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„ÖNÖK KÉRTÉK” VASÁRNAP| Ez az első olyan istentiszteletünk, amikor olyan 
témával foglalkozunk, amit közülünk kértek az igehirdetés témájának. A kérdés 
így szólt: Miért Ézsaut gyűlölte Isten? Az igehely pedig Malakiás 1,2b-3. versei, ame-
lyek így szólnak: … Ézsau testvére volt Jákóbnak – így szól az Úr –, mégis Jákóbot 
szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem... 

Miért Ézsaut gyűlölte Isten? Ha trükkös akarnék lenni, akkor tehetnék úgy, aho-
gyan egykor Spurgeon, a prédikátorok fejedelme tett, amikor ezzel a kérdéssel ke-
reste fel egy asszony: Nem értem, miért mondja Isten, hogy gyűlöli Ézsaut. Mire Spur-
geon így válaszolt: Asszonyom! Az én problémám inkább az, hogy nem értem, hogyan 
szerethette inkább Jákóbot! De nem szeretnék trükközni! S bár Spurgeon kérdése is 
jogos, hiszen Jákób sem volt érdemesebb Isten szeretetére, mégis maradok az ere-
detileg kapott kérdésnél: Miért Ézsaut gyűlölte Isten? 

IGAZSÁGTALAN AZ ISTEN? | Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem.  Ezek 
mögött a szavak mögött pedig Isten szuverén döntése áll. Az Úr ebben a mondatban 
egy tényt közöl, benne pedig határozott döntését rögzíti, amit nem magyaráz. Mert 
az egyik tény mögött is: Jákóbot szerettem, és a másik tény mögött is: Ézsaut gyű-
löltem, Isten döntése áll. Egy olyan döntés, amit azelőtt hozott Isten, mielőtt ez a 
két testvér megszületett volna! Ahogyan azt Pálnál olvassuk: Amikor ugyanis még 
meg sem születtek …, és nem tettek semmi jót vagy rosszat, … már akkor megmon-
datott Rebekának, hogy „a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek” … Róm. 9,11-12. 

Megbotránkoztató ezeket a kijelentéseket olvasni! Mert azt érezzük, hogy Isten igaz-
ságtalan akkor, amikor látszólag érdemtelenül szereti az egyik fiút, miközben gyű-
löli és elveti a másikat.  

MI AZT KÉRDEZZÜK: MIÉRT? | Mert nem látjuk, hogy nagy különbség lenne Jákób 
és Ézsau között! Hiszen Jákób is bűnös: csalással szerzi meg az elsőszülöttnek járó 
jogot, majd az atyai áldáshoz is csalással jut. Látszólag úgy teljesíti be a rá vonat-
kozó ígéretet – „a nagyobbik fog szolgálni a kisebbiknek” –, hogy átver mindenkit, 
aki az ígéret beteljesedésének akadálya lehet. És Ézsau is bűnös, mert jobban hajt-
ják őt állatias ösztönei, mint az, hogy felvállalja az Isten rendje által ráruházott fe-
lelősséget. 
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Nem jobb tehát az egyik a másiknál! S ha van valami, ami  miatt más utat jár be 
Jákób és más utat jár be Ézsau az pusztán az a kegyelem, ami megváltoztatja az 
egyikük életének irányát. Szóval egyértelmű a kérdés: Miért szerette Isten Jákóbot 
és miért gyűlölte Ézsaut, amikor egyik sem jobb a másikuknál? 

MAGYARÁZAT-KÍSÉRLETEK | Az írásmagyarázók, amikor ezt a mondatot értel-
mezik, akkor megpróbálják tompítani a kijelentés súlyosságát. Az egyik csoport sze-
rint a bibliai szöveg arról szól, hogy Jákóbot jobban szerette Isten, Ézsaut pedig ke-
vésbé. Szerintük így is kellene fordítani a szöveget: Jákóbot szerettem, Ézsaut pedig 
kevésbé szerettem. A másik csoport szerint Malakiás nem konkrétan Jákóbra és 
Ézsaura, hanem azok leszármazottjaira, tehát Izráelre és Edómra gondolt. Egy har-
madik csoport szerint Isten nem Ézsau személyét gyűlölte és vetette el, hanem csak 
azt gyűlölté és vetette meg, ahogyan élt. 

Ezek a magyarázat-kísérletek azonban akarva-akaratlanul, de úgy tesznek, mintha 
Isten a védelmünkre szorulna azért, mert úgy döntött, ahogyan. Mintha magyará-
zatunkra szorulna, mert félreérthető az, amit kijelentett. Magam inkább Spur-
geon-nel értek egyet, aki ezt a biblia verset magyarázva ezt mondta: „Vigyázzatok, 
… miként kezelitek Isten Igéjét. Halottam olyanokról, akik megváltoztatták azokat az 
igéket, amelyek nekik nem tetszettek. … Egyetlen dolog, amit hatalmunkban áll tenni 
Isten Igéjével: hogy egyszerűen engedjük, álljanak úgy, amint állnak, és törekedjünk 
Isten kegyelme által megérteni azokat. Sohasem próbáljuk rávenni a Bibliát, hogy meg-
hajoljon előttünk, … mert az isteni kijelentés igazságai szilárdan és erősen állnak, 
akárcsak Isten trónja.  … Így kell nekünk is tennünk: nem szállíthatjuk le Isten igazsá-
gait a mi szegényes, véges értelmünkhöz; … de kereshetünk erőt egyre feljebb és feljebb 
emelkedni az isteni dolgok megértésében, és csakis ilyen módon remélhetjük az áldás 
elnyerését.”1 

ÉRTHETJÜK A FELFOGHATATLANT? | Miért Ézsaut gyűlölte Isten? – tettük fel a 
kérdést az igehirdetés elején. S bármennyire is próbálkozunk, egyetlen válaszra ta-
lálunk: mert Isten így döntött. Alázattal elfogadhatjuk, hogy véges emberi értel-
mükkel nem érthetjük meg a felfoghatatlant. Pál, amikor Isten erre a látszólagos 
igazságtalanságára kereste a választ, maga is ugyanerre jutott. Ezt írja a Róma 9,16-
ban: „Annak adok kegyelmet, akinek akarok, és azon könyörülök, akin könyörülni 
akarok.” Tehát Isten dönti el, hogy kin könyörül, és kinek ad kegyelmet! Ez a döntés 

 
1 Spurgeon: Jákób és Ézsau, Ford.: Borzási Sándor – www. spurgeongems.com/sermon/chs239.pdf  
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pedig nem függ attól, hogy az emberek mit akarnak, vagy milyen erőfeszítéssel 
küzdenek, csakis Isten könyörületétől függ! 

S mi is csak annyit tudunk mondani: nem értjük, de elfogadjuk, mert hisszük: Isten 
az Ő végtelen bölcsességében sohasem ejt hibát. Mert ahogyan az agyag sem mond-
hatja a fazekasnak, hogy milyen cserépedényt készítsen belőle, úgy mi sem vitat-
kozhatunk Istennel, hogy kit és miért szeret, kit és miért gyűlöl. Ő a Teremtő. 

AMIT MEGÉRTHETÜNK | S ha Isten választásait és döntéseit nem is érthetjük, de 
valamit mégis megérthetünk belőlük! Azt ti., hogy Isten nem azt választja, akit mi 
választanánk! Ézsau az első szülött, ő mégis Jákóbot a kisebbiket választja. Egyip-
tom, Asszíria, Babilon mind hatalmas népek, Ő mégis a jelentéktelen Izraelt vá-
lasztja. Mózes beszédhibás, Isten mégis őt választja ki szószólójának. Gedeonnál 
lett volna alkalmasabb hadvezér, Isten mégis őt választja népe szabadítójául. Dávid 
testvérei mind jobb megjelenésűek, mint ő, az Úr mégis Dávidot keni királlyá. Je-
remiás fiatal, Isten mégis őt választja, és küldi el, hogy üzenetét hirdesse. Péter egy 
egyszerű halászember, Jézus mégis őt választja. Máté egy megvetett vámszedő, Jé-
zus mégis őt választja egy igaz írástudó helyett.  
És most nézzünk magunkra! Mert amikor önmagunkra nézünk, magunk sem ért-
jük, hogy Isten miért adott éppen nekünk kegyelmet, miért engedte, hogy megis-
merjük Őt. Talán jobbak vagyunk bárkinél? Érdemesebbek a kegyelemre? Kiválóbbak 
vagy okosabbak, mint mások, akik megvetik Isten szeretetét?  Bár nem értjük, de Pál-
lal együtt ezt mondhatjuk: Azokat választotta, akiket a világ megvet és semmibe 
vesz, hogy semmivé tegye azokat, akiket a világ sokra tart. Mindezt Isten azért 
tette, hogy előtte senki ne dicsekedhessen! 1Kor. 1,28-29. 

A TITKOK AZ ÚRÉI | A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi; a kinyilatkoztatott dolgok 
pedig a miénk és a mi fiainké… 2Móz. 29,29. Miért Ézsaut gyűlölte az Isten? Miért szerette 
Jákóbot? A válaszom ez erre a kérdésre – tetszik, nem tetszik –: a titkok az Úréi, a 
kijelentett dolgok pedig a mieink.  Fogadjuk el a titkokat, mert azokban ott van Isten 
szabadsága, bölcsessége és hatalma, ami átragyog döntésein és választásain. És le-
gyünk hálásak annak, ami megérthetünk: Isten Krisztusban elfogadott bennünket, 
bár erre sem érdemesek, sem méltók nem voltunk, nem vagyunk és nem leszünk 
soha! Számonkérés helyett pedig inkább mi is magasztajuk Isten az Ő bölcsességé-
ért, ahogyan azt Pál tette: Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének 
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mélysége! Mily megfoghatatlanok az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő út-
jai! Mert „ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója? Vagy ki 
előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie?” Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve 
van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Róm. 11,33-36. 


