
Mitől függ a jólétünk? 
Köszöntés: „Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! 
Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!“ (Ézs 
55,1.6) 
 
Kezdő ének: 90:1.9: Tebenned bíztunk eleitől fogva… 
 
Fennálló ének: 431. Úr, Isten, kérünk tégedet… 
 
Fő ének: 472. Mennyit zengi a lelki békét… 
 
Előfohász: Jézus mondja: „Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket 
elutasít, engem utasít el, és aki engem elutasít, az azt utasítja el, aki elküldött 
engem.” Ámen. (Lk 10,16)   
 
Lekció: Jób könyve 1, 1-5 
„Élt Úc földjén egy Jób nevű ember, aki feddhetetlen és becsületes ember volt, 
félte az Istent, és kerülte a rosszat. Hét fia és három leánya született neki. 
Hétezer juh, háromezer teve, ötszáz pár ökör és ötszáz szamár volt a jószága, és 
igen sok szolgája volt. Ez az ember tekintélyesebb volt minden keleti embernél. 
Fiai lakomát szoktak tartani odahaza, mindegyik a maga napján. Ilyenkor 
üzentek három nőtestvérüknek, és őket is meghívták, hogy velük együtt egyenek 
és igyanak. Amikor azonban a lakoma napjai sorra lejártak, értük küldött Jób, és 
megszentelte őket úgy, hogy korán reggel fölkelt, és annyi égőáldozatot mutatott 
be, ahányan voltak. Mert azt gondolta Jób: Hátha vétkeztek a fiaim, és 
káromolták Istent szívükben. Így szokott tenni Jób minden alkalommal.“ 
 
Előima 
Köszönjük Urunk, hogy nem kell félnünk, hanem ma is meg kell tanulnunk bízni 
Tebenned. Megvalljuk Istenünk, hogy belső szobánkat óhajtjuk ebben a 
zűrzavaros és kanyargós világban. Imádkozunk Hozzád, mint Atyánkhoz, Aki a 
legjobban tudja, hogy mire van szükségünk. Teremts bennünk tiszta szívet és az 
erős lelket újítsd meg bennünk. Segíts, úgy élnünk, hogy gyönyörködhessünk 
Benned, Aki magad vagy az élet teljessége. Hosszú idő telt el a mi életünkben a 
Te oldaladon és mégis bennünket kell ma is tanítanod Urunk, nem pedig mi 
tanítunk másokat a Te utadra. Hiszen mi is csak akkor fohászkodunk és kérünk, 
amikor szükségünk van valamire. Hálátlanok vagyunk, Istenünk. Nem tudunk 
imádkozni és minden nap megköszönni az áldásokat. Mindent természetesnek 
veszünk. De látjuk a Te választottaidból, hogy senki sem volt tökéletes, és mégis 
felhasználtad őket. Péter hirtelen haragú volt, Jákób csaló, Dávid engedett 
kívánságának és legyilkoltatta ágyasa férjét, Nóé részegeskedett, Jónás Előled 



menekült, Saul meggyilkoltatta a keresztyéneket, Mirjám pletykás volt, Gedeon 
bizonytalan, Tamás kételkedő, Sára türelmetlen, Illés depressziós, Ábrahám idős 
és Lázár halott és mindenki részt kapott országod művelésében. Tökéletesíts ma 
bennünket is, hogy használni tudj mindenhol, ahol csak megfordulunk. Izzó 
parázsban tisztíts meg minket Lelked által, hogy fájjon nekünk a bűn és mindaz, 
amit elkövettünk gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Vizsgálj meg 
Istenünk és lásd meg, hogy milyenek vagyunk. A Te szereteted gyógyítsa meg 
mindazt, ami a mi szemünk előtt gyógyíthatatlan. Jézus Krisztus nevében kérünk, 
hallgass meg minket és gyarapítsd nagy családunkat a hit ajándékával. Ámen.     
 
Igehirdetés előtti ének: 158. Ha te meg nem tartasz… 
 
Textus: Apostolok Cselekedetei 19, 23-26 
„Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt. Mert egy 
ötvös, név szerint Demeter, ezüstből kis Artemisz-templomokat készített, és 
ezáltal nem csekély keresethez juttatta a mestereket. Ez az ember összegyűjtötte 
a mestereket, valamint a hasonló foglalkozásúakat, és így szólt hozzájuk: 
„Férfiak, tudjátok, hogy ebből a keresetből származik a mi jólétünk. De látjátok, 
és halljátok, hogy nemcsak Efezusban, hanem szinte az egész Ázsiában nagy 
tömeget nyert meg és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket 
emberkéz alkot, azok nem istenek.“  
 
Ünneplő keresztyén gyülekezet, drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! 

Az ókori világ hét csodája közé besorolt efézusi Artemisz templom a tűz 

martalékává vált.  Alapterülete nagyobb volt a kölni dóménál: 150 m hosszú, 70 

m széles és 157 db 20 m magas oszlopon nyugszik. Lenyűgöző a középen lévő 

oltár, Artemisz fekete fából készített képével. Artemisz görög istennő, a rómaiak 

átveszik imádatát és Dianának nevezik. Az istennő tiszteletének hatalmas tábora 

volt, így a nép babonás hajlamaiból üzletet csinálnak. „Az Úr útja” egyenlő a 

keresztyén tanítással. Azért támadt zavargás Efézusban, mert az ötvösök anyagi 

érdekeit sértette a babona felszámolása és a keresztyénség terjedése. Demetriosz 

aggodalommal tekintett Pál munkásságára, mert féltette jól jövedelmező 

üzletüket. Üzlet, haszon és nyereség és az abból következő jólét. Első üzenete 

Isten igéjének a Lélek által éppen ez. A férfiak, családfenntartók. Minden erejüket 

a család fenntartására fordítják. Sajnos mára már ez lett a kizárólagos oka annak, 



hogy nincsenek együtt családjaink. Az édesapák dolgoznak. Az édesapák többet 

vállalnak. Az édesapákat sok esetben csak az anyagi előrejutás érdekli.  Ebben az 

ingerszegény, érzelem nélküli világban az édesapák nem otthont teremtő, hanem 

családfenntartó üzletemberek lettek. A pénz, a jólét már nem eszköz, hanem 

bizony cél lett. A pénz szerelme, a pénz megtartó ereje. Demetriosz meg is 

fogalmazza: „Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből származik a mi 

jólétünk.” Jól jövedelmező mesterség alapozza meg a családot, de a vérrel és 

verejtékkel szerzett kenyér az áldás. Ez nem igaz. A feleségeknek és 

a gyermekeknek nem minden esetben egy agyon hajszolt, dolgos férjre, és 

édesapára van szükségük, hanem Istentől vezérelt férfiúra, aki erős kézzel szereti 

feleségét az Úrban és nem ingereli, hanem védelmezi gyermekeit. A jólét az 

ókorban és a mai korban is nem a pénz mennyiségétől, hanem az együtt töltött 

minőségi időtől függ. Az én feleségem és a mi gyermekeink akkor lesznek 

boldogok, ha nem okos telefonjuk lesz, hanem bölcs édesapjuk, akitől bátran 

mindent megkérdezhetnek. A ránk következő generációnak nem pörgetős 

snipper-ra van szüksége, hanem egy olyan szolgálatkész és megfontolt édesapára, 

aki kész mindenkor segítségére lenni lelki és testi értelemben szeretteinek. 

Ugyanis hiába kelünk korán és fekszünk későn, fáradtsággal szerzett kenyeret 

eszünk. Mit ér a kenyér, ha nem lakat jól? Mit ér a pohár víz, ha igazából nem 

oltja lelki szomjúságunkat? Mit ér az együtt töltött idő, ha mindenki azt várja, 

hogy benn legyen elkülönülve a saját szobájában. Hiába minden gazdagság, ha 

nincs meg a lelki szegénység, a sóvárgás Isten keskeny útja után. Kedves 

testvérem! Ne tedd tönkre azt, amid van, azzal, hogy vágysz valami után, amid 

nincs! Ne feledd egykor arra vágytál, amid most van.   

Demetriosz ezüstműves: egy nagyobb műhely élén állt. Az efézusi 

Artemisz - szentély kicsinyített mását készítették ezüstből és ezt árusították 

kegytárgyként. Mivel Pál missziói munkája vállalkozásukat fenyegette, tüntetést 

szervezett ellene, azonban úgy, hogy a tüntetés az efézusi Artemisz mellett való 



kiállásnak tűnjék: nemes tiltakozásnak látsszék. Saját hasznukat vallási köntösbe 

öltöztették, mivel féltek a csődtől.  

Mindenki ettől fél. Mindenki ettől reszket. Ez aggodalmaskodásuk fő célja. 

Félünk a csődtől. Hogy csődöt mond minden vállalkozásunk. Csődöt mondtam, 

mint édesapa. Csődöt mondok. Luther Márton 95 tétele között szerepel a 67. tétel: 

„A búcsú, amiről a búcsúhirdetők azt hirdetik, hogy a legnagyobb áldás, - 

valóban az, de a kereset szempontjából.” Az az állapot, amikor testileg be vagyok 

biztosítva, de lelkileg nem vagyok elégedett semmivel. Ezért embereket gyűjtök 

magam köré, zűrzavart keltek, és fellázítom a várost. Keresem a bűnbakot. 

Keresem azt, aki ezt tette velem. Keresem őt, aki ilyenné formált. Keresem a 

megoldást, de úgy, hogy újjal mutogatok a másikra. Szinte meggyőzöm magam, 

hogy a hiba nem az én vevőkészülékemben van. Meggyőzöm magam, hogy így 

alakultak a dolgok, így változtak meg a körülményeim, de nem én vagyok a 

hibás. Demetriosz a továbbiakban nem ura a helyzetnek. A tüntető tömeg a maga 

hasznára akarja felhasználni a zavaros helyzetet. Mindenki részt kíván venni 

a testi és lelki harácsolásból. Ha nem loptunk még eleget, akkor tegyük meg most. 

Hiányzik az igazság. Hiányzik a törvényes út. Hiányzik a lelkiismeretes 

melléállás. A saját magam érdeke nem kerülhet a közösség érdeke elé. Az én 

céljaim, vágyaim nem lephetik meg a családomat. Nagy kérdés, kedves 

testvéreim, hogy lelki vagy ipari virágzást szeretnék elérni családjainkban?  

Ugyanis mindent leplezetlenül felismer a hatóság. A feleség megérzi, hogy miből 

van kihagyva, a gyermek pedig ráérez a lényegre: Most is csalódnom kell, most is 

azt kell csinálni, amit apa mond szeretetlenül és érzéketlenül. Most is ő döntötte 

el, hogy hová megyünk kirándulni. Most is ő íratott be az iskolába 

megkérdezésem nélkül. Most is ő döntött helyettem mindenben. 

Krisztusban azonban más mérce. Sokszor állott már szembe Krisztus ügye 

ilyen szent leplekbe burkolózott közönséges érdekekkel. Az igazságosztó és az 

igazbíró hatalom, tekintély ma már csak hangoztatott jelszó, de nincs mögötte 



igazi, lelki meggyőződés és segítségnyújtás, csak üres fecsegés. Az evangélium 

ügye az Úr ügye, Aki nem skandál, nem erőtlen beszédbe burkolódzik, hanem 

teszi a dolgát. Ő valóban kézen fog és vezet világos utakon. Istenük kezében egy 

meggondolt, felépített rendszer van, a szeretet rendszere. Nem zűrzavar, nem 

álarc, nem kegyetlenkedés, nem parancsolgatás, hanem hűséges melléállás. 

A családokat, és benne a férjeket, a feleségeket és a gyermekeket ma is meg kell, 

hogy rendítse a hazugságokra felépített rendszer világa. Ma is meg kell, hogy 

érintsen az egyéni érdek helyett a közösségi szolgálat. Ma is meg kell, hogy 

érintsen a sok rideg értelem helyett a beleérző, mellém álló kegyelem. Krisztus 

ügyét már sok mindenbe belerángatták, sok mázzal van tele sok keresztyén élete. 

Sokan az Ő nevét zengik, de a szájuk hitvallása nem tükrözi a lelki állapotot. 

Sokan Őt keresik, de keresésüket hasztalannak vélik. Sokan lelkes hódolattal 

indulnak el, de sohasem érkeznek meg, mert türelmetlenek, alázat és irgalom 

nélkül vágnak bele öncélúan mindenbe. Nekünk igazából olyan családapákká kell 

válnunk, ahol a higgadtság és nyugalom sokkal többet biztosít, mint a lázadás és 

a kitörés. Nem a pozíciónk védelme a hangsúlyos, hanem a beismerő vallomás 

a sok vádlott előtt, hogy tévedtünk. Ezt nem a nagy Artemisz, nem is a mi nagy 

egónk, énünk tudja biztosítani, hanem Krisztus, a mi Urunk, Aki nagyon jól tudja, 

hogy milyen az ember. Nincs olyan kényes helyzet, amelyben Isten ne védhetné 

meg az övéit! Nincs olyan mélység, ahonnan Isten ne hozná ki az övéit. Nincs 

olyan veszedelem és vihar, amiben az Úr ne tartaná meg övéit. Itt a hangsúly 

azon van: Kié vagy te? Ha az a válasz, hogy én Jézus Krisztus tulajdona vagyok, 

akkor minden rendben van. Erre a kérdésre kell őszintén és tisztán válaszolnia 

minden embernek. Ki tart meg? Ki őriz meg? Ki vezet? Ki irányít? Ki 

gondoskodik rólad és a környezetedről? Ki ápolja a te testi és lelki szépségedet? 

Jób istenfélelmére van szükségünk, aki ragaszkodik az Úrhoz és minden 

gazdagsága ellenére megvallja, gazdag a kegyelemben és ezt a kegyelmet 

áldozathozatalában még gyermekeinek is kész továbbadni. Nem a kézzel csinált 



istenek védnek meg bennünket, hanem az Úr szeretete, Aki törvényesen végzi 

munkáját. Kiváltságos élet az, ha gyakran mosolyogsz, nagyokat álmodsz, sokat 

nevetsz és észreveszed, hogy milyen áldott vagy mindazért, amid van az Úrban. 

A világ csodáiból egyetlen egynek kellene megvalósulnia, az Úr Lelke által új 

emberré, új családdá formálni a mindenkor szeretett személyt. Imádkozzunk 

azért, hogy minden családtagunk kimondja: „Nagy Úr a mi Istenünk! Ámen.   

Utóima:  
„Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet 
(Zsolt 91,14).” 

„Mit is ér a bölcsességük, ha megvetették az Úr igéjét (Jer 8,9)?!” 

„Hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék (1Kor 2,5).” 

„Istenem, elcsügged a lelkem, azért terád gondolok a Jordán földjéről és a 
Hermónról, a Micár hegyéről (Zsolt 42,7).” 

„Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek 
(Zsid 2,18).” 

„Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy 
gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban 
Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen (Ef 3,20-
21).” 

„Istenem, ne maradj csendben, ne hallgass, és ne légy tétlen, Istenem! Hiszen 
háborognak ellenségeid, gyűlölőid fenn hordják fejüket (Zsolt 83,2-3).” 

„Izráel Istene megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, 
félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban őelőtte életünk 
minden napján (Lk 1, 73-75).” Jézus mondja: Ti azért így imádkozzatok… 

Adakozás: „Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint 
egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba (Mk 10,15).” 
 
Áldás: „Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan 
nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét (Jel 3,12).” Ámen. 
 
Záró ének: 462. „Csak vezess Uram végig, és fogd kezem…” 


