
Izrael teljessége - Ron McKenzie 

 
Fullness of Israel by Ron McKenzie 

 
http://kingwatch.co.nz/Times_Seasons/calling_of_the_jews.htm 

 
- § - 

 
A zsidók elhívása az egyik legnagyobb fordulópont a történelemben. A zsidó nép 
történelmét nézve könnyen azt hihetnénk, hogy Isten lemondott arról a néprıl, amit 
hajdan sajátjának tekintett. A Biblia azt tanítja, hogy a zsidók jelenleg ítélet alatt 
vannak, mert elutasították a Messiást, de azt is tanítja, hogy helyre fogja állítani ıket 
és akkor az áldás forrása lesznek. Ez akkor fog megtörténni, amikor felismerik, hogy 
Jézus Úr, Megmentı és Messiás, akit keresnek. 
 
A következı ábra Istennek Izraellel való szövetségét mutatja be. A zöld vonaltól balra 
a szövetségen kívül az átok van. A zöld vonaltól jobbra - a szövetség keretén belül - az 
áldás ígérete. A kék vonal mutatja Izrael történelmét. Az Ószövetségi idıszakban (a 
sárga vonal felett) Izrael hol belül, hol kívül volt az áldás helyén. Mózes, Dávid és 
Jósiás ideje alatt Izrael az áldás helye volt. Más esetekben elmozdultak a zöld vonalon 
túlra az engedetlenségbe, azaz az átokba. Isten mindig foglalkozott Izraellel, mint 
nemzettel. Kihozta ıket Egyiptomból és nemzetként letelepítette ıket a megígért 
földön. A késıbbi - hol fent, hol lent - történelmüket tekintve Isten úgy bánt velük, 
mintha egyetlen ember lettek volna, ezért az egész nemzet osztozott mind az áldásban, 
mind az átokban. 
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A sárga vonal mutatja be Jézus szolgálatát. Izrael, mint nemzet elutasította Jézust és 
elmozdult balra a törvény átka alá (Máté 23:37-39). 
 
Jézus betöltötte a szövetségi feltételeket mindazok helyett, akik hittek benne. Ezért a 
gyülekezet (vörös nyíl) a szövetség áldásában részesül. (Az Újszövetség valójában 
nem új, hanem a régi szövetség betöltése Jézus halála és feltámadása által.) Ahogyan a 
gyülekezet növekszik a vörös nyíl egyre nagyobb lesz. 
 
Izrael nemzete jelenleg még mindig a zöld vonaltól balra van, az átok alatt. Ezzel 
együtt Izrael állama helyreállításra kerül, ami "hadsereg által" fog megtörténni, nem 
Isten kezének közvetlen beavatkozása által, hanem hadsereg és politikai akció által 
(Ezékiel 38:9). A helyreállított nemzeten még mindig a pogányok tapodnak. Isten 
azonban nem felejtkezett el Izraelrıl. El fog jönni az idı, amikor Izrael teljesen helyre 
lesz állítva, hogy áldás lehessen. 
 
Isten ígéretét Izrael felé a legvilágosabban a Róma 11 írja le. Pál azt mondja, hogy 
jóllehet a zsidók megbotlottak, de nem vesztek el menthetetlenül (11. vers). Isten azt 
ígéri, hogy el fog jönni az idı, amikor Izrael megbékél az Úrral és visszaoltásra kerül 
az olajfába. Az Úr tehát megígéri, hogy az egész Izrael meg fog menekülni (26. vers). 
 
Az evangéliumot tekintve ık ugyan ellenségek, azonban szeretettek az atyák 
kiválasztására való tekintettel, mivel Isten ajándékai és elhívásai visszavonhatatlanok. 
(Róma 11:29,19) 
 
Jóllehet a zsidók Isten ellenségévé váltak az evangélium elutasítása miatt, az ı 
kiválasztásuk az atyáik miatt még mindig érvényes. Annak idején Isten elhívott egy 
népet és nem változtatja meg ezt az elhívást (Ézs. 54:10, Jer. 31:37). 
 
Izrael akkor fog teljességre jutni, amikor Izrael nagy többsége hinni fog Jézusban. A 
Jézusban való hit által, el fognak mozdulni a zöld vonalon túlra az áldás helyére. Errıl 
beszél Pál, amikor azt mondja, hogy vissza lesznek oltva az olajfába (Róma 11:22-24). 
Az egyház és Izrael eggyé fog válni Jézusban. 
 
El fog jönni a megváltás Izrael, mint nemzet számára. Isten egyszerre fog foglalkozni 
az egész nemzettel. Természetesen minden egyes embernek hitre kell jutni, de Isten ezt 
úgy fogja munkálni, hogy ez az egész nemzettel egyszerre fog megtörténni. A Szent 
Szellem meg fogja érinteni a nemzet vezetıit. Pontosan úgy, ahogyan a vallási és 
politikai vezetık (a népük képviselıi) annak idején elutasították Jézust, Izrael vallási 
és politikai vezetıi hinni fognak Jézusban és szolgálnak neki. 
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