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Miért Izrael? 

 

„Ha nem az Úr lett volna, aki velünk volt,  

– Szóljon most Izrael –  

Ha nem az Úr lett volna, aki velünk volt, 

Amikor az emberek felkeltek ellenünk, 

Akkor elevenen elnyeltek volna minket, 

Amikor az ő haragjuk felgerjedt ellenünk 

Akkor a vizek elnyeltek volna minket. 

A patak elsöpörte volna a lelkünket; 

Akkor a fojtogató vizek 

Elsöpörték volna a lelkünket.” 

 

Áldott legyen az Úr, 

Aki nem adott prédául az ő fogaiknak. 

A lelkünk megmenekült, mint madár a madarász  

csapdájából (tőrétől); 

A csapda (tőr) eltört és mi megmenekültünk. 

A mi segítségünk az Úr nevében van,  

Aki alkotta a mennyet és a földet.” 

124. Zsoltár 
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BEVEZETÉS 
 

Mivel egy nagyon fontos témával – Az Izraelért való 

imádsággal – fogunk foglalkozni, kezdjük azzal, hogy fel-

tesszük magunknak a kérdést: Mi alapján imádkozunk Iz-

raelért? A válasz egyszerű, mivel “Az üdvösség a zsidók 

közül támadt” (lásd János evangéliuma 4,22).  

Mint keresztényeknek tisztában kell lennünk azzal, 

hogy felfoghatatlan adósságunk van Izrael felé és mindig 

ezen teljes eladósodás alapján kell imádkoznunk. 

Az Adósságunk Izrael felé című tanulmányomban az 

alábbi kijelentést teszem: 

„A zsidók nélkül nem lennének pátriárkák, nem len-

nének próféták, nem lennének apostolok, nem lenne Bib-

lia és nem lenne Megváltó! Ha mindezeket kivennénk az 

üdvösségből, mi maradna nekünk? Semmi!” 

A föld népei a zsidóknak köszönhetik szellemi örök-

ségük legértékesebb dolgait. Ez mindannyiunkra igaz – le-

gyünk akár arabok, afrikaiak, ázsiaiak vagy európaiak, 

oroszok, amerikaiak vagy kínaiak. Mindannyian akkora 

szellemi adóssággal tartozunk a zsidóknak, hogy az felbe-

csülhetetlen.  

Az ima és közbenjárás az egyik legjobb módja an-

nak, hogy elkezdjük törleszteni a szeretet-adósságunkat.  
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Mivel szeretnénk jobban megismerni Izrael helyét 

Isten tervében, ezért nyissuk ki az Írásokat, hogy még tisz-

tább képet kapjunk Izrael földje és népe jelentőségéről. 

Ahhoz, hogy hatékonyan imádkozzunk Izraelért és 

a zsidókért, szükséges, hogy informáltak legyünk. Ezt a 

szükséges információt nem a világ szemszögéből vagy a 

médiából fogjuk megkapni, hanem Isten nézőpontjából, 

amit a Bibliában találunk. 

 

  



 
 

Első rész 

 

IZRAEL NÉPE 
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1. fejezet  

 

IZRAEL EGYEDISÉGE 

 

Nincs még egy olyan nemzet, mint Izrael. Az Írás ezt 

eléggé világossá teszi. 

Izrael neve azt a népet takarja, akik Ábrahám, Izsák 

és Jákob leszármazottjai. Ne felejtsük el, hogy Jákob új ne-

vet kapott: Izrael, és az ő tizenkét fiából származik Izrael 

tizenkét törzse. A későbbiekben Izrael népét hívták zsi-

dóknak. Tehát valójában a „zsidók” és az „Izrael” megne-

vezés ma ugyanazt jelenti. 

Az Újszövetségben az „Izrael” név hetvenhétszer 

(77-szer) fordul elő és ezeket soha, de soha nem használja 

az Egyházra. Kérlek olvasd el újra figyelmesen – az „Iz-

rael” név hetvenhétszer (77-szer) jelenik meg az Újszö-

vetségben és egyetlen egyszer sem az Egyházat érti alatta. 

A „zsidó” szó hetvenötször (75-ször) fordul elő az Ószö-

vetségben és száznyolcvannyolcszor (188-szor) az Újszö-

vetségben. Ugyanakkor a „keresztény” kifejezés csak 

háromszor bukkan fel az Újszövetségben. Ezek a számok 

is mutatják, hogy az Úr mekkora jelentőséget tulajdonít 

Izrael népének és nemzetének. 
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Egy kivételes Nép 
 

Ebben az első fejezetben szeretném kiemelni, hogy 

Izrael egy kivételes nép. Nincs más hozzá fogható. Mivel 

Izrael kivételességét vizsgájuk, először nézzük meg, mit 

mondott Dávid a Krónika első Könyvének 17,21. versé-

ben. Dávid az Úrhoz imádkozva ezt mondja: 
 

„Kicsoda olyan, mint a Te néped Izrael,  
egy olyan nemzet a földön, akiért Isten elment, 
hogy megváltsa Magának, mint népet  
– hogy hatalmas és csodálatos cselekedetekkel 
nagy nevet szerezz Magadnak,  
kiűzve a nemzeteket a Te néped elől,  
akiket kimentettél Egyiptomból?” 
 

Ebben az imában Dávid azt mondja, hogy nincs még 

egy olyan nemzet, akikért Isten elment volna, hogy meg-

váltsa. Úgy beszél Izraelről, mint egy olyan nemzetről, 

amely el lett választva a többi nemzettől. Egy vitathatatlan 

tény derül ki ebből a szövegből: Izrael kivételes.  

Figyelemre méltó, hogy nem Izrael választotta ezt 

az egyediséget, hanem Isten. Ez azt is jelenti, hogy ha 

ugyanúgy imádkozunk értük, mint bármely más nemzet-

ért, akkor nem éleslátással vagy megértéssel imádko-

zunk. Más szavakkal, imáink nem lesznek összhangban az 

Írásokkal.  
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Nézzük meg az előző 20. verset, amely kijelenti Iz-

rael egyediségét. Egy nemrégiben megjelent tanulmány-

ban fedeztem fel először, hogy a 21. vers milyen közvetlen 

kapcsolatban van az előzővel. Fontos felismernünk, hogy 

Izrael kivételessége Isten kivételességéből fakad. A 20. 

vers azt mondja:  
 

„Ó Uram, nincs senki más olyan, mint Te,  
nincs semmilyen más Isten Rajtad kívül,  
mind aszerint, amit hallottunk a füleinkkel.  
És kicsoda olyan, mint a Te néped Izrael,  
egy olyan nemzet a földön, akiért Isten elment, 
hogy megváltsa Magának mint népet.” 
 

Nem tudunk hatékonyan imádkozni Izraelért, ha 

más nemzetekhez soroljuk őket. Kivételes emberek ők, 

akik egyedülálló sorsukkal fejezik ki az ő Istenük egyedi-

ségét. Nem tudunk hatékonyan imádkozni, ha ugyanazt 

az általános imát mondjuk minden nemzetre, beleértve 

Izraelt is. Az Írások tényei alátámasztják kivételességüket.  

 

  




