
7 ok, hogy miért kell imádkoznunk Izraelért

1. Mert Isten nem vetette el Izraelt 

Isten elvetette az Ő népét? Biztosan nem!   

• Kérdem tehát: vajon Isten elvetette népét? Szó sincs róla. Hiszen én is Izrael fiai közül való vagyok, 

Ábrahám véréből, Benjamin törzséből. Isten nem vetette el népét, amelyet előre kiválasztott. Nem 
tudjátok, mit mond az Írás Illésről, amikor Isten előtt felszólalt Izrael ellen (Róm 11,1-2) 

• Gondolj ezekre, Jákob, és arra, hogy a szolgám vagy, Izrael! Én alkottalak, a szolgám vagy. Nem 
feledkezem el rólad, Izrael. (Iz 44,21) 

• Újra fölépítlek, és te fölépülsz, Izrael szűzi leánya!  (Jer 31,4) 
• „Hiszen Jeruzsálem újra fölépül, és az ő háza is minden időkre.” Tób 13,16 
• Kivonat innen: „Biblia.” iBooks.  
• Ez az anyag szerzői jogi védelem hatálya alá eshet.

• Isten ugyanis nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását.  (Róm 11,29) 
• szeretett benneteket az Úr, és megtartja esküjét, amelyet atyáitoknak tett, azért vezette ki erős kézzel és 

szabadított ki a szolgaság házából, a fáraónak, Egyiptom királyának a kezéből. Ismerd hát föl, hogy az 
Úr, a te Istened az igaz Isten, a hűséges Isten, aki szövetségét és szeretetét az ezredik nemzedékig 
megőrzi azok iránt, akik szeretik és megtartják parancsait, (MTörv 7,8-9) 

• A nép, amelyet magamnak alkottam, hirdetni fogja dicsőségemet. (Iz 43,21) 

2. Mert Isten szava parancsolja ezt nekünk 

• Kérjétek Jeruzsálem számára, ami békességére szolgál!  (Zsolt 122,6) 
• Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam, sem éjjel, sem nappal nem hallgathatnak. Ti, akik az Urat 

emlékeztetitek, sose nyugodhattok. Ne hagyjatok nyugtot neki, míg Jeruzsálemet föl nem építi és 
dicsőségessé nem teszi a földön. (Iz 62,6-7) 

• Sírjanak a papok, az Úr szolgái az előcsarnok és az oltár között, és mondják: „Könyörülj, Uram, 
népeden, ne hagyd, hogy gyalázat érje örökségedet, s ne csúfolhassák őket a népek! Ne mondhassák a 
népek körében: Hol van az Istenük?” (Joel 2,17)  

3. Mert az Egyház folyamatosan függ Izrael múltjától, jelenétől és jövőjétől 

• Ha letört is némely ág, s te vad olajfa létedre beoltattál, és részese lettél az olajfa gyökerének és 
nedvének, ne kérkedj az ágak rovására. Ha mégis kérkednél, tudd meg: nem te hordozod a gyökeret, 
hanem a gyökér téged. (Róm 11,17-18) 

• Izrael fiaiért: övék az istenfiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az 
ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, 
mindörökké áldott Isten, Ámen. (Róm 9,4-5) 

• Mi is Krisztus által Izrael családjához tartozunk: Ezért már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem 
a szentek polgártársai és Isten családjának tagjai. (Ef 2,19) 

• Ábrahám az áldás hordozója: Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. (Ter 12,3) 

4. Mert a pogányok részesültek a zsidó nép bukásából 

• Kérdem tehát: Azért botlottak meg, hogy elessenek? Egyáltalán nem. Vétkükből inkább üdvösség 
fakadt a pogányoknak, hogy vetélkedésre sarkallja őket. (Róm 11,11) 

• Mert, ha már elvetésük megbékélése a világnak, mi más lesz fölvételük, ha nem élet a halálból? (Róm 
11,15) 



5. Mert Isten szereti Izraelt – Ha megvan bennünk Isten szeretete és Lelke, nem kellene nekünk 
is szeretnünk, amit Ő szeret? 

• Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat. (Jer 31,3) 
• Mert drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem és szeretlek. (Iz 43,4) 
• Ők az evangéliumot tekintve ellenségek, a ti javatokra, de a kiválasztás szerint kedvesek, az ősökért. 

(Róm 11,28) 
• Mert ha valaki hozzátok ér, olyan, mintha a szempillámhoz érne (Zak 2,11) 
• Szt. Pál mondja Izraelről: Testvérek! Szívből óhajtom üdvösségüket, s imádkozom érte az Istenhez. 

(Róm 10,1) 

6. Mert Jézus visszatérésének és 1000 éves uralmának megvalósulása függ Izrael üdvösségétől 

• Tartsatok hát bűnbánatot, és térjetek meg bűneitek bocsánatára, hogy eljöjjön az Úr színétől a 
megenyhülés ideje, és elküldje az elsősorban nektek rendelt Megváltót, Jézust, akit az égnek kell 
befogadnia egészen a mindenség megújulása idejéig, ahogy az Isten réges-rég megmondta szent 
prófétái ajka által.  (Apcsel 3,19-21) 

• Mondom nektek, mostantól mindaddig nem láttok, amíg nem zengitek: Áldott, aki az Úr nevében 
jön!” (Mt 23,39) 

• Íme, közeledik a felhőkben, látni fogja minden szem, még azoké is, akik átszúrták! (Jel 1,7) 

7. Mert áldott leszel, ha te is áldod Izraelt 

• Megáldom azokat, akik áldanak téged, (Ter 12,3) 
• Jónak látták, de tartoznak is vele nekik, mert ha lelki javaikban osztoznak a pogányok, kötelesek 

anyagiakban segítségükre lenni. (Róm 15,27)


