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Az élet istentisztelete 4.:  
munkában és társadalomban 

 
Olvasandó (lectio): ? 

Alapige (textus): Ef 6,5-9 
 
Szolgák! Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, 
olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha 
embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek 
Isten akaratát: lélekből, jóakarattal szolgáljatok, mint az Úrnak és nem 
mint embereknek; mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, 
visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy 
bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a 
mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is Uratok, és aki nem 
személyválogató.  
 
 
Igehirdetés 
 

Kedves Testvérek! 
Az elmúlt vasárnapokon az istentisztelet meghosszabbításáról, 

kiterjesztéséről beszéltünk, az élet istentiszteletéről. Négy területen, a 
hétköznapi élet négy síkját vizsgáltuk, illetve vizsgáljuk meg az életet, 
mint istentiszteletet. Először is az irgalom cselekedeteiben, másodjára a 
házasságban, harmadjára a családban, és most végül, a mai igehirdetésben: 
a munkában és társadalomban.  
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Sajnos a mai világ nem nagyon ismeri az irgalmat. Nem nagyon 
látjuk a házasságban és a családban megvalósulni Isten tiszteletét. Mégis 
talán azt meglehet kockáztatni, hogy hivő emberek rejtett világában, elzárt 
közösségeiben az irgalom, a házasság és a család Isten tiszteletét valósítják 
meg. A szerető szívek egymásra találásában, az engedelmes gyülekezeti, 
házas és családi életben. Igen, azt mondhatjuk, hogy talán még hivő 
emberek között, a családban, a gyülekezetben, fellelhetők azok a szavak, 
gondolatok, cselekedetek, amelyek hétköznapi életünket Isten tiszteletévé 
emelik. De azt, hogy a munka világa és a társadalom egésze Isten 
tiszteletét valósítaná meg, arról aztán igazán nem beszélhetünk. A munka 
világának kérlelhetetlensége, az erőszak, a kizsákmányolás, a 
munkanélküliség réme nem Istenre mutat. A társadalom a maga halálos 
betegségében a bomlás tüneteit hordozza, nem Isten tiszteletét tükrözi. 
Bárhová nézünk, bárhol vizsgáljuk a munka és a társadalom világát, azt 
látjuk, hogy nem az Isten tiszteletére törekszik. 

Kedves Testvérek! A mai népszavazásra is azért kerül sor, mert a 
magyar társadalomról nemcsak egy bőrt akarnak lenyúzni, hanem újabb és 
újabb bőröket, amennyit csak lehet. A mai magyar társadalomban sem a 
felebarát szeretetét, sem a megbecsülést nem lehet felfedezni, még kevésbé 
az Isten félelmét és tiszteletét. Nem véletlen, hogy a régi ószövetségi 
próféták csaknem mindegyike Isten ítéletével fenyegetett, a szemérmetlen 
lopás, a féktelen gazdagodás, a szociális bűnök tobzódása miatt. Olvassák 
el a Kedves Testvérek az ószövetségi prófétákat, akár Ámóst, Ésaiást, és 
sorolhatnám a többieket, mi mindent írnak a gazdagság ellen. Nem maga a 
gazdagság, hanem az olyan gazdagság ellen, amely szívtelen, lelketlen és 
kizsákmányoló.  

Miért írnak ezek a próféták? Miért mutatják fel koruk társadalmának, 
hogy meg kell változni, hogy bűnbánatra kell jutni, és emberséges életet 
kell élni? Azért mert igenis a munka és a társadalom világa is hozzá 
tartozik az élet istentiszteletéhez, akár tetszik ez a gondolat egyeseknek, 
akár nem. 

Tehát beszélhetünk arról, hogy az élet istentisztelete a munkában és a 
társadalomban. Beszélhetünk akkor is, ha ez nem látszik, beszélhetünk 
akkor is, ha ez sokaknak nem tetszik. De beszélnünk kell, mert a 
munkában is Istent kell dicsőítenünk, és a társadalomban is a mi Urunknak 
kell uralkodnia. Mint ahogyan uralkodik is, csak rejtetten, nem mindenki 
számára világosan. A most felolvasott ige alapján nézzük meg tehát az élet 
istentiszteletét. Először a munkában, aztán pedig a társadalomban. 

Az első síkja a mai gondolat menetnek: az élet istentisztelete a 
munkában. Milyen felszólítások, milyen gondolatok jellemzik ezt a néhány 
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verset? – Az első a szolgák részéről a  félelem, a rettegés és a tiszta szív. 
Szolgák! Félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, 
olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak.  

De nagyon fontos azt látni, hogy a félelem és a rettegés nem a földi 
uraknak szól, hanem a mögöttük álló Istennek. Nem a földi uraktól kellett 
félniük a szolgáknak, és nekünk sem a földi uraktól kell félnünk, hanem 
Istent kell félni, Istent kell tisztelni, félelemmel vegyes szeretettel, mert így 
lehet a munka istentiszteletté, ha az urak előtt mi félelemmel és rettegéssel 
engedelmeskedünk az ő akaratuknak. De a félelem és a rettegés nem nekik 
szól, hanem az Isten iránti tiszteletünket mutatjuk meg, s akkor 
istentiszteletet végzünk.  

Engedelmesség: ezzel tartoznak a rabszolgák uruknak. A 
Kolossébeliekhez írt levélben egy párhuzamos helyen szintén olvasunk a 
szolgák és az urak intéséről. Minden tekintetben engedelmeskedniük 
kellett a szolgáknak. Hiszen nem az az engedelmesség, hogy megteszem 
azt, amivel magam is egyetértek, engedelmesség az, ha megteszem azt is, 
amivel nem értek egyet. Félelemmel és rettegéssel, tiszta szívvel kell 
engedelmeskedni, ne úgy, mint az embereknek.  

Ez a kulcsa az előbbi gondolatoknak, ne úgy, mint az embereknek.  
Jóakarattal szolgáljatok, mint az úrnak, nem, mint embereknek – nem mint 
embereknek, tehát nem is mint úrnak. Ezt ma úgy mondhatnánk, hogy 
nemcsak akkor kell becsületesen dolgozni, hogyha jelen van a főnök, és 
nemcsak akkor kell becsületesen dolgozni, ha a szolgatársaknak, a 
munkatársaknak a közösségében vagyunk, hogy lássák a többiek, hogy mi 
milyen jó munkaerőt képviselünk. Sőt még csak nem önmagunk előtt kell 
bizonyítanunk, hogy mi milyen jó munkaerők vagyunk. Mert nem úgy kell 
dolgoznunk, mint embereknek, hanem mint az Úrnak.  

Ugyanezt a gondolatot fejezi ki az a kifejezés is, hogy ne látszatra – 
ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem 
Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát.  Ne látszatra, mert a 
látszat képmutatás, úgy, ahogy az előbb felsoroltam: akár az Úrnak, akár a 
szolgatársaknak, akár önmagamnak, tehát akár a főnök jelenlétében, akár a 
munkatársak jelenlétében, akár csak önmagam előtt bizonyítva, mert ez 
képmutatás. Tudjuk, hogy Jézusnak a legnagyobb hadakozása mindig a 
képmutatókkal volt, a farizeusokkal és az írástudókkal. Ne látszatra 
szolgáljunk, hanem szívből, lélekből, Isten szolgáiként, Krisztus 
szolgáiként, tiszta szívvel, félve az Urat, és jóakarattal. Vagyis 
istentiszteletet végezve. 

Ha egy utcaseprő tiszta szívvel sepri az utcát, hogyha valaki a 
gyártószalag mellett tiszta szívvel végzi a rábízott munkát, akkor 
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istentiszteletet végez. Hogyha viszont egy ügyvéd, orvos, vagy egyetemi 
tanár a maga dicsőségére végzi a munkát, akkor az bálványimádás és nem 
istentisztelet. Az, hogy istentiszteletet végzünk-e, azt nem az mutatja meg, 
hogy milyen magasan kalifikált munkát végzünk, hanem az, hogy milyen 
szívvel végezzük. Ha tiszta szívvel, az Urat félve, jóakarattal tesszük, 
akkor igenis istentiszteletet végzünk.  

Láttuk az élet istentiszteletét a munkában. A munkát félelemmel és 
rettegéssel, tiszta szívvel, engedelmeskedve kell végeznünk, nem úgy, mint 
az embereknek, nem látszatra, hanem tiszta szívvel, félve az Urat, 
jóakarattal, s akkor istentiszteletet végzünk.  

De nemcsak a munkában tükröződhet Isten tisztelete, hanem az élet 
istentiszteletét a társadalomban is felfedezhetjük. Még akkor is, ha ez igen 
nehéz. Megláthatjuk a társadalom egységeiben, sejtjeiben, a házasságban, a 
családban, a gyülekezetben, a munkahelyen. Úgy, ahogy az elmúlt 
hetekben is láttuk. Hogyha a társadalom kisebb egységeiben az élet 
istentiszteletét éljük, mert szeretjük a feleségünket, férjünket, Isten akarata 
szerint neveljük a gyermekünket, Isten akarata szerint forgolódunk a 
gyülekezetben, Isten akarata szerint végezzük a munkánkat, akkor a 
társadalom kisebb egységeiben, sejtjeiben megvalósul az Isten tisztelete, az 
élet istentisztelete.  

Az, hogy a társadalomban, az nemcsak azt jelenti, hogy a sejtjeiben, 
hanem beszélhetünk arról is, hogy a társadalmi kapcsolatokban hogyan 
lehet az életünk istentiszteletté? Úgy is tekinthetjük ezt a felolvasott igét, 
hogy mint egy példa áll előttünk olyan tekintetben, hogy a szolgák és az 
urak közötti kapcsolatban hogyan tükröződhet az élet istentisztelete. Akkor 
és ott rabszolgákról és rabszolgatartókról volt szó. Ma így mondhatnánk, 
hogy beosztottak és főnökök, de az alaphelyzet még is ugyanaz. És hogyha 
a társadalmi kapcsolatokat nézzük, akkor egyrészt beszélhetünk a szolgák 
viszonyáról az uraikhoz. Erről már volt szó, amikor azt olvastam, hogy 
félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek uraitoknak, olyan tiszta 
szívvel, mint a Krisztusnak.  

De az Igében megvan a másik oldal is. Erről idáig nem beszéltem 
még: Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, 
mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is Uratok, 
és aki nem személyválogató. A szolgák ne az uruktól féljenek, hanem a 
mögöttük álló Urat féljék és tiszteljék – és viszont is. Az urak is, amikor a 
szolgákra néznek, vagy mondjuk úgy, hogy amikor a főnökök a 
beosztottakra néznek, akkor lássák meg a mögöttük álló Urat. Ezért 
mondja az Ige azt, hogy hagyjátok el a fenyegetést, hiszen Isten nem 
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személyválogató. Istennek mindegy, hogy valaki úr vagy szolga, mert 
Istenhez képest mindannyian rabszolgák vagyunk.  

Ennek nemcsak a társadalmi kapcsolatokban, hanem a társadalom 
egyéb területén is tükröznie kellene, tükröződnie kellene Isten tiszteletének 
a politikai életben, vagy az ideológia terén, vagy a gazdasági, pénzügyi 
világban. Ezért beszél Péter apostol első levele királyokról, helytartókról, 
feljebbvalókról és ugyanakkor a szolgákról és az urakról.  

Talán ez az a terület, ahol a leges-legnehezebb észrevenni, hogy az 
élet istentiszteletét hogyan tudnánk megélni. De egyszer majd eljön az az 
idő, amikor Jézus Krisztus lesz a királyok Királya, és uraknak Ura. 
Pontosabban már most, hiszen mindöröktől fogva, mindörökké Ő a 
királyok Királya és az uraknak az Ura, csak a társadalomban ezt nem 
veszik észre.  

De a mi szívünkben ez lehet így. Akkor, amikor majd látható módon 
a Jézus Krisztusé lesz minden hatalom mennyen és földön is, akkor majd 
igazi istentisztelet lesz a munka, és igazi istentisztelet lesz a társadalmi 
élet.  

De a keresztyének, a hitre jutott emberek már most Isten országában 
élnek. Hát legyen istentisztelet az életünk! Legyen istentiszteletté, hogy 
úgy éljünk a házasságban, úgy éljünk a családban, úgy éljünk a 
gyülekezetben, úgy gyakoroljuk az irgalom cselekedeteit, úgy végezzük a 
munkánkat, és úgy éljünk kisebb és nagyobb társadalmi környezetünkben, 
hogy az a mi részünkről istentisztelet lehessen. Hiszen ha a mi Urunk Jézus 
Krisztus a mi személyes megváltónk, akkor Neki életünk minden 
területéhez köze van. Akkor ő az Úr életünk minden területe felett, legyen 
az munka vagy társadalmi élet. Így adjuk meg a mi Urunknak a tiszteletet. 
Így imádjuk, így dicsőítsük Őt, hogy "úgy ragyogjon a mi világosságunk, 
hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mi Mennyei 
Atyánkat", Akié legyen a dicsőség és a hálaadás, most és mindörökké. 

Ámen. 
 
 
Imádkozzunk! 
Urunk, arra kérünk, hogy bocsásd meg, amikor munkánkban, vagy 

társadalomban elfoglalt helyünkben, szerepünkben nem az élet 
istentiszteletét végezzük, hanem élünk a magunk feje, a magunk 
elgondolása szerint. Kérünk, hogy életünk minden területét járja át a Te 
Lelked, hogy a Te Lelked által, a Te akaratodat keresve és teljesítve 
élhessük mindennapi életünket otthon a családban, a házasságban, a 
gyermeknevelésben, a szülőkkel való foglalkozásban, a gyülekezetben, a 
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munkahelyen, egyszóval mindenhol, ahová csak vetődünk, ahová csak 
elviszel bennünket, kérünk, Urunk, hogy hadd lehessen a mi életünk 
istentiszteletté. Kérünk, hogy így járhassunk a világban is. Különösen 
kérünk azokért is, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, hogy az 
ő életükben a fájdalom és a gyász is, mégiscsak istentiszteletté lehessen. 
Téged féljenek, Téged szeressenek, és a Te kezedből fogadják azt, ami 
történt, tudván, hogy Te mindent jobban tudsz, és akik Téged szeretnek, 
azoknak minden a javukra szolgál. Urunk, így kérünk hazánkért, hogy 
enyhüljön a sok feszültség, összevisszaság, békétlenség, ami jellemzi 
Magyarországot, ahogyan egyre lejjebb csúszunk, gazdaságilag és 
erkölcsileg egyaránt. Urunk, ebben a lefelé csúszásban Te állíts meg 
bennünket, és fordítsd a magyar nép tekintetét Terád, hogy minél többen 
megismerjenek Téged. Kérünk, Urunk, hogy ezt a világot úgy vezesd, 
hogy majd eljöjjön az az idő, hogy minden szem meglássa, hogy Te vagy 
az uraknak Ura és a királyoknak Királya, és hogy minden térd előtted 
hajoljon meg, és minden nyelv vallja, hogy te Úr vagy az Atya Isten 
dicsőségére. Urunk, kérünk, hogy így munkálkodj bennünk és általunk 
egyaránt. És kérünk Urunk, hogy hallgasd meg a mi csendben elmondott 
imánkat. 

Ámen. 


