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(1. dia) „13Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az 
Úrért, akár a királynak mint a legfőbb hatalomnak, 14akár 
a helytartóknak mint akiket ő küld a gonosztevők megbün-
tetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. 15Mert Isten 
akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmet-
len emberek tudatlanságát 16mint szabadok: nem úgy, mint 
akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, ha-
nem mint Isten szolgái. 17Mindenkinek adjátok meg a tisz-
teletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt 
tiszteljétek.” I Pt 2,13-17 
 
(2. dia)„1Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok kö-
nyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat 
minden emberért, 2a királyokért és minden feljebbvalóért, 
hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes istenféle-
lemben és tisztességben. 3Ez jó és kedves a mi üdvözítő Is-
tenünk színe előtt…” I Tim 2,1-3 
 

(3. dia)„1Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatal-
maknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami ha-
talom pedig van, Istentől rendeltetett. 2Aki tehát nem en-
gedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével for-
dul szembe; akik pedig szembefordulnak vele, azok ma-
guknak köszönhetik ítéletüket.3Mert nem a jó cselekedet 
miatt kell félni az elöljáróktól, hanem a rossz miatt. Azt 
akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és 
dicséretet kapsz tőle, 4mert Isten szolgája ő neked a jó elő-
segítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert 
nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki 
az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. 5Ezért 
tehát engedelmeskedni kell nemcsak a harag miatt, hanem 
a lelkiismeret miatt is. 6Hiszen adót is azért fizettek, mert 
ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoz-
nak. 7Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek 
az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vá-
mot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a 
tisztelettel, annak a tiszteletet.” Róm 13,1-7 
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Szeretett Gyülekezet! 
 

Mai istentiszteletünk témája (4. dia) a „Felsőbbség iránti 

tisztelet”. Isten Igéjének világos útmutatása alapján szeretnénk 

ebben a kérdésben tájékozódni. Szeretnék világosan látni és 

reményeink szerint – ha megértettük az Igét – bölcsen beszél-

ni, tenni, viselkedni ebben a komoly dologban. Mert úgy gon-

dolom, mi, hívő keresztyének is nagyon sokat vétkezünk eb-

ben a mindennapi életünket átszövő témában. Sok esetben tisz-

teletünk, beszédünk és gondolkodásunk vezetőkről csak azok 

irányában tiszták, akik javunkra cselekednek, felfogásunkkal 

egyezőek és egy ideológiai platformon vannak.  

Mindenekelőtt hadd szögezzek le már az elején néhány 

nagyon fontos alapvető dolgot. Igehirdetésem nem lesz pártpo-

litikával átszőtt, nem kívánok egy-egy ember mellett vagy el-

len kiállni, pro és kontra véleményt formálni. Mint minden 

tisztességes, népét, társadalmát, egyházát szerető, iránta fele-

lősséget érző embernek, van véleményem egyházi és világi 

vezetőkről – bár nem mindig ismerhetem minden szegmensét, 

döntésének, mérlegelésének minden oldalát, nem vagyok ab-

ban a pozícióban, nem ülök abban a székben, nem tudom át-

érezni minden döntésének mérlegelését, ezért véleményem 

torzíthat –, de egy biztos, Isten Igéje szerint szeretnék gondolni 

vezetőimre, egyházi és világi elöljáróimra. Ez nem azt jeleni, 

hogy valakivel ne szimpatizálnék, mással pedig ne értenék 

egyet, vagy akár még kritikát ne fogalmaznék meg. Meg lehet 

tenni, de szeretettel és tisztelettel, Isten Igéjének lelkületével. 

Én ma nem kritikát fogalmazok meg bizonyos vezetőkkel 

szemben, és szimpátiámat juttatom kifejezésre a testvérek 

előtt. Nem, igehirdetésem nem erről kell, hogy szóljon. Hanem 

arról szeretnék világosan beszélni, hogy kitől van a hatalom, 

kinek adatik, s nekem milyen feladatom és szerepem van a tár-

sadalomban, az egyházban és hogyan kell viszonyuljak vezető-

imhez, akiknek hatalom adatott a kezébe.  

Egy kicsit időzzünk egy nagyon kényes kérdésnél, de er-

ről is őszintén kell beszélni, a politikáról. Hogyan viszonyul-
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junk a politikához, a politikusokhoz, vezetőinkhez? Azt gon-

dolom, amikor a vezetőkről beszélünk, akkor a legtöbb esetben 

világi, politikai vezetőkre gondolunk, pedig vezető lehet egy 

oktatási intézményben, egy vállalkozásban, egy munkahelyen, 

egy családban, de lehet egy ország élén is. A vezetőhöz való 

viszonyomról és az ő hatalmáról beszél Isten Igéje. Azt na-

gyon világosan látni kell, hogy minden hatalom Istentől van!    

Amikor Jézus és Pilátus, a nagy római birodalomban Jú-

deának a helytartója beszélgetnek, akkor Jézus azt mondja Pi-

látusnak tisztelettel (5. dia): „11Jézus így válaszolt: Semmi 

hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna 

neked” Jn 19,11. Pilátusnak a hatalma nem Tibérius császártól 

volt, hanem egyedül Istentől. Josephus Flavius zsidó kortörté-

net írótól sokat megtudhatunk Pilátusról. Ennek az embernek a 

hatalmát Isten furcsa módon vette vissza. Az evangéliumokból 

azt tudjuk, hogy a felesége óvta őt Jézus elítélésének kérdésé-

ben (6. dia): „19Mikor pedig a bírói székben ült (Pilátus), 

felesége ezt üzente neki: Ne avatkozz ennek az igaz ember-

nek a dolgába” Mt 27,19 Pilátus híres volt a túlkapásairól, 

vérengzéseiről. Ezt a hatalom ittas embert aztán a hagyomány 

szerint a galliai Viennába száműzték, és itt fejezte be nyugta-

lan életét (Eusebius egyházatya: Egyháztörténete II. 7). Egyes 

források szerint önkezével oltotta ki életét. Más írók szerint 

Nero császár kivégeztette. 

Isten Igéjéből, amit egyértelműen kell látnunk, hogy ho-

gyan viszonyuljunk a vezetőkhöz? Jézus szeretettel, tisztelet-

tel, de őszintén megmondta Pilátusnak: „Semmi hatalmad nem 

volna…”.  

Említhetünk egy másik személyt, aki szintén jól bemu-

tatja, hogyan kell a vezetőkhöz, a politikusokhoz viszonyul-

nunk. Dániel (7. dia), aki hívő emberként politikus volt, politi-

kai pozíciót töltött be, hiszen Isten embereként ilyen szolgála-

tot kapott az Úrtól, egy nagyon nehéz időszakban látott el poli-

tikai, vezetői feladatot. Dániel a babilóni király minisztere 

volt. Hosszú élete alatt három rendszerváltást élt át. 

Nebukadneccár halála után két kiskirály következett, majd az a 
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király, aki mellett Bélsaccar volt a társuralkodó. Aztán követ-

kezett a médek uralma, Dárius király, s megérte még azt is, 

amikor Círus hazaengedte a száműzöttek első csoportját Jeru-

zsálemben. Azt a hetven évet, amit Jeremiás prófétált babilóni 

fogságnak, Dániel végigélte. 73 év volt, amit figyelemmel kí-

sérhetünk az életéből. Milyen volt ez az ember? Milyen volt a 

viszonya a kor vezetőihez, királyaihoz? Hogyan viszonyult a 

politikához? Mint állami hivatalnok hűséges és bölcs volt. 

Nem vonta ki magát a közéletből. Ugyanakkor minden tisztá-

talanságtól elkülönítette magát. Már serdülőként, amikor há-

rom társával együtt a babilóni király udvarába került, nem volt 

hajlandó a király asztaláról étkezni. Ha ez túlzásnak látszik, 

gondoljunk arra, hogy a király asztalán a pogány bálványáldo-

zattal összefüggő ételeket kínáltak. Dániel részéről ez a maga-

tartás hitvallás volt. De nem csak az étkezésben, hanem sem-

miféle tisztátalan ügyben nem volt hajlandó részt venni. Évti-

zedeken keresztül megalkuvás nélkül élt. Isten üzenetét mindig 

kertelés nélkül közölte minden uralkodóval, nemcsak a józan 

Nebudadneccárral, hanem a teljesen részeg Bélsaccarral is, de 

mindig nagy szeretettel, tisztelettel, és az igazságot egy pilla-

natra sem csorbítva beszélt nekik. Dániel is nagyon jól tudta, 

hogy minden hatalom Istentől van, Neki van hatalma adni és 

van hatalma elvenni. Birodalmakat felállítani és van hatalma 

birodalmakat összerombolni. Pál apostol azt mondja (8. dia): 

„nincs hatalom mástól, mint Istentől” Róm 13,1. Ezt Pál 

abban a korban írta, amikor római császárok voltak hatalmon, 

s meg vagyok győződve arról, hogy semmivel sem voltak kü-

lönbek korunk politikai vezetőitől, kormányaitól. Nem voltak 

jobbak, szeretetteljesebbek. Ha Istennek akarunk engedelmes-

kedni, akkor ez azt jelenti, hogy az Istentől adatott hatalomnak 

is engedelmeskednünk kell! Mit jelent ez az engedelmesség? 

Az állampolgári engedelmesség beletartozik Isten iránti szere-

tetünk és feltétlen engedelmességünk körébe. Azonban lehet-

séges olyan helyzet, amikor ez a kétféle engedelmesség szem-

bekerül egymással. Ez a határeset ritkán fordul elő, de előfor-

dulhat. Az egyik formája akkor következik be, ha a felsőbbség 
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azt kívánná, hogy a hívő ember tagadja meg Istenbe vetett hi-

tét. A másik ilyen eset az, ha a felsőbbség olyan bűnös csele-

kedetet kívánna a hívő embertől, amely beleütközik a felebará-

ti szeretet törvényébe. Az első esetre ismert példa volt a római 

császárkultusz, miatta keresztyének tízezrei vállalták a vérta-

núságot. A második esetre megrendítő példa azoknak a fiatal 

keresztyéneknek a hűsége, akik a hitleri SS kötelékébe sorozva 

inkább meghaltak, minthogy részt vegyenek a véres emberte-

lenségben. Ebben a kettősségben érdemes látni Isten Igéjét! 

Péter arról beszél a levelében (9. dia): 

„13Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, 

akár a királynak mint a legfőbb hatalomnak, 14akár a hely-

tartóknak” I Pt 2,13-14a, de ugyan ez a Péter mondja az Ap-

Csel-ben is (9/a dia): „29Péter és az apostolok így válaszol-

tak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az 

embereknek.” ApCsel 5,29. Világos a határ: engedelmeskedni 

addig kell, amíg Isten akaratával nem kerülünk összeütközés-

be. 

Eszembe jut id. Zimányi Józsi bácsi, református lelki-

pásztor, aki azért töltött 92 hónapot börtönben, a gulágon, a 

legkegyetlenebb körülmények között, Sztálin véres kivégző 

kezei között, mert Isten arra indította őket, hogy szeretettel, 

tisztelettel, de az igazságot nem elkendőzve tegyenek bizony-

ságot az Úrról és hívják fel a figyelmét Sztálinnak az istente-

lenségére. 6 lelkipásztort arra indított Isten, hogy írjanak egy 

levelet Sztálinnak vállalva azt, hogy ez az életükbe kerül. Így 

hangzott a levél (10. dia): 

„Hatalmas Sztálin! Isten a német fasizmust sok orosz és más 

nép fiainak vérével törölte le. Te a győzelem dicsőségét is ma-

gadnak tulajdonítottad. Mindenben Isten helyére helyezted 

magad. Hatalmas búzamezők mellett nagy táblákon hirdette a 

dicsekvő felírás: Isten nélkül és imádság nélkül, de műtrágyá-

val és traktorral! Ezért az Úr meg fog alázni, mint 

Nebukodonozort. Saját fiaid fognak megvetni téged. Amíg időd 

van, szállj magadba, adj dicsőséget a felséges Istennek! Ez a 
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népednek is javára lesz. A gőgös Bélsaccar egy éjszaka biro-

dalmával együtt elveszett.” (Zimányi József és Horkay Barna) 

Ezért a levélért 92 hónapot kapott és rettenetes körülmé-

nyek között élt a gulágon, de Isten valami csodálatos módon 

használta őt a kommunizmus foglyai, áldozatai, volt KGB-sei 

között. Mert Isten ilyen áldott, engedelmes embereket küldött 

a legnehezebb és legveszélyesebb helyekre, hogy ott is han-

gozzon az evangélium. Nem siránkozott ez az ember, hanem 

felismerte, hogy Isten azokra a helyekre küldte ilyen úton, ahol 

a foglyoknak a szabadításról és a Szabadítóról beszélhet. Ez az 

ember ezekkel a szavakkal búcsúzott el feleségétől, akinek a 

karjaiban 6 hónapos csecsemő volt és várták a következő 

gyermeküket (11. dia): „Most elindulok egy útra, amiről való-

színűleg nem térek vissza. Ha nem jövök vissza, - annyit tudjál 

– a hitnek egy becsületes terén, egy nagyon jó harcmezőn es-

tem el, ahol érdemes elesni.” Tisztelte az Isten által hatalomba 

helyezett embereket, de inkább Istennek engedelmeskedett 

olyan helyzetekben, amikor hitvalló emberekre volt szükség! 

Isten így, ilyen formában tudta igazán használni. 

Azt is világosan értenünk kell, hogy a világi hatalom so-

sem egyelő Isten országával. Lehetnek Istenhez közelálló, sőt 

hívő politikusok, mint amilyen Dániel volt, de ettől függetle-

nül a világi hatalom sosem Isten országa. Ezt erősíti meg Jézus 

a János evangéliumában (12. dia): „Az én országom nem e 

világból való…” Jn 18,36. A Jelenések könyve az államha-

talmat vadállathoz hasonlítja. Van szelídebb és van véreng-

zőbb természetű vadállat. De tudnunk kell, hogy Isten mind-

egyik vadállatot pórázon tartja. Van rövidebb pórázra, és van 

hosszabb pórázra engedett vadállat. Sztálint vagy Hitlert Isten 

jó hosszú pórázra engedte. De vannak rövid pórázra fogott ha-

talmak is. Azt fontos látnunk, mindegy, hogy milyen pórázon 

van történelemben egy-egy uralkodó, Isten a történelem Ura! 

Neki van egyedül hatalma visszavenni hatalmat. Megrendítő 

volt számomra, amikor olvastam, hogy Hitler ellen 11 alka-

lommal próbáltak merényletet elkövetni, de egyetlen egyszer 
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sem sikerült. Utolsó volt az, amiben maga Dietrich 

Bonhoeffer, német evangélikus lelkész is közvetett módon sze-

repet vállalt, s Hitler, miután leleplezte az összeesküvést és a 

merénylettervet, utolsók között volt öngyilkossága előtt né-

hány héttel, akit még Hitler kivégeztetett 1945. április 9-én. 

Nem tudták megfosztani hatalmától ezt a tömeggyilkost, csak 

akkor, amikor Isten engedte. Mert Isten a történelem Ura és 

egyedül Ő adhat és vehet vissza hatalmat, Ő engedi meg, hogy 

mikor legyen vége valaminek vagy valakinek! Sokszor nem 

értünk talán dolgokat, miért engedte Isten Sztálin, Hitler, Néró 

császár és lehetne sorolni, mennyi eszement, örült, tömeggyil-

kos volt a történelem során, Isten miért engedte? Nem tudjuk, 

hogy miért, de Istennek célja volt és van mindennel és azt is 

látni kell, hogy ez a világ és ennek a világnak a természete 

bűnnel átitatott. Ez az élet minden területén megmutatkozik és 

a bűn jelen van a hétköznapi ember és az elöljárók életében 

egyaránt. Isten mindenkit számon kér majd. Akinek hatalom 

adatott és annak, aki elszenvedi esetleg a zsarnokoskodást, a 

visszaélést. Mindenkit azért, amit kapott, és amit tett! Azt ol-

vassuk az Igében (13. dia): „35Enyém a bosszú és a 

megtorlás” V Móz 32,35 és „30Mert ismerjük azt, aki így 

szólt: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek.” És ismét: „Az 

Úr megítéli az ő népét.” Zsid 10,30. Hagyjuk Istenre a bosz-

szút, az igazságszolgáltatást és mindig Neki engedelmesked-

jünk.  

Hallgassunk az Igére, amit Isten mond a hívő emberek-

nek. Nézzétek meg, hogy Isten mit vár a hívő emberektől. 

Nem lázongást, szövegelést, meg hőzöngést, hanem Isten azt 

mondja (14. dia): 

- „13Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az 

Úrért, akár a királynak mint a legfőbb hatalomnak, 

- „1Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatal-

maknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, 

ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. 2Aki te-

hát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten 

rendelkezésével fordul szembe…” 
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-  „1Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok kö-

nyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadá-

sokat minden emberért, 2a királyokért és minden fel-

jebbvalóért…” 

Mit kell tennie a hívő embernek ebben a világban? Milyen ál-

lampolgári feladata és felelőssége van? Pálhegyi Feri bácsi, aki 

komoly hívő pszichológus olyan szépen összeszedte pontról-

pontra ezeket 1996-ban egy előadásában. Engedjétek meg, 

hogy felolvassam, mert nagyon tömör, világos és egyértelmű 

útmutatást számunkra: 

1. (15. dia) Érdekeljen minket, keresztyén embereket, 

hogy mi folyik körülöttünk. Nem vonulhatunk ki a vi-

lágból, hiszen Urunk akaratából vagyunk Benne! 

2. (16. dia) Vegyünk részt mindabban, amiben lelkiismere-

tünk szerint részt vehetünk. Ezért pl. részt kell vennünk 

a választásokon, el kell mennünk szavazni. 

3. (17. dia) Vigyázzunk, hogy hazug ámításnak ne essünk 

áldozatul, sőt, amikor lehetőségünk van rá, leplezzük le 

a hazugságot! Ha szavazni megyünk, ne voksoljunk 

azokra, akik nyilvánvalóan hazudtak és hazudnak ne-

künk. Liberális és kommunista eszméket keresztyén 

ember nem támogat. 

4. (18. dia) Minden körülményben vállaljuk keresztyén 

identitásunkat! Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy vállal-

juk 

a. a bibliai értékrendet. Döntéseinkben nem a pénz 

és nem a siker az úr. Sorsunkat nem a jó szeren-

csére bízzuk. Istenben bízunk egyedül, senki 

másban.  

b. Vállaljuk következetesen, hogy Jézus Krisztus 

szeretetével fordulunk minden emberhez. Ez ma-

gában rejti azt is, hogy elutasítjuk a fajgyűlölet 

minden formáját. Nem élhet a földön olyan nép, 

amelyikre gyűlölettel gondol a keresztyén ember. 

Ha mégis fölfedezzük szívünkben a gyűlöletet, 

akkor forduljunk sürgősen „Szívorvosunkhoz”. 
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Vannak, akiknek a zsidók okoznak problémát, 

másoknak az oroszok, ismét másoknak a cigá-

nyok, a szerbek, netán az arabok. Jézus Krisztus, 

a mi Urunk értük is meghalt. Bármilyen hihetet-

len, meghalt a mi Urunk az arabokért is. Nem 

gondolhatunk gyűlölettel azokra sem, akiknek a 

politikai szereplése nem tetszik. Nem kell egyet-

értenünk velük, nem kell helyeselnünk, ha rájö-

vünk, hogy hazudnak, sőt le kell lepleznünk a ha-

zudozásukat, de nem gyűlölhetjük őket.  

5. (19. dia) Minthogy látjuk a szabadulás útját, beszéljünk 

róla! Adjuk tovább a jó hírt, az evangéliumot! Nem csak 

Ezékielnek annak idején, hanem nekünk is szól ma Isten 

parancsa: „Őrállóvá tettelek téged Izráel házában. Ha 

igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevem-

ben!” Ez 3,17. 

6. (20. dia) Végül: Imádkozzunk népünkért és a vezetőin-

kért. Igen, ezekért is! Ha tetszik, ha nem, Isten maga ké-

ri ezt tőlünk! Márpedig Őt szeretjük, ugye, és megtesz-

szük ezt az Ő kedvéért? Sőt, ha a mostaninál gonoszab-

bak következnek, értük is imádkoznunk kellene. Erre Is-

ten Igéje határozottan felszólít minket. Nem hiszem, 

hogy a római császár abban az időben, vagy akármelyik 

kiskirály a Római Birodalom területén, jobb volt, mint a 

mai vezetőnk! Egyedül Isten népe tudja azt, hogy né-

pünkön nem a jobb politika segít. Nem a jobb pénzügyi, 

gazdasági, művelődési, védelmi politika vagy külpoliti-

ka a mi reménységünk, hanem Isten kegyelme. 

 

A hívő ember Isten Igéjének útmutatása szerint él. Nem en-

gedi magát elragadtatni politikai síkon, mert tudja, hogy 

(21. dia) „Mert nincsen itt maradandó városunk,  

hanem a jövendőt keressük.” Zsid 13,14, de nem akar be-

állni azoknak a sorába, akikről a Zsoltáros beszél (21/a dia) 

„1Boldog ember az […], aki csúfolódók székében nem 

ül.” Zsolt 1,1. 
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(22. dia) Mit jelent a felsőbbség iránti tisztelet? 

Azt, amiről az Ige beszél! (23. dia) Engedelmeskedje-

tek és tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket 

és hálaadásokat minden emberért, vezetőitekért! Nem szid-

ni, hanem imádkozni, nem magasztalni, hanem tisztelni kell 

elöljáróinkat, vezetőinket! Ez legyen mindannyiunk számára 

az irányadó útmutatás! 

       Ámen! 

 

 


