
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 

 Ráhangoló kérdés:  

 Miért nehéz engedelmeskedni? 
Miért jó engedelmeskedni? 

 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 1:1 („Aki nem jár…”) 

  Ének: 251:1-2  („Meghódol lelkem…”) 
 

  Fohász  
 Olvasmány (ld. középen  ) 

  Imádság 
  Gyermekek indulása a Gyerekistentiszteletre 

  Igehirdetés előtt: KÉ 14 („Csendben állok…”) 
 
  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés (ld: a túloldalon) 

 

  Csendes imádság 
  Imádság 

  Miatyánk 
 
  Hirdetések (ld. jobb oldalon  ) 

  Születésnaposok köszöntése 
 

  Záróének: KÉ 4 („Áldott légy, Uram…”) 
  Áldás  

  HIMNUSZ 

 

1 P t - s o r o z a t / 7 .  r é s z  

„A SZÍV ELREJTETT EMBERE!”  
címmel Igét hirdet: Sóskuti Zoltán 

 

  GYÜLEKEZETI HÍREINK: 
 

 Ma délután 3 órától várjuk a Testvéreket egy 

Munkatársi Délutánra a Templomba 

 Tegnap kötött házasságot Tóth Mihály és Orbán 

Zita. Isten áldja életüket! 

 Jövő heti alkalmaink:  Kedd 1000 Baba-Mama 

Kör  Szerda 900: Bibliaóra  Péntek 1630 
KonfIFI  Péntek 1800 Ancora IFI  Vasárnap 

900: Kánon Kör illetve Imakör  Vasárnap 1000: 

Istentisztelet és gyerek-Istentisztelet;  Házi 
Biblia Körök  Hittanórák…  

 Október 17-én szombat reggel 8 órától Közös 
templomtakarítás (ablakmosás és pakolás a 
lomtalanításhoz… Várunk erre segítő kezeket!  

 Köszönjük az eddigi szorgos kezeket, szolgálatot 

a templom körül – így többek között a lecserélt 
templomablakok elszállítás körüli munkákat! 

 Templomkertünk megújítására pályázaton pénzt 
nyertünk. Ennek kiegészítésére ma külön 

perselyadományt hirdetünk – és a jövő héten 
még lehet utalással is erre a címre adományt 

küldeni. 

 2020. okt. 19-21. „Láss velem! Erezz és láss!" 

szakmai, érzékenyítő napokat szervez a 

Vakmisszió a Református Missziói Központban. 
Jelentkezés okt. 11.-ig (személyes v. online 

részvétel is lehetséges). 

 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  

 

  O L V A S M Á N Y :  E F  5 ,  2 1 - 3 3  
 

  AL A P I G E : 1 P T  1 ,  1 3 - 1 6  

 „Ugyanígy, ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha 

közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük 

magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket,felfigyelve istenfélő és tiszta 

életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, 

arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív 

elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes 

Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, így 

díszítették magukat: engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára 

engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő leányai lesztek, 

ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. És ugyanígy, ti, 

férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, 

adjátok meg neki a tiszteletet mint örököstársatoknak is az élet 

kegyelmében, hogy imádkozásotok ne ütközzék akadályba.” 
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A Z  I G E H I R D E T É S  S Z Ö V E G E :  
 

(1.) MÁS KORSZAKBAN ÍRÓDOTT… 

JÉZUS KRISZTUS SOK FALAT LEROMBOLT: választott nép és a pogányok 

között, szolgák és szabadok között, társadalmilag megbecsült és lenézettek 

között. Jézus Krisztusban egy másik nagy fal is ledőlt: férfi és nő között. 

Ám a ma felolvasott részlet zavarba ejthet bennünket – amint minden 

bibliai rész, amiben valami olyannal találkozunk, ami nagyon különbözik a 

mi korunk világától, normáitól. Elképesztően nagy lépést kell tennünk abba a 

világba, melyben Péter első levelének sorai íródtak. Ezért mielőtt 

felháborodnánk rajta, és „idejemúlt hímsoviniszta nézetnek” bélyegezve 

félretolnánk, vagy éppen valamiféle aktuális vitában „direkt municióként” 

használnánk, hogy „lám-lám Péter is megmondta", vagy „a Bibliában 

világosan benne van”, és ítélkezésre használnánk ezeket a sorokat mások 

felé, előbb óvatosan próbáljuk megérteni azt a kort, amiben íródott, ami 

merőben más volt mint a miénk. 
 

( F O L Y T A T Á S  A  T Ú L O L D A L O N )  

ISTENTISZTELET, 2020. OKTÓBER 4. 
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 (2.) MÁS RENDRŐL BESZÉL… 

A ma olvasott szakasz egyébként közvetlenül a 

rabszolgákkal foglalkozó rész után következik, jelezve hogy nem 

volt sokkal könnyebb a nők helyzete a rabszolgákénál. 

Jézus azonban messze megelőzte korát azzal a 

megbecsüléssel, ahogy a nőkhöz viszonyult, hogy női tanítványa 

is lehettek (ellentétben a rabbikkal).  

Így aztán a korabeli gyülekezetekben is a nőknek helye volt, 

részt vettek az alkalmakon és a szolgálatban.  

Ebben a megváltozott helyzetben, a gyülekezetek és a 

családok (a nők helyével több másik újszövetségi rész 

foglalkozik: Ef 5,21-33; Kol 3,18kk; 1Tim 2,9kk) rendjét akarják 

megszabni az újszövetségi iratok szentírói, amiben a szabadság 

nem válik szabadosságá. (Érdemes otthon ezeket hozzá olvasni, 

hogy minél teljesebb legyen a kép. Fontos, hogy ezeket a 

leírásokat is a maguk korában kell látni, és ezt az utat bejárva, 

értelmezni és alkalmazni ami korunkra - hiszen elképesztő 

nagyot változott a világ a nők helyzetével kapcsolatban is, 

különösképpen a XX-XXI. századokbam! [**]) 

Summásan most csak hadd mondjak annyit, hogy 

semmiképpen sem az asszony elnyomását támasztja alá a Biblia, 

ha komolyan vesszük azokat a biztosítékokat, melyeket ehhez 

fűznek az előbb említett bibliai szakaszok.  

(3.) MÁS SZEMPONTOKAT AJÁNLJ… 

Az asszonyokról szóló ma felolvasott szakasznak azonban 

az előbbiekhez képest van így nagy többlete. Első rendben arról 

szól, hogy miképpen lehet megnyerni a nem hívő férjet – 

tágabban értve: miként lehet életünkkel Krisztust felmutatni és 

másokat Hozzá vezetni. 

Az egyik, e jellegzetességek közül, a férjnek való 

engedelmesség. Ez egy mai nő számára nehezen befogadható. 

Ahogy az Ef 5-ben megtaláljuk a biztosítékokat is ehhez, úgy itt 

a 7. versben látjuk: vagyis ennek a rendnek két oldala van – és 

így már másképp hangzik. Milyen gyönyörű a szó: 

„örököstársak” – milyen szépen kapcsolja össze a férfit és a nőt 

az örökség, amit Isten készített nekünk! Látjuk, szó sincs itt 

semmiféle elnyomásról (sőt messze megelőzve minden női 

mozgalmat, nagy megbecsülésben részesíti az asszonyt az 

újszövetségi rend és gyakorlat!) 

(4.) MÁSFAJTA ENGEDELMESSÉGRE HÍV… 

De akkor miért is olyan nehéz engedelmeskednünk? Hadd 

tágítsam ennek értelmét! Miért olyan nehéz engedelmeskedni 

gyermekekként a szüleinknek; vagy a főnöknek a munkahelyen; 

a tanárnak az iskolában...? Miért olyan nehéz?  

Ne felejtsük el, ezek a sorok olyan embereknek szólnak, 

akik már tanulnak Istennek engedelmeskedni. Miért? 

Tiszteletből. Hálából. Bizalommal és ráhagyatkozással. 

Teremtettségünkből: a teremtés rendjébe illeszkedve. Mert az 

életnek van egy rendje – és csak akkor „működik” rendben, ha 

ezt a rendet betartjuk. Csak ennek megélésében lesz érthető, 

elérhető és vágyott rend az engedelmesség előbb említett 

kapcsolatainkban. Ez nem meghunyászkodó, elnyomás vagy 

megaláztatás - hanem szabad szívből fakadó döntés, 

"belehajlás" a rendbe. Így kötődik össze az engedelmesség a 

szolgálattal: engedelmességgel szolgálni, szolgálva 

engedelmeskedni. 

Visszatérve a mai igerész "specialitására": ez a fajta 

engedelmesség, rendhez való igazodás a misszió eszköze a nem 

hívő férj felé – de tágíthatjuk: A nem hívő feleség felé, szülők 

felé, gyermekek felé (ez talán így furcsa, de igaz lehet [**]), 

főnök vagy tanár felé... Tehát ez a szabad szívből fakadó 

belehajlás a rendbe egyfajta evangélizáció lehet az adott 

kapcsolatban. Érdemes lenne eszerint átgondolni meglévő 

kapcsolatainkat! [**] 

(5.) MÁSFAJTA MOTIVÁCIÓBÓL INDUL KI… 

Miért tesz tehát így a hívő asszony, miért engedelmeskedik 

a hívő ember? Istenfélelemből! Mert, aki Istent féli, azt nem fél 

emberektől. Az Istenfélelem azt jelenti, hogy tudom, Isten 

felettem áll, Neki el kell számoljak – de azt is jelenti, hogy 

Istennel számolhatok, Rá számíthatok. Ebben áll a szabad 

engedelmesség! Ezért jobb állampolgár, jobb munkaerő, jobb 

férj, jobb feleség, jobb szülő és jobb gyermek a hívő ember. Ez 

volt a protestantizmus ereje annak kezdeti századaiban.  

(6.) MÁST TART FONTOSNAK… 

Mivel áll szemben ez a felolvasott Igében? A 

hajfonogatással, arannyal, ékszerekkel...  [Itt is vigyázzunk! 

Ahogy az egész Bibliában figyelnünk kell arra, hogy ne 

alkalmazzuk annak sorait gépiesen, így itt is, előbb értsük meg, 

miért ezt hozza fel ez a szakasz ellentételezésként!] Különben 

azt mondhatnánk: a nők ne fonják be a hajukat, semmilyen 

ékszert ne viseljenek, egyáltalán ne is nagyon törődjenek a 

külsejükkel, sőt legyenek elhanyagolták, mert nem a külső a 

lényeg… Kedves férfiak, szeretnétek ilyen asszonyt? Én nem. 

Akkor miről van hát szó? Arról, hogy mi a lényeg, mi a 

fontosabb, mire kell jobban figyelni, min múlik a hit 

továbbadása! Mi a nőiesség lényege? Ahogyan ma is (a 

szélsőséges test-kultusz világában, a szépségipar diktálása 

közepette), akkor is nagyon nagy hangsúly volt (el nem tudjuk 

képzelni, mennyire) a nők külsejének szépítgetésén. Erre mondja 

a szentíró: nem ez a lényeg. Jó, ha foglalkozol a külsőddel, de 

nem ez a legfontosabb, mert Isten nem ezt nézi, és az emberek 

nem ebben látják meg Istent. Tágabb értelemben: nem a kocsid, 

nem a házad, nem a kitüntetéseid, nem az izmaid, nem az 

öltönyöd, egyáltalán nem a külsőségek a fontosak, mert Isten a 

szívedet figyeli – és az emberek körülötted azt látják belőled, 

ami ebből a szívből ered. 

Itt érkezünk el ennek az Ige szakasznak a legszebb 

kifejezéséhez: „a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek 

el nem múló díszével”. Azt mondja itt az Írás: ez a kedves Isten 

előtt, azaz ez számít igazán – és ezzel ragadhatjuk meg a nem 

hívők figyelmét. [Az előzőeket is beleértve:] Ez egy egész más 

mentalitás, egészen más életstílus, amelynek tisztasága, egyre 

inkább fel fog tűnni, sötétedő világunkban: ahol a külsőségek, az 

önérdek, az önzés, a számítás, a megalkuvás és sunyi 

meghunyászkodás és oly sok minden más sötétség a trend...! 

Ezekkel szemben áll a tiszta szív, amelynek elvonulásra, 

elrejtettségre, csendre, csendes figyelemre van szüksége, hogy 

lásson, tisztuljon és gazdagodjon. Törődünk a szívünkkel? – 

erről kérdez minket Péter levele. Asszonyok, lányok! Töltötök 

annyi időt a szívetek szépítésével, mint a sminkkel, fodrásszal, 

műköröm építéssel, kozmetikussal? Legalább annyit? Vagy 

esetleg tényleg többet? Férfiak, fiúk, és ti törődtök a 

szívetekkel? Legalább annyit, mint a konditeremben vagy a 

szexualitás mindenféle megélésével?[Ahogyan eddig is 

igyekeztem elmélyíteni, megismétlem:] nemcsak azért, mert ez 

tetszik Istennek, hanem azért is, mert ez a kiindulópontja annak, 

hogy megnyerjük másokat is Jézus Krisztusnak! 

(7.) MÁST PÉLDÁT ÁLLÍT ELÉNK… 

Jézus Krisztus megszabadít és felszabadít: hatalmas 

szabadságot ad – és ezt már az akkori gyülekezetek is (a maguk 

korában pedig megdöbbentően, „progresszív módon”) 

megjelenítették. Azonban ez a szabad élet, ez a szabadság nem 

önmagába záruló életet jelent, hanem a közösségnek egymásért 

élő tagjaivá tesz. Ezért kell legyen rend a gyülekezetben és a 

családban. Hogy is fogalmazta József Attila? „Szabadság, te 

szülj nekem rendet...”  

Mi a dolga tehát az erősebbnek, a társadalmi rendben 

másik fölött állónak? Hogy erejét ne a rábízottak elnyomására, 

megalázására használja – hanem legyen azok védelmezője, 

figyelmesen, tisztelettel és megértően viszonyul hozzájuk.  

Miért? Mondhatnánk: szeretetből. Azért is. Ugyanakkor 

azért is, mert felette is van Valaki, akivel nem csak el kell 

számolnia majd… Sőt! Ez a Valaki példát adott számunkra: 

Isten arra használta erejét és felettünk valóságát, hogy lehajolt 

hozzánk az értünk szolgáló és életét értünk áldozó Jézus 

Krisztusban, aki a Krisztus himnusz szerint, engedelmes volt 

mindvégig, mégpedig a keresztfáig.  

Ezért köztünk lévő rend (engedelmesség és szolgálat) 

tekintetében nincs más kiindulópont, ez az alap. Mert, amikor 

engedelmeskedsz és tisztán élsz, ez a Krisztus lesz látható 

benned, ez a Krisztus fogja vonzani a lelkeket az Evangélium 

felé.  Ezért légy jó feleség és férj, beosztott és főnök, gyermek 

és szülő, diák és tanár - ebben a rendben, Krisztusra mutatva. 

 sóskuti zoltá 


