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AZ ELLENSÉG SZERETETE 

Lekció: Bír 5,19-31 
Textus: Mt 5, 43-48 

 

I. Hogyan lehet az ellenségünket szeretni? 

 Nagyon sok ember problémája az ellenség szeretetének dilemmája. Lelkigondozó igehirdetés 

 különösen is nehéz, amikor a barátból, szeretett személyből ellenség lesz. De a keresztény 

ember elé Jézus ennél sokkal magasabb lécet állít  (Text). De hát lehet-e őszintén kívánni a 

nekünk ártani akaró ember javát…?  (Lekció)  

 (Lekció) bennem indulatokat gerjesztett. Milyen ember volt az, aki ennyire részvételen, má-
sok gyászán örvendezik. Az én szívem összeszorult az idős asszony feszült várakozásán, aki 
még nem tudta, hogy milyen megrendítő gyász előtt áll.  

 Aztán eszembe jutott  1989. december 25-e: kiderült, hogy a Ceauşescu házaspárt kivégez-
ték. Én akkor egy különleges alakulatánál voltam határvadász, és pár nappal ezután vittek volna 
bennünket a román határhoz. Ijesztő volt látni azokat a korábban vagány, bátor katonákat, akik 

visszaérkeztek ebből a zónából  összetörve, a sírás határán. Senkinek nem jutott eszébe sirat-
ni azokat, akik gyászolták a két idős embert. Sőt, azt hiszem, ha valaki ilyen hangokat pendített 
volna meg, bizony heves indulatokkal kellett volna szembenéznie.  

 Vajon jobb vagyok-e, mint Debóra. Vajon bennünk több szeretet, szolidaritás van-e…? 

 Aztán láttam egy dokumentumfilmet a híres diktátor, Pinochet, lányával. Megdöbbentő volt 
átélni azt a kettősséget, ahogy a meggyilkolt emberek hozzátartozói beszéltek erről a puccsal 

hatalomra került katonai vezérrel  a lánya a legjobb apát látta a diktátorban.  

 Hogyan lehet áthidalni a szakadékot az ÓSZ és ÚSZ között? Mivel magyarázható ez a kiáltó 
különbség? Vajon mivel magyarázható a teljesen nyilvánvaló különbség, hogy míg Jézus az 
ellenség szeretetéről beszél, az ÓSZ-ben halomra gyilkolják egymást az emberek. 

 Egyfelől látni fogjuk, hogy az ÓSZ sem tanít mást, mint Jézus. De nem akarom elmaszatolni 
a jogos kérdést. Én azokkal a teológusokkal tudok azonosulni ebben a kérdésben, akik szerint 

meg kellett tartani a választott népet  váltság. Az egész ÓSZ a golgotai keresztre mutat. Ezért az 
ellenség szeretetének kérdését kizárólag Jézus váltsága felől visszanézve értjük meg. 

 A Golgotán Isten egészen radikális összefüggéseit mutatta fel a szeretet és gyűlölet összefüg-
géseinek. Ezek ott vannak az ÓSZ-ben is, de a teljesen leleplezve itt láthatjuk [szoboravatás]. 

 A szeretet és a gyűlölet határa a keresztnél egészen egyértelmű lesz. Szeretni  minden 
vágyunk, hogy az illető életében kiteljesedhessen az a lehetőség, amit az Isten kijelentett a mi 

számunkra. Gyűlölni  az illető Isten ítéletében maradjon, és szenvedjen tőle. 

 Mi lett más? A Golgota felől nézve a krisztusi szeretet drámai, ijesztő és undorító megnyilvá-

nulásában és az emberi gyűlölet hömpölygésében egy új minőség  megbocsátás.  

 Mit jelent a megbocsátás? [ = elengedés]  (Lk 11,4) [Károli]  

 Mi az, amit el kell engedni? Az adósságot. Miben látható meg az adósság? Hogy fenntartjuk 
azt az állapotot, amely a másikat hozzánk láncolja. Ám amíg mi mások tartozásaival vagyunk elfoglal-
va, azt gátoljuk, hogy bekövetkezhessen az Isten felé való tartozás elengedése [megtérés]. 

II. Haragudhat-e, aki megbocsátott? 

 Nem véletlen,  hogy Jézus a haragot a gyilkosság szintjére emeli (Mt 5,21-22). De vajon az 
ellenségünk iránti haragunk nem a mi jogos igazságérzetünkből fakad-e? Jónás próféta: amikor 

Ninive ítéletét hirdeti, nem számít rá, hogy a niniveiek megtérnek  (Jón 4,9-11). 

 Nem egyszerű kérdés, hogy a haragunkat kinek az igazsága gerjeszti  mi igazságunk [szub-

jektív valóságészlelések] ≠ Isten igazsága. De akkor mit kezdjünk  (Ef 4,26). 

 Éles különbséget kell tennünk harag és gyűlölet között! Bibliai értelemben a harag [] 
az indulat fellobbanását jelenti, olyan érzelmeket, amely a másik ellen gerjed. Ezek elfojtása a 
legsúlyosabb lelki folyamatokat idézhetik elő az ember lelki életében.  

 Az érzelmek ellen ugyanis nem tudunk mit tenni. Az érzelmeink akkor is jelen vannak, ha mi 

ezekkel nem tudunk azonosulni. De ez nem indok a tettekre  (Ef 4,26) De világos, hogy van 
jogos sérelem, van helyénvaló harag, a keresztény embernek szabad ilyeneket éreznie! 

 Viszont bibliai értelemben a gyűlölet [] más  tudatos cselekvés (Lk 14,26) [megvet, 
semmibe vesz, második helyre tesz]. Ezek már tervezett, tudatos folyamatok. 

 Amikor ez a kettő összekuszálódik bennünk, a megbocsátás az, ami borotvaélesen különvá-

lasztja a kettőt (Mt 18, 21kk  32-35). A keresztény ember szeretettöbblete nem abban kere-
sendő, hogy több olyan érzése van, ami állandó mosolyt csal az arcára, hanem abban, hogy az 

emberei kapcsolatait az istenkapcsolatán keresztül szemléli  az ellenségét is. 

III. Hogyan valósíthatjuk ezt meg?  

 (Text/43)  (3Móz 19,18)  nincs ott, hogy gyűlöld ellenségedet! De Jézus nem ismerte volna 

az Írást?! Dehogy! Jézus a korabeli rabbinikus értelmezésre válaszol  akire vonatkozik: Izrael 

népe, rokon, barát, szeretett személy. Ugyanakkor  (3Móz 19,33-34) (2Móz 23,4-5) 

 Ha kilépünk az érzelmi szeretet- és gyűlöletértelmezésnek, azonnal több olyan eszközt ka-
punk, amellyel a legmegterhelőbb kapcsolataink is új irányt vehetnek.  

 Ugyanis Jézus nem arról beszél, hogy nekünk bármilyen pozitív érzelmet kellene azok iránt 
érezni, akik nekünk tudatosan ártani akarnak. Itt érthetjük meg Debórát részvétlensége kapcsán 

 mennyi gyász, mennyi indulat, mennyi veszteség lehetett a szívében…  

 (Text/Lekció) feszültségének feloldása, hogy a saját sérelmeinkről az Isten valóságára és igazságára 
helyezzük a hangsúlyt. Érdemes lenne ezt a saját élettörténeti eseményeinkben is kipróbálni.  

 Célszerű beazonosítani a saját érzelmeinket, indulatainkat. [A biciklilopás esete a rabbinál] 

Nagyon sokszor a másokkal szembeni indulatunk a saját cselekedeteink kivetítése. Érdemes 
feltenni azt a kérdést, hogy vajon a haragom jogos-e. Van jogos harag! Ezt ne fojtsuk el, ne 
temessük el. De jó tudni, hogy ezek a mérgező indulatok bennünket fertőznek leginkább. A 

célunk nem a mérgező érzésvilágunk őrizgetése, hanem elengedése [megbocsátás]  ez gyógyít 

Hasznos végiggondolni, hogy mi mivel járultunk hozzá a kialakult helyzethez. Lehet, hogy 

semmivel. De jó azt is látni, hogy minden kiábrándulás mögött van egy ábránd. Tegyünk vilá-
gos különbséget a mi igazságaink [szubjektív valóságértelmezéseink] és Isten igazsága között. 

Hol találhatjuk meg Isten igazságát? A Golgotán (Lk 23,34) Mi szeretünk úgy tekinteni a 
keresztre, mint amit Jézus értem tett. De nézzünk most úgy fel az Úrra, hogy Ő az ellenségein-

kért is meghalt. Ne akarjunk álszent módon úgy tenni, mintha nem sebzett volna meg az, 

amikor az ellenségünk ártani akart nekünk. Ne akarjunk szebb, jobb képet mutatni. De  
tegyünk éles különbséget a harag [fellobbanó indulat] és a gyűlölet [semmibe vevő magatartás] között 

(Ef 4,26) Ez utóbbival le kell számolnia annak, aki a kegyelemben van. Így lehetünk alkalmas 
eszközzé abban, hogy a kegyelem csatornáivá válhassunk akár az ellenségeink számára is.  

 (Text) 

HIRDETÉS 

 Március 1-jén 18.00 órakor, az Alapozó bibliaóra idejében lezáró értékelést tart a lelkipásztor, 
amelyben számot ad a gyülekezet elmúlt 12 évéről. 

 Szerdán 18.00 órakor folytatjuk az apologetikai sorozatunkat, ám most az egyik nehezebb 
témakört előbbre hozzuk. A következő alkalommal a posztmodernkor kihívásaival és a teológi-
ai válaszokkal fogunk foglalkozni.  

 Pénteken 18.00 órakor folytatjuk a Mt evangéliumát. 


