и 2) Божјиот народ кому Тој му ја дал земјата. Тоа е голема одлука на Креаторот на се’ постоечко и
нешто, за кое не се преговара. Нештата кои Бог ги кажал, на единствен начин за Израел, никогаш
не биле отповикани.

•
•
•

Не само што земјата му припаѓа на Бог, туку Tој му ја дал на Авраам и неговото потомство
преку Исак засекогаш. (Постанокот 17:7-8)
„Во мал гнев го сокрив Моето лице од тебе... но мојата милост нема да се оттргне од
тебе, ниту Мојот завет за мир ќе се поколеба...“ (Исаија 54:8-10)
Загубата на управувањето со Израел поради грев и иселување не ја поколеба Божјата
објавена одлука земјата да ја направи засекогаш нивна. (Езекија 37:1-28)

4) Постоечкиот конфликт во Израел не е по нивна иницијатива, ниту е поддржуван поради
експанзионизам од нивна страна.
Генералното поимање на светот денес во однос на Палестинците е како за обесправени
жртви, но Израел ја брани земјата која им е ветена во 1917 година и призната од страна на
Асамблејата на Обединетите Нации во 1948 година. Целта на Палестинците не е да ја заштитат
нивната земја, туку да го уништат Израел. Со цел да се зголеми јавното мислење против
Израел, соседните, добростоечки Арапски народи никогаш им немаат понудено прибежиште
на Палестинците. Поголемиот дел од светот не го знае ова и никој не се труди да го обзнани,
бидејќи сочувството е обесхрабрувано од други сили.
5) Да стоиме со Израел не значи да им опонираме на Арапските народи како ентитет ниту
да се противиме на нивните права да живеат во Израел во мир, политичка сигурност и
просперитетен живот.
Бог не е против било кое човечко битие, особено не против Арапите кои се потомци на
Исмаил, другиот син на од Него избраниот лидер Авраам. Стоењето со Израел не обврзува на
антиарапска позиција и не бара од нас помалку да ги сакаме другите луѓе.
6) Безмилосниот анимозитет на дел од арапскиот свет не е само од политички причини
туку е воден од духовни сили кои нема да смират додека Израел не престане да постои.
Силите спротиставени на Израел не се само луѓето кои не ги сакаат Евреите. Ние сме фатени
во проток на духовни сили поголеми од хуманоста, кои не можат политички да бидат
разбиени или по пат на убедување. Овие сили можат да бидат уништени само со посредство
на молитва преку која кнежевствата и овластувањата се разбиваат.
7) Истиот дух кој ги движи овие анимозитети е еднакво насочен против Христијаните како
што е против Евреите и со тек на време конечно ќе резултира со прогон на двата
ентитети.
Токму како што е запишано во Светото Писмо дека двајца сведоци ќе бидат убиени во
Ерусалим на крајот од времето (Откровение 11), така имало двајца сведоци кои стоеле пред
Господ низ историјата- Евреите и Христијаните. Непријателствата и омразата се на истото ниво,
како кон верниците, така и кон Израел, бидејќи постои еден дух кој е против Бога и се’ што е
поврзано со Него.

Бог како создател- Кому му должиме духовна посветеност.
Бог како судија- Кому му должиме отчетност.
Бог како спасител- Кој се прикажа себе си преку Неговиот Син Исус.
Бог како морален Законодавец на целото човештво- Кому му должиме морална
одговорност за нашето поведение.
8) Со Библиска задача и божествен завет сме повикани да застанеме со вера, да се
заземаме во очекување и да ја дадеме нашата поддршка со ветување.
•
•
•
•

Ние сме повикани да стоиме со Израел денес бидејќи ние би можеле да бидеме луѓето на
последниот час. Господ не’ повика да бидеме луѓе со морално и библиско убедување,
чекорејќи мудро и познавајќи го Неговиот Збор. Тој ќе ги награди со почест оние кои ќе се
одлучат за трајна посветеност да застанат зад Израел, земјата која Тој ја нарекува единствено
„Негова“. (Псалм 122:6)

ДЕЈСТВИЈА КОИ МОЖЕШ ДА ГИ ПРЕЗЕМЕШ ЗА ДА СТОИШ СО ИЗРАЕЛ
1. Опреми се со доверливи информациии, избегнувајќи нетолерантен фанатизам и слепа
побожност. Запознај го расположението и тенденцијата на популарните медиуми.
Проценувај ги извештаите за Израел внимателно, но не со параноја. Запознај се со
основите на историјата на Средниот Исток, за подобро разбирање на изминатиот век.
2. Прими го со вера повикот на Светото Писмо за „Молитва за мир во Ерусалим“ (Псалм
122:6) и моли се нацијата да управува во светлото на Постанокот 12:1-3... „Ќе ги
благословам оние кои те благословуваат...“
3. Молитвено размислувај за посета на Израел како можност за практична помош.
4. Манифестирај пријателски однос кон Евреите од твојата непосредна околина. Потврди
дека ти, како верник, стоиш со Израел исполнувајќи го основниот Завет со Господ во
согласност со Библијата.
5. Додека сведочиш за терористичките навики на радикалните Муслимани, биди милостив
кон останатите.
Започни да дејствуваш, бидејќи живееме во критичен момент од суштинско значење. Денес,
кога се отвораат картите, сме блиску до можноста да ги согледаме нациите кои се против
Израел и останатите кои стојат со нив.
Конечното прашање ќе биде „Кој е за Христос и неговиот пат, а кој не е?“ Бог не’ повика да
бидеме оние кои ќе допрат до другите луѓе и ќе стојат со морално и библиско убедување за
клучните прашања... а ова, е токму такво.

САКАШ ДА ДОЗНЕШ ПОВЕЌЕ?
Ако со задоволство го читавте овој напис од Д-р Џек Хајфорд, можете да најдете повеќе
информации на „Watchmen on the Wall Training Manual“ во коавторство на Miriam Rodlyn Park,
Robert Stearns и Dr. Jack Hayford.

За да ја нарачате „Watchmen on the Wall Training Manual“ посетете ја оваа веб страна:
http://www.kairosresourcecenter.com.

