Pál apostol próféciája Izraelnek és a zsidóknak a megtéréséről, Római levél 11. rész
1. Pünkösdkor kitöltetett Isten Lelke a Júdeában levő zsidók egy részére és társaikra.
Itt jött létre a zsidókból az első keresztyén gyülekezet. Jézus zsidók közül született
és előttük járt. Az apostolok zsidók voltak. A teljes Szentírás a zsidók által íródott.
2. Valószínű, hogy Pál egy év ideje alatt határozott megtérésen ment át. A keresztyén
időszámítás szerint körülbelül Kr. u. 30-ban. Pált, Jézus Krisztus egy különleges
módon tette apostolává. Elhívásától kezdve égő vággyal prédikálta Krisztust a
zsidóknak. Róma 9: 1-5.
3. Az apostolok csak zsidóknak prédikáltak a zsinagógákban és azokon kívül. A
zsidó keresztyén közösség hamar túllépte Júdea határait. A zsidó zsinagógákban
gyűltek össze a keresztyének
4. Egy jellegzetes dolog látható a zsidó keresztyén egyház történelmében. Péter
apostol a pogányoknak való prédikálásra hivatott el: Ap.Cselekedetei 11 rész. Ez
úgy Kr. u. 34-ben történt. Ettől az időponttól nevezik a zsidókat és a pogányokat
keresztyéneknek, Ap. Celekedetei 11:26. Tíz évvel ezután (Kr.u.44) meghal
Heródes, az egyház nagy ellensége, Ap. Cselekedetei 12: 20.
5. Az Úr elhívja Pált, hogy a pogányoknak is prédikáljon. Amikor a keresztyének
elhagyták az antiochiai zsinagógát, Pál így szólt a zsidókhoz: Szükséges volt, hogy
először néktek hirdettessék az Isten igéje; de mivel ti megvetitek azt…íme a
pogányokhoz fordulunk. Ap. Cselekedetei 13: 46.
Kr. u 48-ban, a híres jeruzsálemi zsinagógában irányelveket szabtak meg mind a
zsidó mind a nem zsidó keresztyének számára. Ap. Cselekedetei 15. Most már a
keresztyén gyülekezeteket zsidókból és pogányokból tevődtek össze, akik a
zsinagógában és házaknál gyűltek össze. A keresztyének széjjelszóródtak a Római
birodalom teljes területén.
6. Ez az állapot, sajnos, nem volt tartós. Nézeteltérés lépett fel a zsidó keresztyének
és a pogányokból lett keresztyének között. Az első század vége felé, az apostolok
halála után, a pogányokból lett keresztyének semmibe vették a zsidókból lett
keresztyéneket. Lenézték a zsidókat, és ezt mondták: Kitörettek az ágak, hogy én
oltassam be, Róma 11: 19. Pál így válaszolt nekik: Úgy van, te pedig fel ne
fuvalkodjál, hanem félj, mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem
kedvezett, majd néked sem kedvez. Mert az Isten ismét beolthatja őket.
Az ezt követő 20 évszázadban sok ág beoltatott a népek seregéből, és
megszámlálhatatlanul sok egyház tűnt is el.
7. Kitörettek az ágak, hogy én oltassam be ige alapján a világ népei közül, milliók azt
a következtetést vonták le, hogy Krisztus egyháza a zsidók helyett más népekből
tevődik össze. Ezek, isteni megbízatás alapján, hivatalosan átvették a zsidóktól a
lelki örökséget. A Messiás megfeszítését és elvetését azért adta a zsidóknak, hogy
őket örökre elvesse, kivéve némelyeket. A zsidók adták Krisztust. Az ő ajándékuk
a teljes Biblia. Rendeltetésük betelt. Akik ezt az álláspontot képviselik, nem látják
be, hogy minden hívő megfeszítette Krisztust az ő személyes bűneivel. Nem
képesek felfogni Isten kimondhatatlan irgalmát, aki a Szentlelket először azokra a
zsidókra töltötte ki, akik megfeszítették Jézust. Ezek ellen felhozhatnánk:
Felfuvalkodottságod arra utal, hogy te is a megkeményedett szívű zsidók útján
vagy. Ez a felfuvalkodottság azt jelzi, hogy a hitük felületessé vált, vagy
elméletileg téves. Azokat a keresztyéneket, akik ilyen magasságban csüngnek,
nehezen lehet meggyőzni tévedésükről. Ezért állítja elénk Isten az olajfát, mint a
zsidó nép példaképét. Lukács ev. 21: 29. Róma 11: 17.
8. Azt a nézetet, hogy a pogányokból lett keresztyének végleg átvették Izrael
szerepét az egyházban, helyettesítő teológiának nevezik. Helyettesítés alatt ez

értendő: valakinek a helyét elfoglalni, néha jogtalanul, néha békés módon, tehát a
másikat felváltva.
A zsidóktól való idegenkedésnek, tudatosan vagy tudatlanul, mély oka van.
Az ótestamentum idejében a pogányok az ördögtől felingerelve gyűlölték a
zsidókat. Miért gyűlölte az ördög a zsidókat? Azért, mert ők voltak a Messiás
ígéretével felruházva, és a pogány népek üdvözülési ígéretének hordozói voltak.
És most az Újszövetség idején azért vetik meg sokan Krisztust, mert ő zsidó volt.
És ez egyfelől magyarázza Izrael népe elleni nagy gyűlöletet. Krisztusnak
magvetése van a mostani Izrael népének tagjaiban és a világban levő zsidókban.
Ezt a megfelelő időben egy boldog gyülekezet formájában nyilvánvalóvá teszi
Krisztus. Készen van-e már a mag? A jelek arra mutatnak, hogy igen, mert Izrael
vajúdása, és az ördög rendkívüli gyűlölete, és az „Anya” megsemmisítése, előjelei
lehetnek a lelki születésnek. Ézsaiás egy népről beszél, amely egy nap megszületik,
Ézsaiás 66: 7- 12.
9. Az egykori pogány római birodalom keresztyénné lett Kr.u.312 körül. A
keresztyén egyház, virágzásnak indult. Az Izraelben levő ásatások arról
tanúskodnak, hogy a bizánci császárság idején sok templom épült Júdeában. Az
akkori zsidó hívők sokasodásáról a történetírók nem sokat beszélnek. Sajnos, úgy
látszik, hogy az idők múlásával a keresztyének száma a zsidók között egyre
fogyott. A diaszpórában élő ortodox zsidókat kegyetlenül üldözték, ugyanúgy a
keresztyén zsidókat is. Az évszázadok alatt a római egyház nevében sok zsidó vér
omlott ki. Az egyháztörténelem arról beszél, hogy a Júdeában levő keresztyén
gyülekezetek Júdeában fennálltak egészen Kr.u. 670-ig, a mohamedán hódításig. A
mohamedán megszálló a templomhegyet követelte hivatalosan. A templomhegyet
úgy tekintették, hogy Allah nekik adta, mint Ábrahám örököseinek. Most pedig,
mint Ábrahám fiának, Izmaelnek leszármazottai.
Ezek után Krisztus egyházát a Kelet Római Birodalomban a mohamedán
Antikrisztus erősen elnyomta. A Nyugat Római Birodalomban az egyház a pápai
Antikrisztus egyházi és világi hierarchiája alá került. Nyugaton a reformáció
gazdag gyümölcstermést hozott. A Keleti Egyház a mohamedán és a szekularizált
hatalmak alatt maradt.
10 Arról szóló bizonyítékot, hogy a pogányokból lett keresztyének lelki örökösei
Jézus Krisztusnak, az Efézus 2: 11-22 és 3:16- ban találunk. Pál ott a városban
épült templom hasonlatát használja.
1. A város lelki Jeruzsálem, vagy Sión.
2. A fundamentum az apostolok és a próféták által hirdetett Jézus Krisztus
tanítása. Krisztus a fundamentum és a szegletkő, amelyen az egész épület nyugszik.
3. Erre a fundamentumra helyezett kövek, először csak zsidók voltak, majd a
pogányokból lett hivők, akik a hivő zsidókhoz hasonlóan bevétettek Isten városába.
4. A teljes épületet és szolgálatot a Szentlélek élteti és vezeti.
5. Jézus Krisztusban való hit a városba való bemenetel feltétele. Ef.2: 18
6. Pál apostol ennek a titoknak az ismertetője és hirdetője Ef.3: 1
7. Az Atyaisten az új templomban lakik. Ez az Istennek temploma.
11. Miért vállalkoznak a teológusok közül néhányan annak tanúsítására, hogy az
egyház Izrael helyére lépett, a zsidók teljes elvetésével? Ha pedig némely ágak kitörettek,
te pedig vad olajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és
zsírjának, ne kevélykedjél az ágak ellenében, ha pedig kevélykedsz, nem te hordozod a
gyökeret, hanem a gyökér téged. Róma 11: 17-18.

A görögben ez áll: agri elaios, azaz: vad fügefa. Ez a pogány népekre vonatkozik.
Héberül: gyümölcstermő olajfa. A gyümölcstelen ágai a vad fügefának beoltattak egy jó
gyümölcshozó törzsbe. Ez természetellenes, mert egy kertész nem olt be holt,
gyümölcstelen ágat egy jó olajfába. Pál által használt kép érthető volt a rómaiak és zsidók
számára.
A gyökér
A gyökér, amelyről Pál a 18. versben beszél: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér
téged, Ábrahámot jelenti. Lásd Róma 4: 11-12: És a körülmetélkedés jegyét
körülmetéletlenségében tanúsított hite igazságának pecsétjéül nyerte, hogy atyja legyen
mindazoknak, akik körülmetéletlen létükre hisznek, hogy azoknak is tulajdonittassék az
igazság. És hogy atyja legyen a körülmetéletleneknek is, azoknak, akik nem csak
körülmetélkednek, hanem követik is a mi atyánknak, Ábrahámnak körülmetéletlenségében
tanúsított hitének nyomdokait.
Hogyan mondható most Ábrahámról, hogy ő életet és zsírt ad a törzsnek és az ágaknak?
Először, ő atyja volt minden zsidónak, vagy minden Izraelitának, akik e világban valaha is
voltak és majd lesznek. Mindnyájan tőle származnak.
Másodszor lelki atya és élő példa volt, mivel a szövetség hű Istene megáldotta őt az
asszony magjának ígéretével, amely e világra eljövendő volt, és amelyet ő ágyékában
hordott, annak ellenére, hogy Ábrámban a termékenység már holt volt. De Sáraiban is. A
megelevenítő Lélek Ábrahámban lakott, és ennek ereje által tett Isten az ő magvának egy
részéből lelkileg élővé. A gyökérben levő erő, zsír, életképesség létezik és munkálkodik,
nyíltan munkálkodni fog és Isten Lelke által megtarttatik, abból a mennyei áldásból,
amelyben Ábrahám részesült.
A kegyelmi szövetség Krisztusa, a szent Mag, akkor még nem született meg e földön. A
szent mag ígérete volt Ábrahám és utódai hitének a tárgya addig, amíg Krisztus megjelent,
nyilvánvalóvá lett Izraelnek.
A törzs
Az olajfa törzse vonatkozhat Jákob 12 fiára, mint minden Izraelitának ősatyjára, akik e
világon voltak és lesznek. Krisztus is magára vette a törzs, az ág és a gyümölcs nevet: És
származik egy vesszőszál Isai törzsökéből, a gyökereiből egy virágszál nevekedik. Ézsaiás
11: 1.
Emberi természete szerint Krisztus Júda törzséből való. Isteni természete szerint magát a
Jelenések 22: 16-ban így nevezi: Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága: ama fényes és
hajnalcsillag.
Krisztus tehát gyökere, törzse és gyümölcse ennek a neves, szent és isteni olajfának.
Az ágak
Az ágak az utódai a 12 ősatyának, vagyis minden idők teljes zsidóságának.
Amikor a zsidókról beszélünk, akkor elsősorban Jákob fiának, Júdának az utódaira
gondolunk. Főleg Júda törzse széledt szét a nyugati világba. Évszázadok alatt a zsidó
nevet bármely törzsből származóra használták, úgy a szétszórtságban, mint Izraelben;
vallásilag és nem vallásilag.
A gyümölcs
Gyümölcs alatt a jó és bűnös cselekedetek értendők. Micsoda gyümölcsét vettétek azért
akkor azoknak, amiket most szégyenletek?, mert azoknak a vége a halál. Most pedig,
minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a
gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Róma 6: 21-22. Lásd még
Róma 7: 5 verset.

12. Következtetés
Pál apostol többek között ezt a következtetést vonja le:
Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál
a szelíd olajfába: mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját
olajfájukba. Róma 11: 24.
Semmi kétség a felől, hogy a zsidó nemzet eljut a Messiásban való igaz hitre, bár oly
sokáig elvetették Őt.
Pálnak ugyanez az álláspontja, amelyet igazol a 15 és 16 verssel: Mert ha az ő elvettetésük
a világnak megbékélése, micsoda lesz a felvételük, hanemha élet a halálból
A valóságban ezt mondja Pál: válaszolj magad. Ha a zsidók elvetése, meghozta az
evangéliumot a népeknek, mennyivel inkább hoz az ő újrafelvételük új lelki életet az egész
világba? Ez a következtetés abból a szent ellenvetésnek az erejéből fakad, amelyet Pál a
Róma 11:15-ben mond el.
Némely hívők Pálnak ezt a tanítását és tanúságtételét álmozódásnak tartják. Ha valaki
ellentmond az Úrnak, akkor így szól Pál: Vigyázz, hogy te ki ne vágattassál!
Krisztus egyházának jövője dokumentálva van a Szentírásban, a Szent Lélek
meghatalmazása, Isten Fiának vezetése, az Atya Isten hatalma által.
A mindenható és hűséges Isten adja meg, hogy a Magyar Református Egyház abban
gazdag életet nyerjen.
Hadd imádkozzunk és dicsőítsük Istent Pál apostollal együtt: Tőle, általa és érette vannak
mindenek. Övé legyen a dicsőség mindörökké. Ámen
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