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A Zsidó 1:9 egy olyan vers, ami bemutatja nekünk, hogyan élt Jézus a földön emberként.  

„Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot: annakokáért felkent téged az Isten, 
a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett.” 

Amikor Jézus a földön élt, Jézus ugyanazokkal az emberi korlátokkal élte az életét, mint 
mi.  Ezért neki is szüksége volt felkenetésre. Istennek, az Atyának nem volt szüksége 
felkenetésre, és Jézusnak sem, amikor a mennyben volt. Amikor azonban a földön élt, 
mint a példaképünknek, neki is szüksége volt a felkenetésre. Ez a vers azt mondja meg 
nekünk, hogy Isten miért kente fel jobban Jézust az öröm olajával, mint minket, a társait. 
Ennek elsődlegesen egy oka volt: Jézus szerette az igazságot és gyűlölte a hamisságot. 
Szerette a tisztaságot és gyűlölte a bűnt. 

Különbség van az igazság cselekedete és szeretete között. Egy gyermek képes 
engedelmeskedni az apjának anélkül, hogy szeretné az engedelmességet. Jézus nem 
egyszerűen csak igazságot cselekedett, hanem szerette az igazságot. Hasonló módon 
Jézus nem csupán kerülte a bűnt, hanem gyűlölte azt.  

Az AIDS egy olyan halálos betegség, amire az emberek manapság a szexuális bűnök 
elkövetése során tesznek szert. Sokan azért nem követnek el paráznaságot, mert félnek 
attól, hogy elkapják az AIDS-et. Ők nem gyűlölik a szexuális bűnt, csupán félnek attól, 
hogy elkapják az AIDS-et. Hasonló módon sokan azért nem lopnak, mert félnek, hogy 
lebuknak – nem azért mert gyűlölik a lopást. Hasonló módon elkerülhetsz más bűnt is 
anélkül, hogy gyűlölnéd a bűnt.  

Ha szeretnéd az örömnek olajával való felkenetést, akkor viszont szeretned kell az 
igazságot és gyűlölnöd a bűnt. Ez a vers arról szól, hogy ez volt az oka, amiért Jézus 
nagyobb kenettel rendelkezett másoknál az öröm olajából.   

Isten nem személyválogató. Egy jó apa sosem részesíti nagyobb kegyben a legidősebb 
fiát a többiekhez képest – nem személyválogató. Amit a legidősebb fiáért tesz, azt 
minden gyermekéért meg fogja tenni. Isten, az Atya is ilyen. Jézust sok testvér 
elsőszülöttjének nevezi. Mi, akik újjászülettünk, Jézus fiatalabb testvérei vagyunk: 
Jézus a legidősebb fiú. Mivel Isten nem személyválogató, ezért mindent megtesz értünk, 
amit a legidősebb Fia, Jézus érdekében is tett. Bármit is tett Isten Jézusért, megteszi 
értem is, ha betöltöm ugyanazokat a feltételeket, mint Jézus. Ez az egyik nagy igazság, 
amit Krisztus ember voltával kapcsolatban felfedezhetünk. 

Ha azt mondaná az Ige, hogy Jézus azért volt felkenve az örömnek olajával, mert Ő Isten 
fia volt, az egyrészt nem bátorítana minket, másrészt pedig semmiféle módon nem 
jelentene kihívást számunkra. Ha azonban arról olvasunk, hogy Ő azért volt felkenve az 
örömnek olajával, mert szerette az igazságot és gyűlölte a hamisságot, az reményt ad 
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számunkra, hogy mi is hasonló módon fel lehetünk kenve, ha mi is szeretjük az 
igazságot és gyűlöljük a bűnt. Ezért így kell imádkoznunk:  

„Uram, munkálkodj a szívemben a Szent Szellem által, hogy ne egyszerűen csak ne 
cselekedjek bűnt, hanem szeressem az igazságot; és hogy ne egyszerűen csak kerüljem 
a bűnt, hanem gyűlöljem is azt." 

Minél jobban szeretjük az igazságot, és minél jobban gyűlöljük a bűnt az életünkben, 
annál inkább megtelünk a Szent Szellem örömével. Isten királysága, ami igazság és 
Szent Szellem által való öröm, el fog jönni és betölti a szívünket. (Róma 14:17). Ekkor 
képesek leszünk megtartani azt a parancsolatot, ami azt mondja nekünk, hogy „örüljetek 
az Úrban mindenkor.” (Fil 4:4).  
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