
Ps; 97:1-12. 

„Az Isten szeretet.” (1Jn; 4:8.) „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte…” (Jn; 3:16.) „Végül pedig 
megmarad a hit, a remény és a szeretet, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet.” (1Kor; 13:13.) Szeresd felebarátodat, 
mint magadat!” (Mt; 22:39.) „Ha szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok” (1 Kor; 13:2.) – Vég nélkül lehetne 
sorolni az ezekhez hasonló tartalmú igéket, melyek jól megragadják a keresztyén hit és erkölcs lényegét. Jól ismert és 
kedves igék ezek. Biztos, hogy minden gyakorló keresztyén ismeri ezeket. Sokaknak talán kedvenc igéje is egyik, másik, 
s könnyen lehet, hogy lakásukban ki is van írva valahol ilyesmi, hisz jó szem előtt tartani, hogy életünk Isten szerinti 
iránya a szeretet. 
Ellenben tapasztaljuk, hogy gyűlölet is van bennünk. Kicsit kényelmetlen erről beszélnünk. Ezt nem tesszük ki az 
ablakba. Ezt nem írjuk ki a homlokunkra: „Vigyázat, gyűlölet van bennem!” Sőt. A gyűlölet érzését olykor inkább 
megmagyarázzuk, valahogy igazolni akarjuk, de ha lehet, leginkább letagadjuk, mert úgy érezzük, hogy az nem való 
egy jó keresztyénhez. Már olyat is hallottam, hogy valaki azt állította magáról, hogy ő egyszerűen képtelen gyűlölni. 
Minden tiszteletem ellenére fel sem vetődött bennem, hogy elhiggyem ezt az állítást. Inkább csak arra gondoltam, hogy 
aki ilyet állít magáról, az egyszerűen nem tud, nem mer, vagy nem akar szembenézni saját negatív érzéseivel. Mert az 
igazság az, hogy a gyűlölet éppúgy bennünk lakik, mint a szeretet. 
Ma pedig azzal foglalkozunk, hogy hogyan került belénk a gyűlölet, milyen veszélyt tartogat az, hogy van bennünk ilyen 
késztetés, hogyan fogadhatjuk el magunkat gyűlöletünkkel, negatív érzéseinkkel együtt, s mit kezdhetünk ezekkel. 
Olyan kézenfekvő lenne azt feltételezni, hogy a gyűlölet, a harag és más negatív érzések képessége a bűneset után, a 
bűn rontásának következtében kerültek be az emberi lélekbe. De NEM! A gyűlölet képessége már teremtettségünkben 
is benne foglaltatik. A gyűlölet képessége a tökéletesnek teremtett embernek a része. A gyűlölet képessége hozzátartozik 
az ember istenképűségéhez. Talán kicsit meredeken hangzik ez, de nézzünk csak az ige segítségével rá Isten 
természetére. A felolvasott igében azt hallhattuk, hogy tűz jár az Isten előtt, és megégeti ellenségeit mindenütt. Szerintem 
nehéz lenne a megégetést úgy magyarázni, hogy az egy pozitív dolog, mely a túláradó szeretetnek a kifejezése. Pont 
ellenkezőleg. Megégetni nem a szeretett személyeket vagy dolgokat szokták, hanem a nagyon gyűlöleteseket. De nem 
is köntörfalaz ebben a tekintetben a zsoltáros, hisz nyíltan kimondja, hogy az ÚR ellenségeiről van szó. Hogy emberek-
e ezek, vagy dolgok, erők, ördögök, esetleg jelenségek, nincs itt világosan kifejtve. De hogy gyűlöli őket az ÚR, az az 
ellenségnek nevezésből és megégetésből egyértelműnek tűnik. Ugyanakkor ne essünk abba a hibába, hogy egyetlen 
igeversből akarjunk túlzott következtetéseket levonni. Nézzük meg azért, hogy más igehelyek vannak-e, melyek 
megerősítik azt, hogy Isten lényében jelen van a gyűlölet képessége. Nézzünk a teljesség igénye nélkül néhány további 
igeverset! „Indulatos és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló az Úr és haragvó. Bosszút áll ellenfelein az Úr, és haragtartó 
ellenségeivel szemben.” (Náh; 1:2.) -mondja egy másik helyen az Ószövetségben, s hogy nem a levegőbe beszél, 
láthatjuk több történetben is Gondolhatunk akár Sodoma pusztulására, de a kánaáni népek kiirtására is. Viszont hogy ne 
csak az Ószövetséget nézzük, mert valaki még azt hinné, hogy ellentmondás van a két szövetség között, lássunk egy 
újszövetségi szakaszt is. „Amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút 
áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd 
örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától (2Tessz; 1:7-9.) S ha valaki számára ez kevés lenne 
annak belátásához, hogy Isten jellemében jelen van a harag, a bosszú és gyűlölet képessége, akkor bőséggel kereshet 
további hasonló igéket akár az Ó-, akár az Újszövetségben. 
Megbotránkoztató ez? Számomra inkább megnyugtató. Ugyanakkor persze figyelmeztető is. Figyelmeztető, mert 
rámutat arra, hogy nem mindegy, hogy melyik csapatban vagyok. Nem mindegy, hogy Isten népében élek és 
tevékenykedek, vagy pedig Isten ellenségei között. Nem mindegy, hogy Isten szolgája vagyok-e, vagy az istentelen erők 
zsoldjában állok. Nem mindegy, hogy szeretem-e Istent, vagy pedig gyűlölöm, esetleg – ami a legrosszabb – annyira 
megvetem, hogy közönyös vagyok iránta. Bizony, mindez nagyon nem mindegy. Mert Isten ellenségeire nem vár fényes 
jövő; „megégeti ellenségeit mindenütt” – így olvastuk. Már csak ezért sem mindegy az sem, hogy a gyerekeim és 
unokáim Isten népében vagy az Isten ellenségei csapatában vannak-e. Én azt gondolom, ha a keresztyének sokasága 
hajlandó lenne tudomást venni Isten haragos arcáról, az Isten gyűlöletéről is, akkor kevésbé ülne a babérjain, amikor a 
gyermekük lelkéről van szó. Ha komolyan vennék Istent, az ő haragos arcával együtt, nem mondanák azt vasárnap 
délelőtt, hogy „Ó, hát hadd aludjon az a gyerek! Igazán olyan fáradt.” – hanem felkeltenék éppolyan magától értetődő 
módon, ahogy egyébként a hétköznapokon is. Csakhogy a keresztyének közül sokan nem akarnak tudomást venni Isten 
haragjáról, s ebből kifolyólag semmibe veszik az Istent, legalábbis némely parancsolatját, s nem tesznek meg mindent 
szeretteik lelki üdvéért. Emiatt saját életükben sem teljesedik ki az a boldogság, melyet Isten nekik tervezett, és szeretteik 
örökéletét is súlyosan veszélyeztetik. Erre a veszélyre figyelmeztet az ige, mikor Isten haragját állítja elénk. 
A másik oldalról nézve viszont csakugyan megnyugtató azt látni, hogy Istenben is van harag és gyűlölet. Mert ez azt 
jelenti, hogy Isten hatalmasabb a gonosznál és minden ellenségénél. A gonosz nem tud teremteni. Még a gyűlöletet sem 
ő találta ki. A gonosznak semmiféle teremtő hatalma sincs. Nem úgy áll a dolog, hogy a számunkra kellemes dolgokat 
Isten teremtette, a rossznak bélyegzett dolgokat pedig egy másik teremtő, pl. az ördög. Nem. Nincs más teremtő csak az 
Isten. Mindent ő teremtett. Ő egyedül az Úr, Benne bízhatunk, az Ő kezébe nyugodtan odatehetjük az életünket. 
Számomra ez megnyugtató. És megnyugtató az is, hogy amikor a saját lelkemre nézek, s találok benne haragot, utálatot, 



gyűlöletet, nem kell kétségbeesnem, s máris a kárhozott lelkek közé sorolnom magamat. S nem kell ezeket még magam 
előtt is, meg mások előtt is letagadnom. Nem kell hazugságban élnem. Nyugodtan bevallhatom, tudatosíthatom, 
kimondhatom; „Igen, ezt nem szeretem, ezért haragszok, ezt meg kifejezetten utálom.” S mindezzel együtt még lehetek 
Isten szeretett gyermeke. Ez számomra azért bátorító, mert időnként találok magamban efféle érzéseket. 
Ugyanakkor viszont nem jó nagyon megnyugodni se ezekben az érzéseinkben, mivel ezek az érzések, indulatok 
bármennyire is teremtettségünk okán vannak bennünk, mégiscsak veszélyesek. Nem véletlenül tagadjuk sokszor ezeket, 
nem véletlenül szeretnénk szabadulni tőlük. Mert a gyűlölet és harag iszonyatosan sok kárt okozhat. Mérgezheti a 
haragvó lelkét, és mérgezi sokszor a környezetet is. A haragból és gyűlöletből szőrnyű tettek származhatnak, származtak 
is sokszor, vállalhatatlan cselekedetek, melyek töméntelen szenvedést zúdítottak emberekre és a világra. Ezért nagyon 
is csínján kell bánni ezekkel az érzéseinkkel. Mire valók hát ezek az érzéseink? S miért adta nekünk Isten ezek 
képességét, ha ennyire veszélyesek? Megválaszolja ezt a kérdést is a felolvasott alapige. „Ti, akik szeretitek az Urat, 
gyűlöljétek a gonoszságot!” S hogy megint ne csak egyetlen igeversre alapítsuk a teológiai igazságainkat, és keresztyéni 
viselkedésünket, keressünk ez ige mellé rögtön ezzel egybecsengő társakat is! „Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, 
szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban!” (Ám; 5:15.) – mondja Ámosz próféta, és ugyanebben a szellemben 
nyilatkozik Pál apostol is, mikor azt mondja: „iszonyodjatok a gonosztól!” (Rm; 12:9.) A gyűlöletnek tehát megvan a 
maga helye Isten teremtett világában. A szerepe pedig nem más, minthogy végyen minket a kísértésektől. Nem tanít 
minket másra a gyűlöletnek e néhány parancsa sem, mint a szeretetre buzdító parancsok sokasága. Nem másra tanít, 
hanem megerősíti azokat. És ismerve esendő természetünket, nagy szükség is van erre az erősítésre. Mert az, hogy 
szeretjük Istent, az nálunk, hívő embereknél rendben van. Csakhogy ez még nem jelenti automatikusan azt, hogy nem 
követünk el bűnöket. Megszenteljük az Úr napját. De ez még nem jelenti azt, hogy a hétköznapokban ne csinálnánk 
kisebb stikliket. Ezért mondja az ÚR: Gyűlöljétek a gonoszságot! Gyűlöljétek a hazugságokat, a kétértelműséget, a 
csalást és minden tisztátalanságot. Ne keressétek az „okos megoldásokat”! Nem illenek ezek az URat szerető 
emberekhez. Ha szeretitek az URat, ne flörtöljetek a bűnnel, hanem iszonyodjatok tőle. Pont úgy, ahogy a házassági 
hűségnél is. Nem elég, hogy szereted a házastársadat, ha másokat is „szeretsz” mellette. Ne így legyen. Iszonyodj a 
hűtlenségnek a gondolatától is! Iszonyodjatok a gonosztól, bármilyen kísértésbe vinne is, bármelyik megszentelt 
kapcsolatodat rontaná is meg akár emberi kapcsolatról, akár az Isten-kapcsolatodról legyen is szó. Iszonyodj a 
tiszteletlenségtől, a csúnyabeszédtől, szívből utáld a paráznaságot, a tisztátalan kapcsolatokat, és gyűlöld a hamis pénzt, 
a lopás minden fajtáját, a csalásokkal szerzett gazdagságot! Utáld és gyűlöld szíved mélyéből mindezeket! – ez a gyűlölet 
parancsa, mely az Istent szerető embereknek szól. Erre való a gyűlölet képessége, melyet Isten belénk teremtett. 
S ha jól, Isten útmutatása szerint igyekszünk használni e képességünket, nagyon is segíthet minket a megszentelt élet 
útján. Viszont, ha engedjük elszabadulni, más irányba fordulni ezeket az érzéseinket, akkor minket magunkat 
emésztenek fel, és baj származik belőlük. Egyébként csendben jegyzem meg, hogy ez a szeretet érzésével is pont így 
van. Ha Isten helyett a pénzt szeretem, az emberek helyett csak saját magamat, a házastársam helyett meg a szomszédot, 
akkor a szeretet is pusztítóvá válik. Isten rendjébe simulva azonban, Istennel együtt érezve nagyon is helyénvalók ezek 
az érzések, melyek segítenek minket abban, hogy szent szenvedéllyel tudjuk megélni keresztyénségünket, és végezni 
Istentől nyert küldetésünket földi életünkben. Ámen. 
 
 

1. Hogyan derül ki a zsoltárból, hogy Istenben van pusztító indulat? 
2. Milyen összefüggésben hívja gyűlöletre Isten az istenfélőket? 
3. A zsoltár alapján kiknek kell félniük Isten haragjától és ítéletétől? S kik azok, akiknek nem kell félniük, sőt 

örülhetnek az ítéletnek? 
 

a) Számodra mennyire ismert vagy meglepő, esetleg botránkoztató, hogy Isten egy érző lény, akinek az érzelem 
világában a harag és utálat is jelen van? 

b) Komolyan veszed Isten pusztító, megégető haragját az istentelenekkel szemben, akik nem engedelmeskedtek 
Jézus evangéliumának, vagy úgy gondolod, hogy voltaképpen mindegy, hogy pl. gyermeked mit csinál, mert 
úgyis meg lehet úszni az ítéletet? 

c) Mit tudsz kezdeni a benned levő haraggal? Mi hoz dühbe? S ha haragot érzel, inkább elfojtod, letagadod, vagy 
valahogyan kifejezed? S mennyire tudod vállalható formában kifejezni haragodat? 

d) Tudsz azonosulni Isten érzéseivel? A magad részéről te utálod a bűnt, vagy inkább szimpatizálsz némely 
formájával, s csupán Isten kedvéért kerülöd? 


