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(1. dia) „10Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal 

drágább az igazgyöngynél. 11Ura szívből bízik benne, va-

gyona el nem fogy. 12Egész életén át javát munkálja urá-

nak, nem kárát. 13Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dol-

gozik kezével. 14Hasonló a kereskedők hajóihoz: távolból is 

hoz eledelt. 15Fölkel még éjjel, ételt ad háza népének, és 

rendelkezést szolgálóinak. 16Ha az a szándéka, mezőt vásá-

rol, keze munkájával szőlőt telepít. 17Megkeményíti dere-

kát, megfeszíti karjait. 18Érzi, milyen hasznos tevékenysé-

ge, éjjel sem alszik el mécsese. 19Ügyesen kezeli a rokkát, 

tenyerében tartja az orsót. 20Tenyerét megnyitja a nincste-

len előtt, kezét nyújtja a szegénynek. 21Nem félti háza népét 

a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltö-

zött. (2. dia) 22Színes szőtteseket készít magának, lenvászon 

és bíbor az öltözete. 23Férjét jól ismerik a városkapukban, 

ahol az ország véneivel ül együtt. 24Finom inget készít, és 

eladja, övet is ad el a kalmárnak. 25Erő és méltóság árad 

róla, és nevetve néz a holnap elé. 26Szája bölcsességre nyí-

lik, és nyelve szeretetre tanít. 27Ügyel háza népe dolgaira, 

nem kenyere a semmittevés. 28Fölkelnek előtte fiai, és bol-

dognak mondják, ura pedig így dicséri: 29Sok nő végez de-

rék munkát, de te felülmúlod mindegyiket! 30Csalóka a báj, 

mulandó a szépség, de az URat félő asszony dicséretre mél-

tó. 31Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért 

minden helyen!” Péld 31,10-31 

 
Szeretett Gyülekezet! 

 

A mai istentiszteletünk rendhagyó alkalom, hiszen évente 

egyszer tartunk úgynevezett „Keresztelés vasárnapját”. Ez azt 

jelenti, hogy mindig az előző esztendőben megkeresztelt 
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gyermekeket és családjukat meghívjuk az istentiszteletre és a 

szülők, keresztszülők által tett fogadalmukat megerősítjük egy-

egy Igével. Hiszen olyan komoly fogadalmat tettek itt az édes-

anyák, édesapák, keresztszülők, hogy (3. dia) 

- Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek 

és földnek teremtőjében; hisztek-e Jézus krisztusban, Is-

ten egyszülött Fiában, a mi Urunkban; hisztek-e a meg-

szentelő szentlélekben, egy keresztyén egyházat? Hisz-

tek-e? Felelet: Hiszünk. 

- Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a szent keresztségben 

részesüljön, ezzel Isten gyermeke és krisztus egyházá-

nak tagja legyen? Akarjátok-e? Felelet: Akarjuk. 

- Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével 

gondoskodtok e gyermek hívő keresztyénné növekedé-

séről? Vállaljátok-e? Felelet: Vállaljuk. 

Ez a fogadalom pedig nem csupán a gyülekezetnek, hanem 

Istennek tett fogadalom, ezért is van különösen nagy súlya a 

kérdéseknek, a válaszoknak és az ígéreteknek. Mert Isten az 

ígéreteinket, vállalásainkat komolyan veszi és számon kéri! 

Nekünk pedig, mint gyülekezetnek felelősségünk van ezekért a 

drága gyermekekért, családokért, feladatunk imádkozni, őket 

ide szeretni a gyülekezet közösségébe, példát mutatni és vá-

gyat ébreszteni, hogy szeretettel várjuk és fogadjuk őket. 

 Minden ilyen „Keresztelés vasárnapján” különböző té-

mákat veszünk elő, melyek a családról, a gyermekekről, a szü-

lőkről szólnak. Így hallhattunk a tavalyi esztendőben például 

arról (melyet a gyülekezetünk honlapjáról érdemes meghall-

gatni, elolvasni, hiszen mindig van aktualitása ezeknek a té-

máknak) (4. dia) „Családi tudnivaló” címen, hogy milyen a 

biblikus feleség, férj, édesanya, édesapa, nevelt – és neveletlen 

gyermek, hogyan lehet igazán békesség a családban? Előtte 

pedig a férji, feleségi szerepekről, a gyermekek neveléséről, 

mint szülő feladatról hallhattunk. Azt gondolom, ebben a fel-

zaklatott, nemi – és egzisztenciális identitást kereső világunk-

ban különösen fontos tudnunk és tájékozódnunk arról, mi a 

Biblia tanítása a nemi –, a család –, a házasság –, a nevelés 
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kérdéséről. A mindenkori legjobb tájékozódási pont a Biblia, 

hiszen Isten, aki megteremtette az embert, az utódlás lehetősé-

gét, megalkotta a házasságot, hogyne tudna biztos útmutatást 

adni abban, hogy hogyan kell ezekben a témákban világosan 

látni. Ő tud igazán jó tanácsokkal ellátni. 

Ezért nyúlunk ezen a mai istentiszteletünkön is egy 

olyan szép, de nehéz témához, mint az asszonyhoz. Bevallom 

őszintén, kicsit furcsálltam is, amikor decemberben a gyüleke-

zet egy szűk körével összeállítottuk a 2020-as esztendő témáit, 

s a mai vasárnapra valaki „bedobta”, hogy a „Derék asszony 

dicsérete” témáról halljunk. Akkor számomra furcsa volt elő-

ször, hogy férfi létemre beszéljek az asszonyokról, ráadásul a 

derék asszonyokról, de aztán rá kellett jönnöm, hogy nem ne-

kem kell magamból minden tudásomat összeszedve kicsikarni 

valami „okosat”, hanem meg kell nézni, hogy mit mond Isten a 

derék asszonyokról. Így lesz ezen a mai istentiszteletünkön ez 

a téma a Példabeszédek könyve alapján (5. dia): „A derék asz-

szony dicsérete.” 

Azt előre kell bocsátanom, hogy a (6. dia) bibliai látás 

ebben a kérdésben és a világban megfogalmazott elvárások, 

követelmények, megfelelések egyre inkább, mint az olló, nyíl-

nak szét. Félreértés ne essék, nem arról beszélek, hogy a világ, 

amely folyamatosan változik, ne igazodjunk bizonyos értelem-

ben az adott kihívásaihoz, de az biztos, hogy egyre távolabb 

kerül a bibliai szemlélet és a világban támasztott elvárások 

egymástól. Le kell az elején azt is szögezni – aki ismer, tudja, 

hogy miről beszélek –, hogy nagyon sok alkalommal illetem 

nagyon erős kritikával a férfiakat, s meg vagyok győződve ar-

ról, hogy kevés férfi van a helyén, de ezen a mai alkalmon az 

asszonyok lesznek nagyrészt előttünk minden pozitív és nega-

tív példájával. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy szidhat-

juk, bírálhatjuk, kritizálhatjuk a hölgyeket és az orruk alá dör-

gölhetünk mindent. Mindig arról az oldalról közelítsük meg, 

hogy mindent megteszek-e a másikért? Mindent, amit hiány-

ként szóvá teszek, az nem az én hiányom és mulasztásom? A 

hallottak ne a kritika hangját erősítsék, hanem bennünk, férfi-
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akban indítson el kérdéseket, hogy boldog-e mellettem a fele-

ségem, megteszek-e mindent, hogy boldog és kiegyensúlyozott 

legyen, vagy csak mindig csak az elvárásaimat közlöm felé? 

Ha elvárás van bennem, akkor nagyon rossz az irány! Szóval 

intsen csendes figyelmeztetésre bennünket, férfiakat mindaz, 

amit hallunk, benneteket pedig drága hölgyek, asszonyok, fe-

leségek, édesanyák tereljen az Ige útjára és ne engedjetek a 

világ leküzdhetetlen elvárásainak.    

Azzal a hatalmas alapigazsággal hadd kezdjem, amit 

mindjárt az elején mond az Ige: (7. dia) „10Derék asszonyt 

kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngy-

nél.” Nem akarom szembeállítani egymással és nem akarok 

kompromittálni, sőt távol álljon tőlem, hogy általánosítsak, de 

amit ma a világban nagyon sokszor tapasztalunk, vagy 

hétvégente látunk a város utcáin, azért az arról beszél, hogy 

ezek az „igazgyöngyök” nagyon kifordultak önmagukból. Ne 

értsétek félre, természetesen nagyon sok ilyet láthatunk a férfi-

akból is, de ma a hölgyekre fogunk koncentrálni. Nem penge-

élére szeretném állítani a hölgyeket, hanem éppen arról szeret-

nék beszélni, hogy amit tapasztalunk a világban, az az irány 

nagyon nem jó irány és nem vezet jóra.  Nem szapulni szeret-

ném a hölgyeket, hanem rámutatni arra, hogy a Biblia milyen 

hatalmas kincsnek, drága kincsnek látja őket. Azonban a Sátán 

teljesen tönkre akarja tenni őket. Kivetkőzteti önmagukból, 

nem azt az értéket sugározzák, amiről a Szentírás beszél. Ma 

azzal szembesülünk, hogy a Sátán nagyon összekavarta a nemi 

dolgokat, kifordította a női és férfi nemeket. Valami rettenetes 

dolgokat látunk, tapasztalunk, s azt gondolom, a legtöbb jó 

érzésű ember azt mondja, valami nagyon kisiklott a nemek, a 

nők és férfiak életében egyaránt. Ennek a helyreállításáról is 

beszél a Szentírás! De menjünk szépen sorba! (8. dia) 

Azt mondja a Biblia: „10Derék asszonyt kicsoda talál-

hat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél.” Utána néz-

tem, hogy milyen áron vannak igazgyöngyök a világban. Na, 

férfiak, lehet a pénztárcába nyúlni! (9. dia) Egy ilyen gyönyö-

rű fülbevaló közel 20 000 $-ba kerül, azaz több, mint 6 millió 
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Ft. (9/a dia) Egy ilyen gyönyörű nyakék már majdnem 

120 000 $, ami majdnem 37 millió Ft. Utána néztem, hogy je-

lenleg mennyibe kerül a világ legdrágább igazgyöngye?! (9/b 

dia) A Fülöp szigeteken talált 34 kilós igazgyöngyöt 2006-ban 

találta egy halász, amely 100 millió $-t, azaz mai árfolyamon 

31 milliárd Ft-ot ér. Ennek ellenére, pedig ez már egy tetemes 

összeg, azt mondja a Biblia, hogy egy drága asszonynak az 

értéke sokkal nagyobb, mint a legdrágább igazgyöngynek. Mi-

ért? Mert tudjátok egy drága asszony, egy drága hitves, egy 

drága édesanya megfizethetetlen! Azt nem lehet pénzben mér-

ni, csak értékben. Az értéke pedig felbecsülhetetlen! 

De miért értékes? Miért felbecsülhetetlen? Azt gondo-

lom, ez a legfontosabb kérdés, hogy miért felbecsülhetetlen 

értékű egy drága asszony? Tudjátok, nekünk, férfiaknak na-

gyon meg kell becsülnünk a feleségünket, gyermekeink édes-

anyját, mert mindennél értékesebbek, és felbecsülhetetlenek 

számunkra, férfiak számára! Az nagyon szomorú, hogy sok 

férfi nem becsüli a feleségét, tárgynak tekinti, élősködik rajta, 

kihasználja és számára csak addig érték, amíg haszon van be-

lőle. Olyan szépen jellemzi a Biblia az értékes asszonyokat. 

Azt mondja (10. dia): 

o Ura szívből bízik benne 

o Egész életén át javát munkálja urának, nem 

kárát 

o jókedvűen dolgozik kezével 

o Fölkel még éjjel, ételt ad háza népének 

o éjjel sem alszik el mécsese 

o Ügyesen kezeli a rokkát, tenyerében tartja az 

orsót 

o Tenyerét megnyitja a nincstelen előtt, kezét 

nyújtja a szegénynek 

o Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert 

egész háza népe meleg ruhába öltözött 

o Erő és méltóság árad róla 

o Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre 

tanít 
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o Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a sem-

mittevés 

Hosszú lenne végig menni minden egyes jellemzésen, de né-

hányat azért hadd emeljek ki ezekből, s hadd bátorítsalak ben-

neteket, hogy beszélgessetek ezekről otthon őszintén. S ha van 

bármilyen hiány, mulasztás, akkor beszéljétek meg, s kérjétek 

Istent, hogy újítsa meg kapcsolatotokat, házasságotokat, s ha 

bármi nem úgy működik, akkor kérjétek Őt, hogy állítsa hely-

re, vagy tegye rendbe. (11. dia) Milyen nagy kincs egy házas-

ságban, ahol teljes bizalom övezi a férj-feleség kapcsolatát?! 

És ennek hány ellenkező példáját láthatjuk!? (12. dia) Hány 

házasságban, kapcsolatban nincs meg a bizalom. Egyrészről, 

mert okot ad egyik a másiknak, másik pedig olyan mély félté-

kenység jellemez egy-egy embert, ami összetöri ezt a bizalmat. 

De jó annak a férfinak, férjnek, aki teljes szívből tud bízni fe-

leségében és milyen hálás lehet az a férj, akinek felesége nem 

ad okot a bizalmatlanságra. 

(13. dia) Milyen nagy kincs, amikor egy drága feleség a 

férj előmenetelén fáradozik és mindenben támogatja, nem pe-

dig a kárára van, állandóan keresztbe tesz neki, kisemmizi, 

földbe döngöli?! (14. dia) Hány házasságban, férj-feleség kap-

csolatában inkább ez a jellemző és egyik a másik fejére nő. 

Mennyi drámai pillanatot szereznek egymásnak, amikor hasz-

not húz egyik a másikból, amikor egy nő visszaél női mivoltá-

val és ezzel sakkban tartja a férfit, a férjet.  

(15. dia) Milyen nagy kincs, amikor a drága feleség há-

zias, az otthoni teendőket örömmel végzi, amikor – ahogy az 

Ige mondja (16. dia): 

- jókedvűen dolgozik kezével 

- fölkel még éjjel, ételt ad háza népének 

- éjjel sem alszik el mécsese 

- Ügyesen kezeli a rokkát, tenyerében tartja az orsót 

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a férj nem segíthet be, 

sőt, igenis helyt kell neki is állni az otthoni teendőkben, de 

drága kincs, amikor egy feleség tudja, hogy milyen feladatai 
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vannak és nem a világ által diktált óriási elvárásoknak kíván 

megfelelni. Itt azért hadd jegyezzem meg, nagyon becsülve az 

asszonyokat, feleségeket, meg vagyok győződve arról, hogy a 

legtöbb asszonyok sokkal többet dolgozik, mint a férfi, a férj. 

Mert az asszony helyt áll a munkahelyen, ő is napi 8 órában 

dolgozik, majd hazamegy és helyt áll a gyermekek körül és 

helyt áll az otthoni teendőkben is. Hála legyen Istennek eze-

kért a drága feleségekért! Talán most már látjátok azt a kont-

rasztot, amiről az elején beszéltem (17. dia), a különbség 

szemmel látható. Hány nő azt gondolja, hogy ebben ki is merül 

az élet és ez a legfontosabb?  

(18. dia) Milyen drága kincs az a felség, aki „Nem félti háza 

népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába 

öltözött”, azaz gondoskodik szerető családjáról, férjéről és 

gyermekeiről. Ebben a gondoskodásban, törődésben, szerető 

közeg megteremtésében fáradozik. Mert lehet így is élni (19. 

dia), így is (ön)gondoskodni. Mielőtt félreértenék itt különö-

sen az asszonyok. Nem arról van szó, hogy ne lehetne vásárol-

ni, ne lehetne igényes egy hölgy, ne adjon magára, nem erről 

van szó, de vannak, akiknek erről szól az életük. Plázákba jár-

nak, állandóan vásárolnak, a hiúság jellemzi az életüket, a má-

soknak való tetszés és tetszelgés, a külső cicoma és lehetne 

sorolni. Szerintem tudjátok, hogy miről beszélek. Aki nem, az 

sajnos lehet, hogy nem is fogja érteni, mert annyira el tudja 

vakítani az ilyen asszonyokat a hiúság és a világ. Ez nem az a 

„derék asszony”, akiről a Biblia beszél.  

(20. dia) „30Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az URat 

félő asszony dicséretre méltó.”. Ma sokan a külsőségekre 

építenek, pedig ami igazán fontos és igazán becsülendő, az a 

szemnek láthatatlan. Az istenfélelem a legdrágább kincs, ami 

miatt felbecsülhetetlen értékké válik nem csak a nő, hanem a 

férfi is. Ha ez az istenfélelem párosul azokkal a tulajdonsá-

gokkal, amiket felsorolt az ige, akkor páratlan és felbecsülhe-

tetlen lesz az a feleség, az az édesanya. „29Sok nő végez derék 

munkát”, de akiben a derék munka istenfélelemmel párosul, 



„Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10                                     „Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!” Gal 1,10 

"Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok.                                                                                           "Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. 
Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.                                                                                           Magadra vetted az enyémet és nekem ajándékoztad a tiédet.  
Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam." (Luther)                                                                      Olyanná lettél, amilyen nem voltál s olyanná tettél, amilyen nem voltam."(Luther) 
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annak párja nem lesz. Akkor lesz igazán felbecsülhetetlenül 

értékes. 

Drága Asszonyok! 

Drága Feleségek és Édesanyák! 

Az elhangzottak alapján most már érthetitek, hogy miért nyílt 

annyira szét az az olló (21. dia). Milyen nagy a kontraszt a 

„derék asszony dicsérete” és a világban megkövetelt elvárás 

között. Ne támasszatok olyan követelményeket az asszonyok-

kal szemben kedves férfiak, amelyeknek nem kell megfelelni, 

és ne legyenek ilyen jellegű elvárásaitok feléjük! 

Keresztelés vasárnapján is az lehet a legfontosabb üze-

net, hogy (22. dia) az Istennel való élet, a Vele való kapcsolat 

felbecsülhetetlen értéket teremt a házasságban a férj-feleség-

gyermekek kapcsolatában, és így lehet igazi drága kincs a nő, 

az asszony, értékesebb minden igazgyöngynél. 

 

        Ámen! 


