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Hogyan imádkozzunk Izraelért? 
Amikor ezt a cikket írom, épp most tértem vissza egy izraeli 
látogatásról. Semmi sem lehetne felemelőbb, mint egy hetet tölteni a 
Galileai-tónál és Jeruzsálemben kora tavasszal, ha nem lenne az 
országban jelenleg zajló felfordulás. Csak a múlt héten emberek tízezrei 
töltötték meg Jeruzsálem és Tel-Aviv utcáit, de nem imával és 
dicsőítéssel, hanem tiltakozással. 

A nemzet megosztott. Egy konferencián, amelyen a múlt héten részt 
vettem, egy híres izraeli futurista, David Passig egy olyan nemzet képét 
festette le, amely ismét különböző törzsekre oszlik.  Az egyik oldalon 
ott vannak a vallásosabb zsidók, a másik oldalon pedig a növekvő 
ellenállás minden bibliai dologgal szemben. 

A jelenlegi izraeli lázadás nem csak az úgynevezett igazságügyi 
reformok miatt van, amelyekkel mindenki egyetért, hogy már régóta 
esedékesek, hanem inkább az ország egészének általános irányával 
kapcsolatos nyugtalanság. Passig professzor definiál néhányat ezek 
közül a törzsek közül, rámutatva, hogy a lakosság 13 százaléka 
agresszíven ellenzi a vallási meggyőződés vagy a nemzeti identitás 
minden formáját. Ez egy nagyon hangos kisebbség, amely mind a 
médiában, mind a tudományos életben jól képviselteti magát - teszi 
hozzá. Ez az a törzs, amelyet elsőként mozgósítanak tüntetésekre 
minden jobbközép kormány ellen, függetlenül a politikai programoktól. 

Ők azok, akik a népszerű Pride-
felvonulásokon is részt vesznek. 
A szakadék másik oldalán van 
az ultraortodox zsidók egy 
hasonlóan nagy csoportja, akik 
nem hisznek a cionizmusban, 
nem akarnak a hadseregben 
szolgálni, és egyre inkább 
függnek a kormányzati 
segélyektől. A megosztott ház 
nem állhat meg. 

Izrael legfőbb imapontja most az egység. Egyetlen frakció sem 
tudja ráerőszakolni a többiekre, hogy elfogadják az izraeli 
társadalomról alkotott elképzelésüket, de kompromisszumot kell 
kötni. A bibliai Izrael hanyatlása akkor kezdődött, amikor a 
tizenkét törzs a saját útját járta. Ma Izrael ismét egy új törzsek 
által megosztott ország. Izrael azonban nem egyedülálló. A 
polarizáció ma már globális jelenség, de amikor az iráni 
egzisztenciális fenyegetéssel szembesülünk, a helyzet veszélyessé 
válik, vagy ahogy a kormány által támogatott konferencia előadói 
jellemezték: "tökéletes vihar”. 

De a Biblia Istene le tudja csillapítani a viharokat. Az Ő ősi 
szövetségi népének egységéért való imádkozás magában foglalja 
az újbóli elkötelezettséget számunkra, keresztények számára, 
hogy Izrael mellett álljunk, amikor a jelenlegi problémák miatt 
sok más csoport talán el akarja hagyni őket. Miközben halljuk a 
jelenlegi kormányt ért heves kritikákat, nem szabad 
elfelejtenünk, hogy e kritikák nagy része (de nem mind) ugyanaz, 
ami minden bibliahívő keresztény ellen hangzik el, aki hű akar 
lenni Isten igéjéhez. Amikor a média ma az emberi jogok 
megsértéséről beszél, akkor egyszerűen a tágabb LBGTQ-
program korlátozott felkarolására utalhat.  

Hűségesnek maradni 
az Úrhoz és az Ő 
Igéjéhez azt is jelenti, 
hogy hiszünk azokban 
a z í g é r e t e k b e n , 
amelyeket Izraelnek 
tett. Közeledik a nap, 
amikor kinyilatkoztatja 
magát Izraelnek. Addig 
i s i m á d k o z z u n k 
továbbra is Izrael 
népéért.

További imapontok: 
1. Egyre több menekült és bevándorló hal meg a 

Franciaországból az Egyesült Királyságba tartó hajóval történő 
átkelés során, miközben az Egyesült Királyság kormánya új 
törvényt javasol az összes illegális bevándorló letartóztatására 
és kitoloncolására. Imádkozzunk együttérző és igazságos 
megoldásért erre az egész Európát érintő problémára. 

2. A nemzetközi nőnap alkalmából imádkozzunk azokért a 
nőkért, akik fontosak az életünkben - családunkban, 
egyházunkban, közösségünkben, nemzetünkben és 
nemzetközi szinten.

Kedves imádkozó testvéreink szerte Európában! 
Imádkozzatok Jeruzsálem békéjéért: 

"Legyenek biztonságban azok, akik szeretnek téged. Legyen béke a falaidon belül és biztonság a fellegváraidon belül." (Zsoltárok 122:6&7) 

Dávid arra buzdít, hogy imádkozzunk szeretett városáért, azért a helyért, ahová a törzsek felvonultak, hogy dicsérjék az Úr nevét az Ő 

házában. A mi imáinknak sem kell kevésbé buzgónak lenniük, mint Dávidé, nekünk, akik ismerjük és szeretjük az Urat, és akik arra 

vágyunk, hogy választott népe is megismerje és szeresse Őt.
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a név és a cím megadásával. Köszönjük! 

Támogatás

Ezen a héten:- 
A zsidó nép most ünnepelte Purim ünnepét (lásd Eszter könyvét). 

Ez természetesen a mai Iránban zajlott, ezért fontos alkalom, 

hogy együtt imádkozzunk Iránért és Izraelért. Aggodalomra ad 

okot, hogy Irán nagyon közel van ahhoz, hogy elegendő dúsított 

urániummal rendelkezzen egy atombombához, ami fenyegeti 

Izraelt, és így destabilizálja a Közel-Keletet. Emellett az iráni bátor 

tüntetések, amelyeket főként nők vezetnek, és a férfiak 

támogatják őket, a sok brutalitás ellenére folytatódnak. Úgy tűnik, 

hogy a lakosság egyszerűen lemondott az iszlám rezsimről, mit 

jelent ez az ország jövőjére nézve? Imádkozzunk hittel Istenhez, 

hogy az Ő szuverén akarata érvényesüljön. Vajon Irán ismét 

átváltozhat-e a zsidó népet fenyegető veszélyből áldássá?
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