
Ezeket tanítsd és hirdesd 

Köszöntés: „Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki 

eljövendő, […] és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, 

[…] előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké (Jel 1, 4-6).” Ámen.   

 

Gyülekező ének: 499:1.4-5: „Megújult testtel és erővel…” 

 

Fennálló ének: 313:3: „Letette minden hatalmát…” 

 

Fő ének: 269: „Istenre bízom magamat…”  

 

Köszöntés: „...igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod 

szájából és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva mindörökké – mondja 

az Úr. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az 

Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk (Ézs 59,11b; Róm 

15,4).” Ámen.  

 

Lekció: Zsoltárok könyve 82. rész 

„Ászáf zsoltára. Isten ott áll az istenek gyűlésén, ítéletet tart az istenek fölött: 

Meddig ítélkeztek álnokul, pártjukat fogva a bűnösöknek?! (Szela.) 

Védelmezzétek a nincstelennek és az árvának a jogát, szolgáltassatok igazságot 

az elesettnek és szűkölködőnek! Mentsétek meg a nincstelent és a szegényt, 

ragadjátok ki a bűnösök kezéből! Nem tudnak és nem értenek semmit, 

sötétségben járnak, a föld alapjai mind ingadoznak. Azt mondtam ugyan, istenek 

vagytok, a Felséges fiai mindnyájan, mégis meg fogtok halni, mint a közemberek, 

és elhullotok, mint bármelyik főember. Jöjj, Istenünk, légy bírája a földnek, mert 

minden nép a te örökséged!“  

 

Előima 

Istenünk, jó Atyánk! Add, hogy Igéd minél jobban terjedjen a Te dicsőségedre. Ha 

el is tértünk Tőled, hisszük, hogy Fiad megszabadított minket félelme és halálos 

kínjai révén. Nem tagadjuk a vétkeinket, de kegyelmed és jóindulatod sokkal 

nagyobb a bűnnél, ami szüntelenül bennünk lakozik. Segíts, Jézus, hogy tanításod 

megvilágosítson és vezessen minket. Tudjuk, aki Veled jár, nem él sötétségben, 

mert Te vagy a világ világossága. Ahogyan itt e földön szolgáltál, éltél, példát 

adtál, az ragyog szemünk előtt. Út vagy Te, nem akár milyen út. Ki rád figyel, a 

biztos célt éri el. Szentlélek, isteni szavaddal munkáld bennünk egyre jobban a 

hitet, a szeretetet, a türelmet és a reménységet. Szakadatlanul adod nekünk 

ajándékaidat – ez a mi igazságunk és örömünk. Segíts megértenünk titkodat, 

hogy Előttünk jársz és hogy Miattad élünk. Ámen.   

 



Igehirdetés előtti ének: 313:7: „Én úr, ő pedig lett szolga…” 

 

Textus: Pál apostolnak a Timóteushoz írott első levél 6, 1-2 

„Akik iga alatt görnyedő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, 

hogy Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik 

vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben 

szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó cselekvésére törekszenek. 

Ezeket tanítsd és hirdesd!“ 

 

Vasárnapot ünneplő keresztyén gyülekezet, drága testvéreim az Úr Jézus 

Krisztusban! 

A Timóteushoz írott első levél 6. fejezet elején az idős apostol a szolgák és 

az urak kapcsolatáról nyilatkozik, mert ezzel kapcsolatban is gondok merültek fel 

a gyülekezetben. Efézus környékén uradalmak álltak, ahol az urak keresztyén 

hitre tértek. Volt olyan birtok, hogy csak a rabszolgák, de volt olyan, hogy a 

rabszolgatartók is, az út követői lettek. Amíg pogányok voltak, addig kemény 

kézzel bántak rabszolgáikkal, de mihelyst keresztyének lettek, megváltozott a 

viszony, sőt fennállt a lehetőség, hogy egy keresztyén közösséget is látogattak az 

igát viselők és az igavonók.  Az ókori társadalmi rend beült a kapcsolatokba és 

sokszor még a keresztyén üzenet sem tudta meglágyítani a szíveket, ennek ékes 

példája éppen a Filemonhoz írott levél tartalma. 

Az első górcső alá helyezett jelentéskép a rabszolgasorban élők mivolta. Hogyan 

vált valaki rabszolgává? Elsősorban vagy beleszületett ebbe „a státuszba”, vagy 

eladósodás révén, vagy fogolyként eladták rabszolgának, vagy a bírósági perek 

végkimenetele az lett, amikor a bűnösnek ítélték egy-egy ügyben: rabszolgasorba 

száműzték.  

Most azonban a hirdetett Ige által van egy közösség, méghozzá a 

Krisztushoz tartozók közössége, ahol az iga alatt élő szolgák is fellélegezhetnek. 

Van egy hely, ahol vonzó együtt lenni, mert azt halják, hogy az Úr Krisztus, a 

Hatalmas, Istennek a Szentje a legnagyobb szolgává lett, elhagyta dicsőséges 

trónusát, és életével, halálával, feltámadásával, mennybemenetelével kiharcolta 



mindenki szabadságát és jogát az életre, sőt az örök életre. Krisztusban mindenki 

egy, nincs férfi sem nő, nincs szolga vagy szabad…, mindnyájan egyek a 

Krisztusban való hit által. A keresztyén tanítás beleágyazódott abba a kegyetlen 

társadalmi rendbe, amiben a rabszolgasors virágzott. Helyet kap az evangélium 

ott, ahol elképzelhetetlen lett volna egy nevezőre hozni a két tábort. Timóteus 

gondjai nagyok lehettek, hiszen ez az alapvető tanítás a szolgák és urak 

kapcsolatát megmételyezte. A rabszolga a keresztyén közösségben egy pozíciórae 

került az úrral, közös nevezőjük Krisztus, a gyülekezet önálló tagjai lehettek az 

iga alatt lévők és az igával őket megterhelők is. Többet engedtek meg maguknak 

a rabszolgák.  

Az apostol azt mondja, ez a probléma az Úrban rendeződik el. Az Úrban, Aki 

alázatos és szelíd. Az Úrban, Akinek neve magasztos mindörökké. Igen, aki 

Őbenne hisz, valóban a gyülekezet teljes jogú tagjává válik, de a keresztyén lét 

nem jogcím. Itt nincs mit levédeni. Senki sem privatizálhatja a jogokat. Itt Jézus a 

tulajdona mindennek, még a társadalomban élő rabszolgáknak és uraknak is. 

Mindenkinek kijár a tisztelet, akár úr, akár szolga a világban. Igen, Krisztusban 

feloldódnak bizonyos kötelékek, de a megelőző szeretet jelei, a tiszteletadásban 

való előzékenység a Krisztushoz tartozás igazi vonása. Az emberi méltóság 

tisztelete. Az egyházban és a gyülekezetben meg kell, hogy jelenjen a tisztelet. Az 

efézusi gyülekezetben hiánycikk mindez. A szolgák szinte az asztalon és az asztal 

körül ujjongva táncolnak, fészket raknak, letelepednek, fellélegeznek és jogokat 

követelnek. Újjal mutogatnak és belebeszélnek. Minden kötelezettség nélkül 

beszélnek. Mindent felrúgnak. Fájdalmas lehetett ez Timóteusnak. Érzéketlen 

szolgák. Érzelmi intelligencia nélkül élő szolgák, mechanikus rabszolgák 

viselkedése ez.   

Az idős apostol azonban a hívség, a hűség kategóriáját emeli be oda, ahonnan 

ezek egyszerre kiestek. Ha testvér az úr, ha szolgatárs az úr, akkor annál jobban 

szolgálj neki, mivelhogy hívők és szeretettek ők. A gyülekezetben és a világban a 



keresztyének az „egy Úr, az egy hit, és az egy keresztség” elve alapján 

szolgáljanak, akár szolgák, akár urak a társadalomban. Aki az első szeretet 

hordozójává lett, és Aki téged sasszárnyon hordozott, vezérelt és bajodban védett, 

azt mondja, méltányos módon bánjanak a szolgákkal, hogy fel nem lázadjanak 

ellenük. Az urak legyenek a szeretetben példák és következetesek. A széthúzás és 

a lázadás nem segít a kapcsolatokon. A korbács elidegenít és a meghajszolt és 

megvetett szolga meghúzza magát, de önös érzelmét lázadásban egyszer majd 

kinyilvánítja. Mindennek megvan a jutalma. A méltányossággal Isten neve 

felmagasztaltatik. A lázadással Isten neve káromoltatik. Hol? A keresztyének 

körében. Mi lesz a mi kapcsolatainknak a jutalma? Isten nevének a közös 

dicsérete vagy kárvallása annak az életnek, amit nem tudtunk és nem akartunk 

Isten kezéből saját életünkre nézve soha elfogadni. Amit ugyanis Isten szánt 

nekünk, azt el kell tudnunk fogadni. A rabszolgasors vagy épp a világi úrvolt. 

Nem könnyű ezt magunkban helyrerakni és nem volt könnyű Timóteusnak sem 

mindezt hirdetni és így tanítani, hogy ne akarjanak az érintettek azon változtatni, 

amit a mennyei Atya nekik szánt.  

A keresztyén közösségben hívők és szeretettek, a világban terheket hordozók és 

munkát leosztók. A szolgák hűsége és az urak méltányossága. És ha ma a liberális 

világ munkapiacára tekintünk, akkor ugyanezt látjuk, mint egykor az idős 

apostol és maga Timóteus a gyülekezet talaján. Nincs semmi új a nap alatt. Az 

alkalmazott és a munkaadó nem tud magával mit kezdeni a gyülekezet színterén, 

még ha egy presbitériumban ülnek, akkor pedig teljes a káosz. Az egyik fél és 

retteg, a másik pedig hangos szólamokkal kiaknázza a lehetőségeket. A tanár-

diák viszonyban hasonló a helyzet, amikor egy gyülekezetet látogatnak az 

érintettek. Nem tudjuk, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Az idős apostol 

tanácsa kulcsfontosságú: hívők és szeretettek. Úgy tekinteni a másikra, mint aki 

Jézus Krisztus által megváltott gyermeke a mennyei Atyának. Úgy nézni a 

másikat, ahogyan Jézus látja. Ott azonban, ahol a világban megélt szerepek 



hangsúlyosabbak, ott a gyülekezet közössége mindig sérül. Ahol valaki az úrvolt 

és a rabszolga pozíciójából tekint a másikra, ott nincs hűség, csak hűtlenség. Ahol 

csak nagy szavak vannak, ott nincs szeretet, csak szeretetlenség. Ahol hiányoznak 

a tettek, ott nincs béke, csak békétlenség, mert hiányzik Krisztus az igaz tett, az 

alázat, a szelídség, a béketűsére, és a szeretet Küldöttje. Amelyik gyülekezetben 

nincs jelen Krisztus, Akinek pedig jelenléte nélkül semmit sem cselekedhetünk, 

ott továbbra is csak hívőknek álcázott rabszolgák és urak élnek, nem pedig hívők 

és szeretettek. Ezeket tanítsd és hirdesd, drága testvérem. Ámen.      

Utóima:  

„Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, akik a 

sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják, akik azt 

állítják a keserűről, hogy édes, az édesről pedig azt, hogy keserű (Ézs 5,20)!“  

 

„Fekvőhelyemen is rád gondolok, minden őrváltáskor rólad elmélkedem (Zsolt 

63,7).“ 

 

„most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is 

megismert Isten (IKor 13,12b).“ 

 

„Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem 

(Zsolt 94,18).“ 

 

„Ti, szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a 

jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. 19Mert kegyelem az, ha 

valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul 

szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott 

verést? Ellenben ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az 

kedves az Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett 

értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek: ő nem tett 

bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a 

gyalázást; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki 

igazságosan ítél.“ (IPt 2,18-23) 

  

„Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az 

alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne 

fizessetek senkinek rosszal a rosszért. A tisztességre legyen gondotok minden 



ember előtt. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel 

békességben.“ (Róm 12, 16-18) 

 

„Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza 

volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 

Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog 

mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok 

elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.“ (Kol 3,13-15) 

 

Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

 

Adakozás: „Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, 

bőven is arat (IIKor 9,6).“ 

 

Áldás: „Jézus mondja: „Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket 

gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat 

megveti:nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak (Mt 6,24).” Ámen. 

 

Záró ének: 467. dicséret: „Mily jó, ha bűntől már szabad...“ 

 

Túrmezei Erzsébet:  A MINTA  

Mindig mosolyog és szeretve szolgál, 

tekintetében távol fény ragyog. 

lényéből már a menny nyugalma 

árad. El sose fárad. 

 

Megsérteni semmivel nem lehet, 

hisz nincsen benne kit megsérteni, 

nincs énje. Földhöz nem köti már 

semmi. Kész hazamenni. 

 

Nincsen neve. Krisztus nevében él. 

Krisztus kezének csendes eszköze. 

Krisztus lényének visszasugárzása: 

Hűséges mása. 

 

Ím, itt a minta. Áldó két kezed, 

én Mesterem, vezesse hát a vésőt! 

Fájjon, ha fáj, én kegyelmedet 

zengem. 

Készíts el engem! 

TURMEZEI ERZSÉBET:  

Szolgálni, mint a fény  

Krisztus, csodálatos vagy,  

élő, hatalmas és jelenvaló!  

Szavak zűrzavarában   

szíven talál a Szó,   

halálból életre keltő,  

új útra indító.  

Sodor, mint a vihar,  

győzelmes erővel.  

Hívsz, és indulni kell.  

Küldesz és menni kell,  

szolgálni és tenni kell.  

Szereteted parancsa  

szívünkben énekel.  

Nyomodban új meg új  

tanítvány indul el  

szolgálni mint a fény, ízt adni, mint a 

só. Hogy bennünk is Te szolgálj,  

őbennük is Te légy  

élő, hatalmas és jelenvaló. 


