
 

 

 

 

Ima a magyar népért 

2. hét 

Közbenjárás, bűnvallás 
 Szóla pedig az Úr Mózesnek: Eredj menj alá; mert megromlott a te néped, a melyet 

kihoztál Égyiptom földéből. Hamar letértek az útról, a melyet parancsoltam nékik, 
borjúképet öntöttek magoknak, azt tisztelik és annak áldoznak, és azt mondják: 
Ezek a te isteneid Izráel, a kik téged kihoztak Égyiptom földéből. Monda ismét az Úr 
Mózesnek: Látom ezt a népet, bizony keménynyakú nép. Azért hagyj békét nékem, 
hadd gerjedjen fel haragom ellenök, és törűljem el őket: Téged azonban nagy 
néppé teszlek. De Mózes esedezék az Úrnak, az ő Istenének színe előtt, mondván: 
Miért gerjedne Uram a te haragod néped ellen, a melyet nagy erővel és hatalmas 
kézzel hoztál vala ki Égyiptomnak földéről? Miért mondanák az égyiptomiak, 
mondván: Vesztökre vivé ki őket, hogy elveszítse a hegyek között, és eltörülje őket 
a föld színéről? Múljék el a te haragod tüze, és hagyd abba azt a néped ellen való 
veszedelmet. Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izráelről a te szolgáidról, 
kiknek megesküdtél te magadra, mondván nékik: Megsokasítom a ti magotokat 
mint az égnek csillagait; és azt az egész földet, melyről szóltam, a ti magotoknak 
adom, és örökségül bírják azt örökké. És abba hagyá az Úr azt a veszedelmet, 
melyet akart vala bocsátani az ő népére.  (II. Mózes 32. 7-14) 

 
 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus 

Jézus,  (I. Tim. 2:5) 

 

 
 Mózes történetén keresztül láthatjuk, hogy milyen nagy jelentősége van a 

közbenjárásnak. Egy igaz ember hatással lehet egy egész nép történelmének 
alakulására. A mi időnkben ez az  igaz személy nem más mint Jézus Krisztus. Ő a 
magyar népért is szüntelenül közbenjár Isten előtt. Kell-e hát nekünk is ezt tennünk? 
Mivel Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, így bölcsen tesszük, ha példát veszünk 
róla és esedezünk Isten előtt a keményszívű magyar népért, annak  tudatában, hogy 
könyörgésünk csak és kizárólag Jézus Krisztus váltságának érdeméért találhat 
meghallgatásra.  

 
 A közbenjárás mellé gyakran bűnvallás is társul. Ahogy a történet folytatásában 

látható, később Mózes sem takargatta a zsidó nép bűneit Isten előtt, hanem azokat 
felmérve, majd megvallva járult újra Isten elé esedezni. 
 

 A jelenlegi magyar nép talán legnagyobb bűnei: a nyugati jólétet keresi Isten helyett; 
bizalmát Isten helyett, anyagi érdekszövetségekbe fekteti; teret enged a 
szeretetlenségnek,széthúzásnak, önzésnek úgy a közéletben, mint a magánéletben; 
nemzeti gőg más népekkel szemben; paráznaság; abortusz; langyos érdektelenség 
Jézus Krisztussal szemben 
 

 Imádkozzunk, hogy Isten legyen türelmes és kegyelmes népünkhöz, valamint 
segítse a magyar embereket őszinte bűnbánatra és megtérésre jutni! Nyissa fel 
a magyarok szemeit, hogy meglássák az Úr dicsőségét és a Sátán sötétségét!  

   
 

 


