
Irigység

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HE TI TA NUL MÁ NYUNK: 1Mózes 37; 2Mózes 20:17; 1Sámuel 18; 
Ézsaiás 14:12-14; Máté 12:14; Jakab 3:16-17

„A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás; de ki állhatna meg az
irigység elõtt” (Péld 27:4)?

Az egyik leg pusz tí tóbb ér ze lem az irigy ség, ez volt az el sõ bûn is (Ézs 14:14).
Nem csak az em be ri kap cso la to kat mér gez he ti meg (2Kor 12:20), az egész ség -
nek is árt hat (Péld 14:30).

Az irigy ség min dig sze mé lyes – az el len irá nyul, akit az em ber ri vá li sá nak érez,
aki tõl fe nye ge tést fel té te lez. Gyak ran ke gyet len ség be csap át, ami le het pszi -
cho ló gi ai (sza vak kal tör té nõ bán tal ma zás, rá gal ma zás, bí rál ga tás) vagy fi zi kai
ter mé sze tû. Ugyan ki ne ta pasz tal ta vol na már az ez zel já ró gyöt rel met?

E ta nul mány ban azok tör té ne te i be pil lant ha tunk be le, akik hagy ták, hogy az iri-
gy ség be fo lyá sol ja vi sel ke dé sü ket: Sá tán, Jó zsef test vé rei, Sa ul ki rály, majd az
új szö vet sé gi kor ban a fõ pap ok. Cse le ke de tük min dig ret te ne tes kö vet kez mén  -
nyel járt. Ér de kes: az itt fel so rolt sze mé lyek ki vé te le zett hely zet ben vol tak,
nagy ki vált sá go kat él vez tek, még is ab ba a csap dá ba es tek, hogy gyû löl ni kezd -
tek va la kit ön ma gá ért, vagy azért, amit ma gá é nak mond ha tott. 

Az Úr óva int et tõl a rossz tól, és ar ra biz tat: úgy sze res sük fe le ba rá ta in kat, hogy
tud junk õszin tén együtt örül ni ve lük aján dé ka ik, ered mé nye ik és ja va ik lát tán.
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A GONOSZSÁG GYÖKERE

Mi ért ûz te ki Is ten a menny bõl Sá tánt (Ézs 14:12-14)? Mi lyen kö vet kez te -
tést von ha tunk le a sza bad ság gal kap cso lat ban ab ból, hogy a menny tö ké -
le tes kör nye ze té ben is fel üt het te fe jét az irigy ség?

Lu ci fer, Is ten leg nagy sze rûbb te remt mé nye a Szent há rom ság után kö vet ke zõ
leg ma ga sabb he lyet töl töt te be a menny ben. Mél tó sá ga, szép sé ge, ér tel me fe -
lül múl ta a töb bi te remt mé nyét, még is ki ala kult ben ne a bûn (Ez 28:12-15). A
te remt mé nyek tö ké le tes bé kes sé gét és bol dog sá gát ala po san meg za var ta az zal,
hogy ön ma gát fel ma gasz tal va iri gyen te kin tett Krisz tus ra. „Ha son ló le szek a
Ma gas sá gos hoz” (Ézs 14:14) – ez a gon do lat in dí tot ta el a vi szály ko dást, a lá -
za dást, a ke gyet len sé get, nagy fáj dal mat okoz va a menny min den la kó já nak,
majd pe dig az egész em be ri ség nek. „Sá tán iri gyel te Jé zust. Azt kí ván ta, hogy
ki kér jék ta ná csát az em ber meg te rem té se kor, és mi vel ez nem tör tént meg,
meg telt irigy ség gel, fél té keny ség gel és gyû lö let tel. Ar ra vá gyott, hogy Is ten
után õt övez ze a leg na gyobb tisz tes ség a menny ben” (El len G. White: Early
Writings. 145. o.). Most pe dig gon dol junk Jé zus ra! Az irigy ség és ön zés mi att
ki ala kult bûnt az zal olt ja ki, hogy alá zat tal az em be ri ség leg mé lyebb szint jé re
eresz ke dett. En ged te, hogy ki vé gez zék, mint egy bû nö zõt. Azért vál lal ta a
szen ve dést, hogy min den em bert meg ment hes sen a vég sõ pusz tu lás tól, ami be a
bûn dön te né (2Thessz 1:9).

Mi lyen el len té te ket em lít Jak 3:16-17 ver se? Mit árul el ez a sza kasz az iri-
gy ség rom bo ló ere jé rõl és ör dö gi vol tá ról?

A bû nös ter mé szet re jel lem zõ, hogy az el sõ hely te len tett meg kön  nyí ti a kö vet ke -
zõ rossz lé pést. Ami kor va la ki az irigy ség és ön zõ szán dék rossz út já ra lép, bû nök
so rát sza ba dít ja el, ahogy Ja kab le ír ja: „há bo rú ság és min den go nosz cse le ke det”
(16. vers). Jó hír vi szont, hogy lé te zik más le he tõ ség is, ami „tisz ta, azu tán bé ke -
sze re tõ, mél tá nyos, en ge del mes, ir gal mas ság gal és jó gyü möl csök kel tel jes, nem
ké tel ke dõ és nem kép mu ta tó” (17. vers). Ez a má sik le he tõ ség a sze re tet. 

Lu ci fer mind azt sem mi be vet te, ami ne ki meg ada tott, és in kább úgy
dön tött, hogy az zal fog lal ko zik, ami Krisz tu sé. Mi lyen gyak ran elõ for -
dul, hogy az em be rek is így tesz nek! Men  nyi ben nünk az irigy ség és fél -
té keny ség azok iránt, akik nek „több” ju tott, mint ne künk? Ho gyan le -
het fe lül ke re ked ni e ve szé lyes ér zel men?
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JÓZSEF TESTVÉREI

Sok szor azok kö zött ala kul ki irigy ség, fél té keny ség, akik a leg kö ze lebb áll nak
egy más hoz, és ez to vább sú lyos bít ja a kö vet kez mé nye ket. Ma a fi zi kai és lel ki
tá ma dá sok nagy ré sze csa lá don be lül tör té nik, gyak ran a ro ko nok irigy sé gé bõl,
ve tél ke dé sé bõl fa ka dó an.

Ol vas suk el Mó zes el sõ köny ve 37. fe je ze té ben a tör té net hát te rét! Mi ve ze -
tett a ke gyet len tett hez? Mi lyen sze re pet ját szott ben ne az irigy ség? 

Szin te hi he tet len, hogy en  nyi re kö nyör te le nek le het tek Jó zsef test vé rei. Va jon
nem is gon dol tak rá, ho gyan hat nak majd tet te ik az ap juk ra? Az irigy ség ele mi
erõ vel tört rá juk, el né mít va nem csak a jó zan ész, de az át la gos em be ri ér zés és
er kölcs sza vát is. Ta nul sá gos ez a tör té net min den ki nek ar ra néz ve, hogy meny  -
nyi re ve szé lyes ez az ér ze lem. Nem is cso da, hogy a Tíz pa ran cso lat egyik pont -
ja ép pen et tõl óv (2Móz 20:17).

A tet te ik ál tal oko zott óri á si fáj dal mon túl, amit ne kik ma guk nak és ap juk nak
kel lett el szen ved ni, at tól is fél tek, hogy Jákób ha lá la után va jon mit tesz majd
ve lük Jó zsef (1Móz 50:15).

Jó zsef ma ga tar tá sa azon ban nem is le he tett vol na ne me sebb, hi szen így nyug -
tat ta báty ja it: „Ne fél je tek: avagy Is ten gya nánt vagyok-é én” (19. vers). Jó zsef
meg ér tet te, hogy kö te les sé ge meg bo csá tat ni azok nak, akik ár tot tak ne ki, és bíz -
nia kell Is ten ke gyel mé ben, igaz sá gos sá gá ban. 

Jó zsef éle te bi zo nyos szem pont ból Jé zus Krisz tu sé hoz ha son lít ha tó. Irigy test vé -
rei el ad ták rab szol gá nak; Jé zus ra is irigy ked tek egyes pa pok és vé nek. Jó zse fet
el ad ták a po gá nyok nak; Jé zust át ad ták el len sé gei ke zé be, mind ket te jü ket fi zet sé -
gért. Jó zse fet ha mi san vá dol ták, majd bör tön be ve tet ték, no ha eré nye sen vi sel ke -
dett; Jé zust igaz sá ga el le né re ha mis vá dak alap ján el ítél ték. Jó zsef jó in du lat tal vi -
sel te tett báty jai iránt, és Jé zus is meg bo csá tott az el len sé ge i nek. A Jó zsef fel
szem ben el kö ve tett go nosz ság vé gül jó ra for dult, és ez tör tént Jé zus ese té ben is.

Mi lyen fáj dal mat és szen ve dést oko zott már az irigy ség éle tünk ben? Mit
ta nul tunk ta pasz ta la ta ink ból? Hány szor for dult elõ ve lünk, hogy visz  -
sza te kint ve je len ték te len nek, ér tel met len nek tû nõ dol gok mi att irigy -
ked tünk? Mi eb bõl a ta nul ság? 
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SAUL DÁVID ELLENI IRIGYSÉGE – 1. 

Az irigy ség me cha niz mu sá nak klas  szi kus pél dá ját lát juk Sa ul és Dá vid tör té ne -
té ben. Sa ul volt a ki rály, õ ural ko dott a nép fe lett. A hely zet ne ki ked ve zett,
még is te ret en ge dett szí vé ben az irigy ség nek, ami nek ha tá sá ra min den meg vál -
to zott. Vagy ta lán Sa ul ere de ti leg is olyan volt, mint ami lyen nek az irigy ség kö -
vet kez té ben lát hat tuk? 

Sa ul ele in te ho gyan vi szo nyult Dá vid hoz? 1Sám 18:1-5

Cse le ke de te i bõl ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy elõ ször ked vel te, sõt a had se reg -
ben ma gas rang ra is emel te Dá vi dot. Egy ér tel mû, hogy Dá vid a ki rá lyi ud var
ke gye it él vez te, hi szen az ural ko dó fia is meg sze ret te. 

Mi tõl vál to zott meg a ki rály ér zé se? 1Sám 18:6-9 Va jon mi ért re a gál nak
gyak ran így az em be rek? 

Sá mu el el sõ köny ve 18. fe je ze te a to váb bi ak ban be mu tat ja, hogy men  nyit ár tott
Sa ul fél té keny sé ge. Kü lön fé le csa lá so kat, fon dor la to kat ve tett be, de mind hi á -
ba. Egy re job ban fel fi gyel tek az em be rek ar ra, ami mi att Sa ul leg in kább tar tott
Dá vid tól. Az irigy ség ne ga tív ér zel mek lán co la tát ger jesz ti: ön ér té ke lé si gon -
dok, gyû lö let, gya nak vás, fé le lem, bûn tu dat és ha rag. Amint a fe je zet ben több
he lyen is ol vas hat juk, Sa ul félt Dá vid tól. Ta lán at tól tar tott, hogy el ve szi tõ le
ki rály sá gát, vagy majd Dá vi dot tart ják Izráel leg na gyobb hõ sé nek. Leg in kább
azon ban azért félt, „mert az Úr ve le volt, Sa ul tól pe dig eltávozék” (12. vers).

Elég ok az ag go da lom ra, ha va la ki tõl el tá vo zik az Úr, Sa ul fé lel mét azon ban
to vább nö vel te, hogy az Úr Dá vid dal volt. Kép te len volt rá, hogy azt te gye,
amit Gamáliel egy ké sõb bi kor ban egy sze rû en, lo gi ku san meg fo gal ma zott: „ha
em ber tõl van e ta nács, vagy e do log, sem mi vé lesz; ha pe dig Is ten tõl van, ti fel
nem bont hat já tok azt” (ApCsel 5:38-39). Ha az Úr meg áld va la kit, fe les le ges
irigy ked ni rá vagy a tönk re té te lén fá ra doz ni. Is ten to vább ra is ál dá sa i ban fog ja
ré sze sí te ni. 

Mi vel ma gya ráz ha tó Sa ul hely te len vi sel ke dé se? Ho gyan vi szo nyul nak
so kan ah hoz, aki rõl azt gon dol ják, hogy a po zí ci ó ju kat ve szé lyez te ti?
Va jon ké pe sek va gyunk min dent le ten ni az Úr ke zé be, vagy szí ve seb ben
for ral juk sa ját ter ve in ket? 
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SAUL DÁVID ELLENI IRIGYSÉGE – 2. 

Sá mu el el sõ köny ve 19. fe je ze té ben már mi lyen úton lát hat juk Sa ult? Mi
eb bõl a ta nul ság? 

Sa ul ele in te lep lez te szán dé kát, hogy meg akar sza ba dul ni Dá vid tól, aki ben fe -
nye ge tést lá tott; mi u tán azon ban ez nem si ke rült ne ki, nyíl tan vál lal ta gyil kos
in du la tát. Va ló szí nû leg kez det ben még õ sem hit te vol na, hogy ed dig el jut.
Ami kor azon ban sza bad dá vá lik az út a bûn elõtt, el sem hin nénk, hogy az ár -
ja mi lyen mes  szi re so dor hat ja az em bert. Sa ul szin te meg szál lot tan pró bál ta
Dá vi dot el pusz tí ta ni. Elõ ször ak kor tá madt rossz ér zés ben ne, ami kor az as  szo -
nyok tán col va, éne kel ve ün ne pel ték Dá vid gyõ zel mét, és irigy sé ge ha ma ro san
gyil kos szán dék ká fa jult. Csak a 18–19. fe je zet ben nyolc al ka lom mal tört az
éle té re vagy sa ját ke zû leg, vagy va la ki más nak pa ran csot ad va rá. 

A tör té net foly ta tá sa bi zony szo mo rú Sa ul ra néz ve. Ahogy egy re el ha tal ma so -
dott gyû lö le te és irigy sé ge, alap ta la nul gya nú sí tot ta Dá vi dot, és rög esz mé jé vé
vált, hogy meg kell öl nie. A filiszteusok kö ze led té nek hí ré re ret teg ni kez dett.
Nób vá ro sá ban pe dig le mé szá rol tat ta az Úr nyolc van öt pap ját, és raj tuk kí vül
még szám ta lan fér fit, as  szonyt, gyer me ket meg ál la tot, mond ván, hogy se gí tet -
tek Dá vid nak (1Sám 22:17-19). Gon dol junk csak be le, hogy mi min den re vet -
te rá az irigy ség!

A filiszteus csa pa tok kö ze led té nek hí ré re pá ni fé le lem fog ta el Sa ult. Két ség -
beesés ében az Úr hoz for dult, tu da kol ni pró bál ta, hogy mit te gyen. Csak hogy
már túl mes  szi re ment Is ten tõl, sok szor el ve tet te az Úr ta ná csát, ezért nem ka -
pott vá laszt. Ek kor el dön töt te, hogy ha lott idé zõ as  szony hoz for dul, egy go nosz
lé lek ta ná csát ké ri – no ha ko ráb ban õ ma ga ha tá ro zot tan fel lé pett az ilyen gya -
kor lat el len. Arc cal a föld re bo rul va meg is ha jolt az el hunyt Sá mu el alak já ban
meg je le nõ go nosz lé lek elõtt (1Sám 28:14). Ez volt szá má ra a vég kez de te.
Más nap fi a i val együtt el esett a filiszteusokkal ví vott csa tá ban (1Sámuel 31. fe -
je zet), amint a go nosz lé lek dé mo ni meg nyil vá nu lá sá ban elõ re meg je len tet te. 

Ami kor Sa ul en ged te, hogy az irigy ség meg gyö ke rez zen szí vé ben, olyan út ra
lé pett, ami tel jes hi te ha gyás hoz ve ze tett, és vé gül rom lás ba dön töt te. Bû né vel
azon ban nem csak ön ma gá ra zú dí tott fáj dal mat, ha nem a csa lád já ra is. A bûn az
egyes em be rek nek is ép pen elég gé fáj, de az oko zott ron tás és kín rit kán ma rad
szûk kö rön be lül. A leg több eset ben má sok nak is ár tunk hely te len tet te ink kel.
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JÉZUSSAL SZEMBENI IRIGYSÉG

„Mert jól tudja vala, hogy irigységbõl adák õt kézbe” (Mt 27:18).

Fus suk át Má té evan gé li u ma el sõ ti zen egy fe je ze tét, és fi gyel jünk Jé zus tet -
te i re! Ez után ol vas suk el Mt 12:14 ver sét! Mely tet tei vál tot tak ki ilyen re -
ak ci ót a ve ze tõk bõl? Ez mit árul el szí vük rõl? Mi köz ben a vá laszt fon tol -
gat juk, gon dol koz zunk azon is, hogy mit tet tünk vol na mi a he lyük ben!

A fõ pap ok és a vé nek jól is mer ték a tör vényt, és pon to san be is tar tot ták. A val -
lás elem zé se kor azon ban csak a rész le tek kel fog lal koz tak, de a lé nye get szem
elõl té vesz tet ték. Jé zus egé szen új szem pont ból mu tat ta be a hit éle tet, és Izráel
né pe (be le ért ve a val lá si ve ze tõ ket is) hal lot ta tõ le az üd vös ség jó hí rét. Õk
azon ban nem kö szön ték meg ne ki, hogy fi gyel mez tet te õket út juk ön pusz tí tó
vol tá ra, ha nem a vesz té re tör tek.

Mi lyen so ka kat el va kít az irigy ség, és nem ve szik ész re azt, ami nyil ván va ló!
Jé zus tet tei – a cso dák, a gyó gyí tá sok, a go nosz lel kek ki ûzé se – lát tán ne héz
el kép zel ni, hogy bár ki is két ség be von hat ta is te ni kül de té sét. Bõ sé ge sen ele -
gen dõ nek kel lett vol na len nie az ál ta la adott bi zony sá gok nak (lásd Mt 11:4-5).
Az egy sze rû em be rek, akik ta lán job ban tu da tá ban vol tak sa ját szük ség hely ze -
tük nek, nyi tot tab ban fo gad ták Jé zust, mint a val lá si ve ze tõk, akik po zí ci ó juk
ve szé lyez te tõ jét lát ták ben ne. Jé zus ta ní tá sa sok szem pont ból kü lön bö zött az
övék tõl, és job ban is ha tott a nép re, ezért fél tek be fo lyá sá tól. Szo mo rú, de job -
ban fog lal koz tat ta õket ha tal muk és te kin té lyük meg õr zé se, mint az, hogy meg -
is mer jék és kö ves sék az Igaz sá got!

Nyílt ti tok volt, hogy a ve ze tõ ket az irigy ség haj tot ta. Mt 27:18 sze rint még a
ró mai hely tar tó, Pi lá tus is lát ta, mi fû ti õket, en  nyi re nyil ván va ló volt, hogy mi
la kik ben nük. Saj ná la tos mó don a val lá si ve ze tõ ket an  nyi ra el va kí tot ta az irigy -
ség, hogy úgy gon dol ták, egy csa ló val szem ben vé del me zik a hi tet, aki az em -
be re ket tév út ra ve ze ti. Ha alá zat tal és hit tel el fo gad ják az Urat, és nem en ge dik,
hogy az irigy ség fe lül ke re ked jen jó zan íté lõ ké pes ség ükön, el ke rül het ték vol na
a tra gi kus utat, ami bi zo nyá ra az örök kár ho zat ba vit te õket. Bár mi lyen hely -
zet ben is le gyünk, jól tes  szük, ha ta nu lunk hi bá ik ból!
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TO VÁB BI TA NUL MÁ NYO ZÁS RA:
„Egy kor Sá tán tisz telt an gyal volt a menny ben, Krisz tus után kö vet ke zett. Te -
kin te te sze líd volt és bol dog, mint a töb bi an gya lé. Ma gas és szé les hom lo ká -
ról ér te lem su gár zott. Alak ja tö ké le tes, tar tá sa ne mes és fen sé ges volt. Ami kor
azon ban Is ten azt mond ta Fi á nak: ’Teremtsünk em bert a mi ké pünk re’ (1Móz
1:26), Sá tán fél té keny lett Jé zus ra. Azt kí ván ta, hogy Is ten ve le is meg be szél je
az em ber te rem té sét, és mi vel nem így tör tént, irigy ség, fél té keny ség és gyû lö -
let töl töt te el. Ar ra vá gyott, hogy Is ten után õt ré sze sít sék a leg na gyobb tisz te -
let ben a menny ben” (El len G. White: Early Writings. 145. o.).

„Sa ul jel le mé nek nagy fo gya té kos sá ga az volt, hogy sze ret te a hí zel gést. Ez a
jel lem vo nás tel je sen úr rá lett cse le ke de te in és gon do la ta in, s ez után min den
cse le ke de tét a dics vágy mozgatta… Sa ul az em be rek sze mé ben min dig az el sõ
he lyet akar ta ma gá nak biz to sí ta ni, s most az as  szo nyok di csé rõ éne ke azt a biz -
tos meg gyõ zõ dést lop ta szí vé be, hogy Dá vid meg nyer te a nép ke gyét, és ural -
kod ni fog he lyet te. Sa ul pe dig aj tót nyi tott a fél té keny ség lel kü le té nek és ez zel
meg mér gez te lel két” (El len G. White: Pát ri ár kák és pró fé ták. Bu da pest, 1993,
Ad vent Ki adó. 604. o.).

BE SZÉL GES SÜNK RÓ LA!
1. Men  nyi min de nért le he tünk há lá sak? Mi ért fon tos, hogy ez zel fog -

lal koz zunk leg töb bet és ne a prob lé mák kal? 
2. Va jon le het va la ha is jó a fél té keny ség? Ösz tö nöz he ti az em bert ön -

ma ga job bá té te lé re? In do kol juk vá la szun kat!
3. Gon dol junk azok ra a bib li ai sze rep lõk re, akik nek irigy sé gé rõl szót

ej tet tünk he ti ta nul má nyunk ban: a leg fõbb men  nyei an gyal, Izráel
ki rá lya, Izráel val lá si ve ze tõi. Mind an  nyi an ki emelt he lyet fog lal tak
el, ren ge teg jó ban ré sze sül tek, még is sza bad utat en ged tek a pusz tí -
tó irigy ség nek. En nek alap ján te hát mi ért bel sõ, szív bé li prob lé ma a
fél té keny ség, és nem csak a kül sõ kö rül mé nyek mi att ala kul ki? Ho -
gyan for dul hat elõ, hogy az irigy ség ke gyet len ful lánk ja fú ró dik va -
la ki be, aki nek pe dig an  nyi jó ju tott?

4. El len White az imén ti idé zet ben így fo gal ma zott: „Sa ul jel le mé nek
nagy fo gya té kos sá ga az volt, hogy sze ret te a hí zel gést.” Mind ös  sze
egyet len „kis” hi á nyos ság, és néz zük meg, mi lett be lõ le! Mi ért ve -
szé lyes te hát, ha nem gyõz zük le min den jel lem hi bán kat, mi e lõtt
azok gyõz nek le min ket? Mely bib li ai ígé re tek bá to rí ta nak a gyõ ze -
lem re mény sé gé vel?
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IMA BÉKESSÉGÉRT

Éle tünk ben a bé ke egyik leg fõbb meg ron tó ja a ha rag. Ha tás sal van a
tes tünk re, a lel künk re, az ér zel me ink re. Ha úgy dön tünk, hogy el en ged jük
a ha ra got, is mét el fo gad hat juk a bé két.

Uram, oly sok em ber iránt ér zek ha ra got! Sok szor ér zem úgy, hogy az
éle tem bé kés len ne, ha õk he lye sen cse le ked né nek. Meg gyõ zöm ma gam ar -
ról, hogy õk azok, akik el ve szik bé ké met, de eb ben a pil la nat ban tu dom,
hogy én dönt he tem el: el en ge dem-e a ha ra got és el fo ga dom-e a bé két. 

Az zal, hogy mér ge sen bá mu lok rá juk, ami ért nem fe lel tek meg el vá rá sa -
im nak, még nem ol dom meg a prob lé má kat – csak úja kat szí tok. Kér lek, se -
gíts, hogy ne fe led jem: „az em ber ha rag ja nem szol gál ja az Is ten igaz sá gát”
(Jak 1:20, új prot. ford.) – sem az én ese tem ben, sem azo ké ban, akik re dü -
hös va gyok. Adj erõt, hogy el tud jak sza kad ni a ha rag tól – akár hány szor
csak kell –, hogy új ra el jut has sak ab ba a csen des, nyu godt ál la pot ba, amit
„bé ké nek” ne ve zünk! Ámen.
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