
  
VISZEL-E ÖRÖMET A MÁSIK EMBER ÉLETÉBE?

  

Mi is az, hogy öröm?
Az öröm több mint a jókedv, más, mint a nevetés. A jókedv hangulat, az öröm pedig 

állapot, látás, belső reménység. Annak a megélése, hogy nem a véletlenek, hanem Isten 
gondviselő szeretete irányítja az életünket. Ezt a belső bizodalmat külső tárgyakkal, 
eszközökkel, pénzzel, hatalommal nem lehet biztosítani. Az öröm az emberi léleknek az az 
alapállása, amikor célra találunk, amikor a legkisebb dolognak is értelme lesz az életünkben. 
Sírva is lehet örülni és óriási hahotázások között is lehet céltalan az életünk. Az öröm az, 
amikor az vagyok, aki vagyok, amikor vállalni tudom önmagam, mert célra találtam. Pál 
fogságban, életveszedelemben írta a Filippi levelet, az öröm levelét, mert a célt nem veszítette 
el a szeme elől (Fil 1,12-26). J. Bengel a18. században méltán foglalta össze így a levél 
tartalmát: örülök, örüljetek. Lényegében ez a keresztény misszió nagy összefoglaló elve. 
Jézus evangéliuma akkor hangzik tisztán, ha örülni tanít.

Az első keresztények nehéz üldözések között is reménykedő emberek voltak, mert 
tudták, hogy Jézus velük jár az úton. Miért lett a mai hitünk hitigazságok elhívése, miért hat 
meg a reménykedő, Jézusban bizakodó hit, ami megtanít minket örülni? Pedig örömhiányos 
világunknak nagy szüksége lenne erre a mennyei kincsre. Az első keresztények 
optimizmusának nem a nagyszerű helyzetük volt az oka, hanem Jézus ígéreteibe vetett hitük. 
Elhitték azt, hogy a gyakorlati élet nehézségei, az emberek, a különböző népek és kultúrák 
ellentétes gondolatai ellenére is lehet a gyakorlati életben Jézust követni, és ez az út jó, mert 
ez vezet az örömhöz. Ettől még a belső nehézségek sem tudták elválasztani az első 
keresztényeket.  Amikor a pizidiai Antiókhiában Pál és Barnabás ellen irigységből 
fellázították ellenük a „tekintélyes istenfélő asszonyokat és a város előkelőit”és kiűzték őket a 
város területéről mégsem történt más, mint „a tanítványok… megteltek örömmel és 
Szentlélekkel.” (ApCsel 13,49-52)

Az öröm nem magánügy, meghal a szív börtönébe zárva, mert csak osztogatva él. 
Célra találni a másik nélkül nem lehet. Egyedül lehet sírni, nevetni, haragudni, lázadni, de az 
örömhöz társakra van szükségünk, mert a cél mindig rajtam túl van. Aki csak magának akar 
mindent az nem csupán önző, hanem addig forog maga körül, míg „becsavarodik”, azt veszíti 
el, amit minden áron önmagának meg akart nyerni. A gyógyszerekkel lehet kábítani, lehet 
segíteni a gyógyulást, talán még feledtetni is, de öröm pirula nincs, ahhoz társakra van 
szükség. 

Az etióp kincstárnok története (ApCsel 8, 26-40) nemcsak arról szól, hogy egy 
különleges ember hogyan tért meg Jézushoz, hanem arról is, hogy Istennek egy szolgája 
hogyan talált rá az örömre. Fülöp sikeresen, örömmel hirdette az evangéliumot Samária 
városában, az Úr mégis egy Gáza felé vezető járatlan, sivatagos útra rendelte, mert nem 
biztos, hogy mindig a látványos siker ajándékozza meg az embert az örömmel. A sivatag – 
szomorú hely, mert nem nagyon járnak ott emberek. A Krisztussal való közösségből az 
egymással való közösségnek kell következni, mert csak így termi a szeretet az öröm 
gyümölcsét. 

Isten Fülöp számára találkozást készített elő. Az Istent kereső etióp kincstárnok útban 
hazafelé Ézsaiás próféciáját olvasta, ami alkalmat, alapigét adott a beszélgetéshez, aminek az 
lett a vége, hogy az idegenből testvér lett. A járatlan úton is emberre talált Fülöp és 
mindketten beteltek a testvérre találás örömével. A Szentlélek és a hangulatoktól független 
belső öröm szorosan összetartozik. Nélküle ma sem lehet menni az úton.   



Újjászületett embernek lenni annyi, mint örvendező embernek lenni. Az öröm az a jel, 
az a belső bizonyosság, hogy Isten Szentlelke bennünk lakozik. Ez azt jelenti, hogy az 
Istennel megszakadt kapcsolatunk helyreáll ismét. Azért találunk emberre, mert Istenre 
találtunk, és életünk értelmének felfedezése, örömet szül bennünk. A Biblia ezért mind a 
megteremtett, mind pedig a megváltott ember kapcsán beszél az örömről, mint Isten lényeges 
tulajdonságáról. Nála teljes öröm van (Zsolt 16, 11). Pál pedig azt tanította, hogy a keresztény 
élet „a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium” (1Tim 1, 11). Ha az ember Istennel jár, 
és a Szentlélek újjászüli, bármerre megy, bárhová néz, mindenütt új szépséget és örömöt lát. 
Isten megosztja örömét az emberrel (Zsolt 104, 31. 34). Isten akkor örül az embernek, ha féli 
őt, alázatosan jár előtte, és akaratát cselekszi (Zof 3, 17). Így ember az ember igazán, ekkor él 
szabadon a jó mellett döntve a teremtésbeli rendeltetése szerint. Ezért létkérdése az embernek, 
hogy Isten és a felebarát örömére éljen (Neh 8, 10).

Mivel erre az örömre az ember magától képtelen, ezért Isten ken fel bennünket az 
öröm olajával (Zsolt 45, 8. Zsid 1, 9). Ekkor még Isten intelmei is „örvendeztetik 
szívemet” (Zsolt 119, 111). Isten akarata az, hogy minden nap új csoda, új öröme legyen 
azoknak, akik vele járnak, és a Szentlélek segítsége által minden gondjukat reá tudják hagyni. 

    
A bűnbánat meg az öröm

Aki a bűne felett bánkódik – örülni tanul, mert a bűnbánat az első lépés afelé, aki ellen 
vétettünk, ajtó az elveszett harmónia felé vezető úton. Aki az ajtóba marad, soha nem ér 
célhoz. Aki állandóan csak a bűnét bánja az jobban ragaszkodik az elkövetett rosszhoz, mint 
ahhoz, aki megbocsájtja azt. „Ha elvesztetted a talajt a lábad alól, nem biztos, hogy szárnyaid 
nőttek” tartja egy mondás. Ha keservesen siratod a bűneidet nem biztos, hogy bánod is 
azokat. Az igazi bűnbánat legbiztosabb jele az örömre találás.  

A bűnbánat szabadulás a bűntudattól, akkor igazi, ha Jézusra találva szabadulni 
akarunk a rossztól. Ekkor örömre tanító mesterré lesz a rosszal való szembefordulásunk. A 
szomorúhoz közel áll a harag. Aki csak haragszik a bűnére az elveszíti azt, amit Jézus a 
bűnösnek ajánl, a lélek vidámságát, egyszerűségét, a szeretet örömét. Sokszor azért tévedünk 
el, mert Isten az elkövetett bűneinkkel is nevelni akar minket. Sokszor meghagyja bűneink 
következményét, hogy rádöbbenjünk bűneink súlyára. 

A megbánt bűnt megbocsájtja, de úgy óv a bűn újra elkövetéséről, hogy meghagyja 
bűneink természetes, földi következményét. Engedi, hogy fájjon a bűn. A fájdalom Isten 
védőeszköze annak érdekében, hogy életünket óvja. Ha nem fájna az, hogyha az újamat 
elvágom, akkor egyetlen asztalosnak sem lenne úja, mert mind lefűrészelte volna 
gondatlanságból, könnyelműen. De ha belefűrészelek az ujjamba, az fáj. Ez a fájdalom óv 
attól, hogy gondatlan legyek és újra elkövessem azt a hibát, hogy bűnös döntést hozok.  

Jézus mondta: „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak” (Mát. 5, 4). Nem 
a sírás az öröm, de aki sírt az tudja, hogy milyen jó, ha valaki megvigasztal. Aki sir, annak a 
lelke tisztul, aki siránkozik, annak a lelke rongyolódik. Azért siránkozunk, mert kavics van a 
cipőnkben, és közben elfelejtünk hálát adni azért, hogy cipőnk van. A siránkozás olyan sírás, 
amiből a hála hiányzik azért, amink van. Így könnyeinktől nem látjuk a jobbat, ami a 
vigasztalás kulcsa.

A sírás öröme, az együtt érző testvérre találás öröme. Ha bánatod van, vagy valami fáj, 
keress megértő testvért. Ne azt várd tőle, hogy veled sírjon, hanem tőle tanuld meg reálisan 
látni az életed. Bízd Istenre azt, ami megváltoztathatatlan, és keresd azt, amit ez a kialakult 
helyzet, ami bánatot okozott, lehetővé tesz. 

De tud-e sírni az, aki csak siránkozik? A siránkozó embernek az a baja, hogy 
elveszítette a hálaadás képességét, e nélkül viszont nem lehet örülni. A siránkozó ember a vélt 



vagy valódi rossztól nem látja a jót, a fától az erdőt. A siránkozónak sokszor az is baj, amiről 
hamarosan kiderül, hogy tulajdonképpen hasznára van, mert az élet nem vakáció gond nélkül, 
hanem edzőpálya azért, hogy bizton célba érjünk. Ezért a maradandó örömért sokszor sírni is 
meg kell tanulni, de ha könnyeink fátyolán át nem látunk el egészen a célig, akkor 
eltévesztjük az irányt.

Vigasztalás közben vigasztalódik az ember, ha közben felfelé nézni tanul. Nem tud az 
igazán vigasztalni, akinek nincsen semmi baja. A könnyek sokszor közös teherviselésre 
tanítanak. Ha mindketten vigasztalásra szorulunk, Istenre utaltak vagyunk, könnyebben 
tanulunk közösen felfelé, Istenre nézni, ami azért szükséges, hogy megtanuljuk: mit miért 
engedett meg Isten és a rosszban hol rejtőzik a alkalom a jóra.

A sírás gyógyszere a hálaadást. Minden, ami velünk történik előbb Isten előtt volt. 
Azért tudunk hálásnak lenni, mert észrevesszük, hogy életünkben nem a véletlenek 
uralkodnak, hanem Isten valamit valamiért enged meg. A hála annak a tudatosítása, hogy a 
bajban, a nehézségben is ott van Jézus velem, de csak akkor látom meg őt, ha észreveszem, 
hogy mi az, amit ő akar ebben a helyzetbe. Ez az észrevevés a hála lényege. Isten vigasztalása 
a dolgok értelmének megtalálása. Aki a véletlen szerencsében hisz, soha nem lesz igazán 
boldog, mert az élet dolgainak értelmét nem találja. Jézus azért engedi meg azt, hogy sírjunk, 
mert a könnyek, ha vele megosztjuk ezeket, tisztán látni tanítanak. A felelőtlenül örülök, soha 
nem látják meg Istent a mindennapjaikban, mert a szemük nem lesz tiszta. 

Sírni a tehetetlen ember szokott, aki Istenre talál, megtalálja az élet értelmét. A sírás 
más, mint a siránkozás. Aki a siránkozás csapdájába esik, érzéseinek rabláncával kötözi meg 
önmagát. Csak önmagát látja és nem lát el a másikig, mivel elveszítette felebarátait, Istent 
sem tudja meglátni. Olyan dolgokért folytat értelmetlen harcot, amire Istennél megoldás van. 
Ez a megoldás – összeköt a másikkal    

El kell döntened: siránkozó vagy vigasztaló akarsz lenni? A siránkozó vak ember, aki 
könnyeitől nem lát el Istenig, ezért nem látja a másik ember, akinél Isten elrejtette bajaira az 
orvosságot. A vigasztaló ember rájött arra, hogy mások vigasztalása őt üdíti fel és értelmet ad 
életének

Az örömrabló bálványok
Ma már nem szobrok, kövek, fák vagy csillagok a bálványaink. Bálvány, a hála 

örömétől megfosztott tárgy, amiben nem az Istentől nekem adott gondolat ölt testet, hanem az 
önzés égető szükségérzete. A bennünket szolgálni hivatott tárgyak rabszolgái lettünk, mert azt 
gondoljuk, hogy a tárgy boldogít. Ha nem látjuk azt az eget, amiben Isten lakik, akkor 
megpróbáljuk felépíteni a fogyasztói társadalom látszat-mennyországát. És a tárgyak az 
örömet rabolják el tőlünk

A bálvány az, ami Isten és énközém áll. A bálvány a szívünkben születik. Valami 
fontosabb lett, mint Isten jelenléte a szívünkben, ezért a tárgytól nem látom azt akiért, amiért 
a tárgy van. Isten a másik emberrel akar összekötni, a bálvány elválaszt a másiktól, Istentől és 
önmagam igazi értékeitől is. Miért bálványgyár az ember szíve? Az ok: az önzés, aminek 
zátonyán az öröm mindig elpusztul. Ha az énemet akarom kinevezni a világ tengelyének, az 
életem értelmét veszítem el és vele az örömem, mert elveszítettem a felebarátomat, akiben 
belerejtve megtalálhatom az életem értelmét. Aki bálványt készít, azt gondolja, hogy Istent a 
tárgyakhoz kötheti, de Isten nem privatizálható. Az önző ember elől elrejtőzik az Úr. Az ilyen 
ember az örömtelenség sivatagjába száműzi önmagát.

De az istenített tárgyak kimennek a divatból? Megunjuk azokat, mert megcsalnak 
minket. Nem adnak örömet, legfeljebb ideig-óráig büszkeséget. Az istenített tárgy, pénz, kincs 
az embert az élő Istennel való kapcsolat örömétől fosztja meg. Hamissága előbb vagy utóbb 



lelepleződik és a hamis reménység, csalódássá változik. A divat a perc-emberkék, másodperc 
istenkéi. 

Akkor hát miért szeretünk bálványokat készíteni? Miért úr felettünk a „divat-diktátor?
A bálvány azt a hamis illúziót hiteti el velünk, hogy magunkhoz tudjuk kötni Istent, vele a 
sikert, az emberek nagyrabecsülését és csodálatát is. Nem nekünk kell szolgálni, hanem a 
bennünket csodáló többi lesz a mi szolgánkká. Így akaratunk erejét az ő végtelen ereje nélkül 
óriássá akarjuk növelni. Közben boldogságunkat veszítjük el, mert azt hisszük, hogy mi 
birtokoljuk Istent és Isten nem tud semmit se kezdeni mivelünk, mert a magunk teremtette ál-
értékek bálványimádó szolgái vagyunk. Így tagadjuk az örömet, mert látszat mennyországunk 
rabjaivá lettünk.  

Mi a különbség a mennyország és a látszatmennyország között? A mennyország az 
igazi, jobbik énem célba érkezése, a látszatmennyország egy álom arról, hogy eljön egy olyan 
idő, még itt a földön, amikor minden úgy lesz, ahogy én akarom. A mennyország a Jézusban 
megvalósuló öröm, a látszatmennyország – álom a soha meg nem valósuló örömről. 

Ha a tárgyból eszköz helyett cél lesz, elrabolja tőlünk azt, amiért a tárgyak vannak. A 
bálvánnyá lett tárgy nem a hasznáért érték a szemünkbe, hanem azért, mert elhiszük azt, hogy 
az rangot, megbecsülést ad minekünk. Mi is divatosak, kívánatosak leszünk tőle, mert a belsőt 
eltakarja a külső máz.  Az igazi érték a másikért van. Aki találkozik Krisztussal, annak 
megváltozik az értékrendje. Ez nem a külső világ, a tárgyak lebecsülését jelenti, hanem a 
belső ember veszi át az irányítást a tárgyak világa felett. Ekkor döbben ré az ember, hogy az 
igazi érték az ember, a másik, akiért mindazt kaptam, amim van.

Az öröm a Szentlélek gyümölcse
A Szentléleknek egy gyümölcse van az életünkben: ez az ezerarcú szeretet, ami az 

ember teremtésbeli életformája. Pál így tanít erről: „A Lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, 
békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs 
törvény” (Gal. 5, 22-23). Figyeljünk az egyes számra: a Lélek gyümölcse a szeretet, ami nem 
múló érzés csupán, hanem alaptulajdonsága az öröm, a békesség és a többi itt felsorakoztatott 
lelki kincs. Ez azt jelenti, hogy örülni csak szeretetben lehet. Fogcsikorgatva nem lehet 
szeretni, de örülni sem lehet szeretet nélkül. Ha megfigyeljük Pál felsorolását, észrevehetjük, 
hogy a szeretet egyik tulajdonsága sem gondolható el a másik ember nélkül. Társak nélkül 
nem lehet szeretni, sem örülni, békében sem lehet lenni, a türelem is, a szívesség vagy a 
jóság, a hűség, a szelídség is csupán illúzió lesz. Szükségem van a másikra, hogy örülni 
tudjak. A másik nélkül benne, a szeretet önzéssé torzul, elvész belőle az öröm, a békesség és a 
Lélek termőfájának többi kincse. 

A krisztusi szeretet nem csupán érzelem, a Lélek munkája bennem a gyümölcs. Ennek 
első tulajdonsága az öröm. E nélkül nincsen igazi krisztuskövetés. Ez nem csupán jó hangulat, 
az öröm, hanem a hazatalálás. Akkor ébred fel bennem, amikor az vagyok, akinek Isten 
megteremtett, vagyis ember. Az öröm nem kiemel az életből, hanem beemel az életbe. A 
passzív lét soha nem vezet örömhöz. A Szentléleknek ez a gyümölcse a napi 
kötelességteljesítéshez van kötve. Vinni kell, tovább kell adni a másiknak. Csak akkor tudok 
igazán örülni, ha célja, rendeltetése van az életemnek és ez a cél mindig Istenhez és a 
másikhoz, a felebaráthoz köt. A Krisztusra találás mindig emberre találást is jelent. Egyedül 
nem lehet örülni, mert szeretni sem lehet egyedül. Az ember akkor tanulta meg először az 
örömet, amikor Isten társat teremtett számára (1Móz 2, 18. 21-23). Ha valaki újjászületik, 
annak életében is jelentős szerepe van az örömnek.

Amikor Pál az örömet a lélek gyümölcsei között említi, azt is tudtunkra adja, hogy az 
öröm nem magától terem az ember szívében. A Szentlélek bennünk végzett munkájának 



eredménye az. A Biblia szerint az örömre újjá kell születnünk. A jelen idejű igehirdetésnek, 
ami által a Szentlélek cselekszik, az a legfontosabb kritériuma, hogy az emberek 
megkérdezik: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak” (ApCsel 2, 37). Az ilyen igehirdetés „szíven 
találja” a hallgatót és valami történni kezd nyomában. Isten nem érdemszerző 
jócselekedeteket várt, csak ennyit: „Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien 
Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek 
ajándékát” (ApCsel 2, 38).  Az eredmény titka, a pünkösdi Lélektől érintett hívők 
magatartásában volt: „Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, 
a kenyér megtörésében és az imádkozásban” (ApCsel 2, 42). Vagyis, Krisztus tanításának 
elmélyült megértése párosult a tudatos közösségépítéssel, egymás gyakorlati segítésével és az 
imádsággal. Ez a Szentlélek jelenlétének a biztosítéka, ez a keresztény ember örömének 
forrása. Kinyílik a szívünk, életünk a másik ember felé.   

Az egyház kapuja az újjászületés, aminek a jele, látható megvallása a keresztség, az 
Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. A keresztség nem pótolja az újjászületést, csak vallomás 
arról, hogy bennem valami történt: Isten szövetséges társa lettem. Ez nemcsak személyes 
döntést, hanem egy közösségbe való betagozódást is jelentett. A Szentlélek Jézust jelen 
idejűvé teszi az egyházban. Nem utánozni, imitálni akarjuk Jézust, hanem úgy leszünk 
jézusiak, hogy az az indulat lesz bennünk, ami a Krisztus Jézusban volt (Fil 2, 5). Ez nem egy 
jövőbeli cél, hanem a Szentlélek jelen idejű munkája. Csak úgy lehetséges, ha „Lélektől 
hordozottak” leszünk. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek vezetése alatt átalakul értékrendünk és 
nyomában az életünk is. Nem mi valósítjuk meg Jézust, hanem Jézus születik meg bennünk, 
hogy megvalósuljon bennünk az az új ember, amelyik győzedelmes lehet a bűn felett. A bűn 
ebben az összefüggésben nem egy-egy elkövetett hibás cselekedet, hanem lázadás az Istennel, 
emberrel és a teremtett világgal való közösségünk ellen. Ez a lázadásunk az örömtelenségünk 
forrása. Ezért a Biblia újjászületésről szóló tanítása nem csupán az ember szubjektív ügye, 
hanem a bűnös emberré, közösségi lénnyé válásának kapuja. Isten a szubjektív öncsalás 
veszélyétől a Szentlélek objektív, közösséget teremtő munkájával szabadítja ki az embert. 
Érzéseinkben vagyunk a leginkább megcsalhatók. Ezért van szükségünk a Szentlélek 
közösséget teremtő munkájára

Az újjászületésről szóló helyes tanítás megtanít bennünket arra, hogy megtaláljuk az 
egyén és a közösség, a hit és a cselekedet kapcsolatának helyes harmóniáját, ami az öröm 
alapja. A megszentelődés nem bűntelen életet jelent, amit az ember saját erőfeszítéseivel 
teremt meg önmagában. A megszentelődés annak a felismerése, hogy az embernek nemcsak 
üdvössége lesz a jövőben, hanem rendeltetése, hivatása van a jelenben, ezért ma is lehet 
örömmel élni. Ennek a rendeltetésnek, örömmel vállalt hivatásnak a naponkénti betöltése a 
megszentelődés. A Szentlélek azért munkálkodik bennünk, hogy Isten elfogadhassa az embert 
munkatársának, és ezzel célt, örömet adjon életének. Így lesz a Szentlélek kötelék, aki 
összeköti az Atyát a Fiúval.  

A megváltottakat is a Szentlélek köti össze az Atyával a Fiúban. Ez a közösség 
realizálódik az egymással való közösségünkben. Ezért lehetünk egymás felé örömhordozók.  
Kár, hogy a mai kereszténységben egyre jobban elválik egymástól az Istennel való közösség 
az emberekkel megélt közösségünktől. Ez az oka, hogy mi keresztények is örömhiányosak 
vagyunk. A fundamentalista, ortodox gondolkodás a közösség alapját objektív törvényekkel 
leírható rendtől várja, míg a pietista irányú mozgalmak az egységnek csak az érzelmi, átélhető 
oldalára akar figyelni, és ezért karizmatikus káoszba fullad minden jó szándékú törekvése. 
Örömre csak a gyakorlati keresztény életben tudunk találni.

A mai keresztény sokszor azért örömhiányos, azért nem tud semmit adni a másiknak, 
mert minden erejével Jézus helyett akar cselekedni. Nem akarja tudni azt, hogy az üdvösség 



emberi teljesítmények alapján, saját erőfeszítéseink árán elérhetetlen. Belső újulásra, felülről 
születésre van szükségünk. Kálvin szerint „az újjászültetés gondolatán nem az ember egy 
részének megjavítását érti Jézus, hanem az egész természete megújulását. Ebből következik, 
hogy semmi sincs bennünk, ami ne volna megromlott”. Nikodémus (Ján 3, 1-21) – minden 
érdeklődése ellenére – azért nem tudja követni Jézus szavait, mert a Szentléleknek az emberi 
személyiségen belüli munkáját nem érti, ami az újonnan vagy felülről születésben 
realizálódik. Ez nem testi értelemben való még egyszer születés, hanem Isten felülről munkált 
megújító tevékenysége az ember életében. Aki ezt nem érti, nem éli, éppen olyan 
értelmetlenül áll Isten munkája előtt, mint Nikodémus. Nem talál haza az öröm világába
Az imádság öröme

Pál apostol a thesszalonikai gyülekezet tagjainak így foglalja össze a keresztény 
életforma lényegét. „Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, 
mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (1Thess 5, 16-18). Ez a három 
pillér, amire felépül a hitünk. Csak azt tud imádkozni, mindenért hálát adni, aki reménykedve 
Jézusban örülni tanul.

Nem biztos az, hogy aki egész nap imát mormol, huszonnégy órás keresztény. Sokan, 
a maguk vállalta vallásos kötelezettségük miatt nem érnek rá Krisztus követésére. A 
huszonnégy órás imamormolással nem az a baj, hogy hosszúak és unalmasak, hanem az, hogy 
aggodalmaskodásból táplálkoznak és nem az örömből. Nem a hálaadás a tartalmuk ezeknek 
az imáknak, hanem a kétségbeesett könyörgés. Csak az a szerencsénk, hogy Isten nem a 
kétségbeesett könyörgéseink alapján visel gondot ránk, hanem az ő eleve elgondolt terve 
szerint tanít minket örülni. Akkor tanulunk meg imádkozni, ha az aggodalmaskodó hithiány 
helyett benne tanulunk meg bízni.

Ganditól, a nagy indiai filozófus-államférfitől megkérdezte egyszer egy minden lében 
két kanál, primitíven gondolkodó amerikai riporter:

- Mondja kedves Mr. Gandi, pogány létére ismeri ön a kereszténységet? 
- Természetesen – válaszolta bölcs nyugalommal – és nagyon nagyra becsülöm.
- Akkor Gandhi úr, miért nem szeretne ön keresztény lenni? 
- Természetesen lehetnék keresztény – válaszolta Gandhi mosolyogva -, de van 

egyetlen problémám.
- Mi ez, ha szabad kérdeznem? Rögtön megoldjuk, - felelte lelkesen az amerikai 

riporter.
- Ó, csak annyi – válaszolta Gandi mosolyogva -, hogy még soha nem láttam 

huszonnégy órás keresztényeket. Mi pedig igyekszünk úgy élni, hogy minden 
dolgunkban őt igyekezzük imádni, mert szándéka van velünk. .

Sok keresztény csak azért szeret lehajtott fejjel imádkozni, hogy ne kelljen Jézusra néznie. 
Sok keresztényt a térdepelés, meg az összekulcsolt kéz akadályoz meg abban, hogy hite a 
szeretet által munkálkodjon. Így lesz imádságaink mormolgatása közben hitünk az ördögök 
hite (Jak 2, 18-19), s szívünket nem az öröm tölti be, hanem a kétségbeesés. 

A hit igazi megvallása nem fennkölt szónoklás és kegyeskedő cselekedet, hanem 
mindennapi cselekedeteink örömteli teljesítése felebarátaink javára. Aki csak a szent 
cselekményekben keresztény, az nem hívő, csak vallásos, mert nem találkozott a hit örömével. 
Nem hite van, csak a hiedelmei kormányozzák.

Azért magányosodott el az ember, mert szívében elveszítette azt a beszélgető partnert, 
aki midig jelen van. Bezárult az ég és a másik ember felé vezető hidak is lassan leomoltak. 
Eltűnt az öröm, mint a szivárvány, mikor a napot a felhők eltakarják.  Belezuhantak az embert 
embertől elválasztó szakadékok mélyébe. A szentnek tartott közösségek érdekközösségekké 
silányultak, és hiába mondjuk a magunkét, amikor a másikat sem értjük. Ezért hát eljárunk 



pszichiáterekhez, csodakuruzslókhoz, de a segítségükkel nem jutunk célhoz, nem találjuk meg 
soha önmagunkat, tőlük soha nem tanulunk meg örülni.. Az ember abból a belső 
beszélgetésből születik, amit a szíve mélyén folytat. Meg kellene találni újra azt a régi 
anyanyelvet, aminek segítségével újra szót értünk Istennel, világgal, felebaráttal. Így tanulunk 
örülni. 

Aki imádkozni tanul, beszélni tanul Istennel. Ahhoz, hogy én úgy legyek ember, 
ahogyan Isten a teremtéskor elgondolta az életemet újra meg kell tanulni szót érteni Istennel. 
Az egyház csak akkor lesz Krisztus teste, ha állandó kommunikációs kapcsolatban van és 
marad az egyház fejével, Jézus Krisztussal. Ez a keresztény örömének alapja. A bűn 
kommunikációs zavar Istennel, a másik emberrel és a teremtett világgal. Ha Jézus szavát 
elnyomja a mi szavunk, ha a másikban csak az ellenséget látom, és nem nyílik meg a szemem 
Isten szép világára, akkor meghal az imádság és meghal a kereszténység is, mert eltűnik 
szívünkből az öröm

Az imádság a lélek lélegzetvétele. A lélegzetvételről nem lehet leszokni, mert belehal 
az ember. Ima nélkül a keresztény is lelki halott. Mivel az ember hármas kapcsolatban 
értelmezhető - egyszerre materiális, spirituális, és szociális lény -, az imádságnak fontos 
szerepe van belső harmóniánk megőrzésében. Ez a harmónia a Biblia szerint az öröm. Ha az 
ember kommunikációs közössége megszakad Istennel, az éppen olyan halálos veszedelem, 
mintha az anyagcserénkben, vagy emberi kapcsolatainkban állna be a törés. Aki Isten előtt 
néma, annak nem lesz mit mondani a felebarátjának sem, és nem nyílik ki a szeme Isten 
remekelt csudáinak szépségére sem. Öröm-hiányos lesz.

Az imádság alapja nem a szó, hanem a kapcsolat. Akkor is, ha Istennel van dolgunk, 
meg akkor is, ha a felebarátunkkal vagy a világ dolgaival kerültünk feszült helyzetbe. Ezért az 
imádságban nem kimenekülünk a bűnökkel, gyarlóságokkal teli világból, hanem 
odamenekülünk Istenhez, minden öröm és harmónia forrásához. Elrejtőzünk benne, hogy vele 
bárkihez, bárhová, bármilyen körülmények közé elmehessünk. Ráhagyatkozunk, hogy legyen 
erőnk arra, hogy egymás terhét hordozzuk. A csendes kamrában is a felebarátért, a 
kapcsolataink megtisztulásáért vagyunk egyedül. Az imádság akkor lesz erőtlen, ha Isten 
cselekedete helyett a magunk jó vagy rossz lelkére fordítjuk a figyelmünket. Az imádság soha 
nem arról szól, hogy én, az imádkozó, vagy a másik ember, akitől, vagy akiért akarok valamit, 
milyen, hanem arról, hogy mit akar Isten mivelünk. 

Az imádkozás, egy magatartási mód, életszemlélet. Mértékletesség és józanság kell 
hozzá (1Pét 4,7). Ez a helyes kapcsolaton fordul meg. A mértékletesség az anyagi világgal 
való harmóniánk mércéje, a józanság pedig, a társadalmi létünk egészsége. Mindkettő 
szükséges az örömhöz. Ma nagyon sok keresztény úgy gondolja, hogy az imádságnak 
felkorbácsolt érzelmeink teremtenek alapot. Az extázisban eltűnik a másik, megszűnik az 
ember közösségi lénynek lenni. Csak az öröm látszatát éri el vele az ember. Ez az igazi 
imádság ellen hat. Aki imádkozik – közösséget keres Isten mércéje szerint. Az imádkozik 
helyesen, aki nem az álmok szivárvány hídján akar a mennybe felmenni, hanem józanul, 
tárgyilagosan gondolkodva látja meg a pillanatoknak az értékét. Ez az állapot az öröm. A 
kétségbeesésben épp úgy, mint az extázisban nincsen józanság, ezért alkalmatlanná tesz az 
igazi imádságra. A pánik sohasem a hit, hanem a hitetlenség jele, az öröm elveszítésének 
állapota.

Az újrakezdés öröme
Újra kezdeni, csak Istennel érdemes. Ő nem örömrabló bálvány nem időnket, 

tárgyainkat rabolja el, hanem Jézus azért jött, hogy önmagát adja, hogy mi azzá legyünk, 
aminek ő elgondolt minket. Isten az örömet nem megvalósítandó házi feladatként követeli 



tőlünk. Kézen fog és megtanít vele járni, hogy értelmes legyen a világ. Ezért, csak tőle 
tanulhatunk meg könnyen, gyorsan embernek lenni a mai világban, ahol emberek várnak, 
tárgyak vesznek körül, mindennapi élethelyzeteket kell megoldanunk, és nap mint nap haza 
kell találni az örömhöz.

A tárgy úgy jön létre, hogy a „naturából” „kultúrát” formál az alkotó. Ez az átalakítás 
a munka, ami emberséget lehel a tárgyban, ahogy kezdetben Isten az embert élő lélekké tette. 
Az ember alakítja a tárgyat, de a tárgy is alakítja az embert. Nem ad valamit, ami jó, hanem 
kirabol. Ha nem látunk el Istenig, a tárgy lesz a mindenség ura, s mi elkezdjük szolgálni, 
kezdünk alkotását. Így tűnik el az alkotás öröme, mert az ég bezárul fejünk fölött, s mi 
munkánk rabjai leszünk.

A munka teremtésbeli örökségünk, kincs és nem teher. A munka lehet bilincs és szárny 
is. Hogyan?  Isten úgy teremtett minket, hogy az ember nemcsak használja, hanem műveli és 
őrzi ezt a világot. Ez a munka öröm helyett teher lett akkor, amikor az ember Istennel és a 
másik emberrel meg a teremtett világgal szembefordult, ha megbékélek Istennel, ha minden 
tennivalómban a másik hasznát is látom. Ekkor lesz öröm a munka, mert benne a másik 
emberre találok, akit Isten értem adott. 

A munka teszi az embert igazán emberré, nem a pénz. A pénz korunk virtuális 
valósága. Sok mindent lehet vele kezdeni, de örömet nem lehet vásárolni érte. A pénz nem a 
valódi érték, hanem arra találtuk ki, hogy az érték jele legyen. Ha a jel fontosabb lesz annál, 
amit jelent, akkor becsap minket ez a jel is. Ha eltűnik a pénz mögül a munka öröme, eltakarja 
előlünk a másik embert is, akkor elveszítjük boldogságunkat. Hogyan rontotta meg a bűn a 
munkát? A munka úgy lesz bűn, ha eltűnik belőle a művelni és őrizni isteni parancsa. Így 
tennivalóim nem összekapcsolnak, hanem szembefordítnak Istennel, a világgal és a másik 
emberrel. Az elembertelenedett munka a bűnös munka. Nem harmóniát épít a világban, 
hanem harmóniát, örömet ront. 

Mások munkájának megbecsülése, elismerése is hozzá tartozik az öröm 
megtanulásához. A másik megbecsülése a másik munkájának megbecsülésével kezdődik. 
Nem az individuumát dicsérem, hanem a gondviselő Isten munkájában való részvételéért 
vagyok hálás. A másik tette, ami a világot építi sokszor Isten gondviselő szeretetének 
rangrejtett formája. Aki a másik munkáját nem becsüli meg, nem érti meg soha Isten 
gondviselésének titkát. Ennek meglátása az örömünk igazi forrása. 

A bűnös munka örömtelen. Nem tennivalókban rejlik a bűn, hanem az emberben, aki 
önzése következtében szembekerült a másik emberrel. Aki munkájával nem adni, hanem 
elvenni akar, az bűnös. Ezt úgy lehet legyőzni, ha nem veszítem szemem elől azt a másikat, 
aki a munkám gyümölcsét kapja, aki cselekedetem nyomán örülni tanul. Ezt a szemléleti 
módot bénítja a „trendi”, meg a tárgyak uralma a világ felett. A divatos nem minőségi, mert a 
minőség tartós, a divatos pedig gyorsan változó. A divatos nem valódi érték, hanem csak 
álérték. Nem hasznot ad, hanem látszatot, ami sokszor természetellenes. Az általa keltett öröm 
nem az értéken, hanem álértéken, a mulandó divaton alapszik. 

Az öröm kulcsa a mindennapokban: istenfélelem megelégedettséggel. A 
megelégedettség nem passzivitást, hanem aktivitást jelent. Nem szomorúságot, hanem 
felszabadult, bizalomra épülő örömet jelent. Az istenfélelem annak a tudata, hogy Isten 
örömre teremtette számomra a mai napot is. A feladatom, hogy ezt az elrejtett örömet 
tennivalóimban megtaláljam. 

Pihenni akkor lesz öröm, ha a holnap munkájáért pihenek. A pihenés nem menekülés 
az élet elől., hanem felkészülés, feltöltődés a életre. Arra, hogy vinni tudjam a másik 
embernek az örömet. Az a célja, hogy a munka örömét tartósítsa bennem. Ez csak úgy sikerül, 
ha tennivalóink mögött meglátjuk Isten akaratát



Hogyan lehet ma Jézussal járni? Az életszentség nem életidegenség, hanem 
mindennapi kötelességeink örömteli teljesítése felebarátaink javára és áldására. Jézus ott 
rejtőzik a másik emberben, ezért őt kell észrevennünk embertársainkban. Ha meg akarsz 
tanulni örömmel élni, reggelente gondold át a napodat úgy, hogy megbeszéled tennivalóidat 
Istennel. Este pedig lefekvéskor készíts mérleget, bánd meg, amit rosszul tettél, köszönd meg 
azt, amit jól és kérj erőt a holnapi naphoz

Próbáld meg minden gondodat Isten szemével látni. Tudd, hogy életedben nincs 
véletlen, nincs hiábavaló. A rosszból és a jóból egyformán tanulni kell. A véletlen az Isten 
álarca. Mindennapjaink mentálhigiénéje az öröm megtanulásának módja. Jézussal mindig 
beszélgethetsz, ez biztosabb kapcsolat, mint a zsebedben a mobil telefon. Mindig tudnod kell, 
hogy a felhők fölött süt a nap. Nem neked kell az életed minden terhét hordani. Oszd meg a 
terhet a másikkal, de először Jézussal. Ez a lélek egészségének titka. 

Az elégedetlenség nem más, mint álmaink, vágyaink konfliktusa a valósággal. A 
megelégedettség nem restség, hanem örömre találás a mindennapi fáradtságaink közpette. Az 
az ember, aki felül vagy alul értékeli önmagát, az örömet veszíti el, az, aki tennivalói között 
önmagára talál, örülni tanul. Kezdd újra! Az újrakezdés lehetőségét úgy nevezi a Biblia, hogy 
kegyelem. Jézusnak ez a kegyelme minden embernek megjelent, ami arra tanít, hogy 
mértékletesen, igazán és szentül éljünk reménységben (Tít 2,11-14). Örülni csak úgy lehet, 
hogy a kegyelem reménységet megosztom az emberekkel

Hogyan sajátíthatom el az örömet?
„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek” (Fil 4,1). Így tanítja Pál a 

külső és belső nehézségekkel küzdő gyülekezetet. Az apostol minden dolog kulcsának az 
örömet tekintette (Fil 1,4.18.25; 2,3, 17-18. 28-29; 3,1). Aki Krisztus megváltását elfogadta és 
kész a szolgáló életre az rátalál az örömre. A szolgálat-hiányos keresztény, aki csak 
önmagának él, örömtelen, mivel szeme elől tévesztette a felebarátját és önmagába zárva 
egyetlen ember sem talál örömre. Ez az öröm nem hangulat, hanem az átélt szabadulás 
élménye. Jézus küldetésének is öröm volt az alapja (Mk 2,19), ezért a Krisztusról való híradás 
is evangélium, vagyis örömüzenet. Ez az öröm szabadít fel minket a másokért végzett 
szolgálatra. 

Pál ezután a levélben ennek az örömnek az elsajátításáról, tanulásáról tanít. A 
Szentlélek vezetése nélkül Pál szerint „a test cselekedeteinek” uralma alatt élünk, a 
természetes, bűn által megrontott ösztöneink irányítanak, amit a magunk erejéből nem tudunk 
megváltoztatni. Ezek közösségi bűnöket szülnek, amelyek kapcsolatainkat rombolják szét. Az 
ember Isten teremtői szándéka szerint közösségekben él, ezek az embernek olyan létfeltételei, 
mint a légkör, vagy földünk növénytakarója. A bűn viszont kezdettől ezeket a lelki, erkölcsi 
létfeltételeket rombolta. Aki nem szabadul meg ettől a belső tehertől, nem tud beilleszkedni 
Istennek abba a rendjébe, ami az újjáteremtett világban is a rend lesz, az öröm rendje. Az 
újjászületésre éppen azért van szükségünk, hogy az önpusztító, bűnös indítékainktól 
megszabaduljunk, hiszen Pál szerint „akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten 
országát” (Gal 5, 21).

Ezzel az életmodellel áll szemben az az ember, aki újjászületett. Ő a Lélek gyümölcsét 
termi, ami nem más, mint az ezerarcú szeretet. Csak az önzéstől, a saját teljesítményeink 
bűvöletétől megszabadulva ismerjük fel ezt az új lehetőséget. A gyümölcstermés az 
újjászületett ember életformája, amikor a másikért kezd élni. A gyümölcstermés nem rang, 
nem is elvégzendő feladat, hanem a krisztusi új ember természetes állapota. A gyümölcsöt – 
ami engem gazdagít -, „magától” termi a fa (Mk. 4,28). A rózsa nem tehet róla, hogy illatozik, 
a gyümölcsfa sem azért ad gazdag termést, mert elhatározta. Akaratától független 



tulajdonsága a termés, a gyümölcs. Akinek kialakult Jézussal ez a hitbeli közössége, annak 
tulajdonsága lesz a szeretet. De soha nem tekinthető az „én” produktumának, hiszen a 
Szentlélek termi bennem a gyümölcsöt. Nem véletlen, hogy Pál nem a hívő ember 
gyümölcseiről, hanem a Lélek gyümölcséről beszél.

A keresztény ember életét a cél irányítja. Ez a cél: Isten országa. Azért tud örülni és 
örömet vinni a másik embernek, mert az öröm forrása földön túli. Csak ezt szem előtt tartva 
lehet Krisztus követőjeként élni. A jutalmat azok nyerik el, akik Krisztus ismeretében 
vállalják a szolgálat rögös, mégis lelki örömökkel teli útját. Ezek azok az emberek, akik Pál 
hasonlata szerint a versenypályán teljes erőbedobással futnak „a Krisztus Jézusban adott 
jutalomért” (Fil 3,14). Krisztus a mennyből hív a mennybe bennünket, hogy mi is ott 
legyünk, ahol Ő van (Ján. 14:1-3). Egyetlen szolgálatnak sem lenne értelme az üdvösség 
reménysége nélkül. Ennek a reménységnek nem a mi jócselekedeteinkben, hanem Jézus 
kereszthalálában van az alapja. A jutalom az az üdvösség, aminek lényege nem más, mint 
hogy mindenkor az úrral leszünk (1Thess 4:17). Ő az öröm forrása, benne teljesedik ki az 
életünk. A kereszténység tehát Pál számára az elhívás és a célba érés feszültségében valósul 
meg, tartalma pedig egy új típusú közösség Jézussal, aki értünk adta életét. Ennek az életnek 
indulása éppen úgy, mint a célba érkezése Krisztus. Csak azoknak életében nem hiábavaló a 
kegyelem, akik Krisztusban vannak. (Zsid 12:1-2.). Ezek az emberek találnak örömre, ezek 
lesznek az öröm hordozói.

Fogadjuk meg az Ige tanácsát: „Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket 
erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább 
meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki 
sem látja meg az Urat” (Zsid 12, 12-14). Csak egyenesen járva lehet örömre találni, de ezt 
nemcsak önmagamért kell tennem, hanem az ige szerint azért is, hogy a sánta meg ne 
botoljon, az egyenes útról le ne térjen, hogy ő is visszataláljon Jézus öröméhez.

A mögöttünk lassan ködbevesző évek nagy lelki vívódásai nem múltak el. A 
fájdalmasan elmagányosodó ember ma is keresi az örömet, a köznapi lét értelmét, a bennünk 
eluralkodó zajban a csendet, mert szívünkben csak ebben a csendben találkozhatunk azzal a 
Jézussal, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ez a csend az öröm forrása. Isten számunkra 
az örök öröm, a gyönyörű végtelenség ígérete. A némaság még nem a csend. Egyedül nem 
lehet csendre találni. Ahhoz észre kell venni, hogy Jézus fogja a kezem, és nekem is meg kell 
fognom a másik ember kezét, hogy Isten, simogató tenyere lehessek, másként mondva 
örömhordozó. 

Egymásra kell találnunk, hogy együtt keressük az örömet, a békét, a szépet. Rá kell 
ébrednünk, hogy testvéreink mindazok, akik az évszázadokon át hitből hitbe örökített jézusi 
mondatok nyomán naponta elindulnak a másik felé, hogy itt, Magyarországon, vagy bárhol a 
világon találkozzanak vele a másik emberben. Így lesz Jézus ma is út, igazság és élet. Ha 
jobban végiggondoljuk ennek a különös útnak a tartalmát, akkor rájövök arra, hogy 
testvéreink mindazok a csendet, örömet kereső emberek, aki a szépben, egy tájban, egy 
versben vagy énekben meghallják a Mester hangját. Hiszen Jézus maga mondta, hogy az ő 
juhai hallják az ő szavát, „és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent, pedig nem 
követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik.” (Ján 10, 4-5).

 Azért vagyunk keresztények, hogy a másikban, az élet gondjaitól meggyötört 
emberben meglássuk Isten lehetőségét, aki örömet akart hozni az embernek. Jézus az öröm 
követeivé akar tenni minket, hogy földre ne essen, el ne sikkadjon az evangélium drága 
kincse. Bevallom, nem kis aggódással, gondolok azokra, akik még nem kóstolták meg 
Istennek ezt a csodálatos ajándékát. Bátorság kell az örömhöz. Merni kell együtt gondolkodni. 
Az ősi ige, vajon újra megszületik-e a bennünk? Az agyonmanipulált világ egyre inkább 



valami kommersz: „majd megmondják nekünk” kultúra felé rohan. Ennek eszköze lett a 
tömegkommunikáció. Hiába mondják nekünk, hogy örülni kell, örömet kell vinni a másik 
embernek, ez parancsszóra nem megy. A legjobb prédikáció, a leghatásosabb érvelés sem 
teremt örömet. Egyre kevesebb a gondolkodni akaró, a lét nagy kérdéseivel vívódó ember, 
ezért egyre kevesebben találunk az örömre. Jézus tőlünk a meghallás, a gondolkodás 
fájdalmas gyönyörűségét várjuk. A gyom mindig a lábunknál hever, nem kell érte fáradni. Az 
öröm ajándék, nem megtalálni, hanem elfogadni nehéz. 

Mindnyájan önmagukkal küzdő, a lét értelmét, az öröm forrását kereső emberek 
vagyunk, emberek, az embertelenségben. A Szentírás ősi prófétai igéi által szól hozzánk Isten, 
de gőgös önzésünkben csak azt válaszoljuk rá: „ki kérdezett téged Isten, én nélküled akarom 
megtalálni az örömet?”. Ezért veszítjük el a gyönyörű végtelenség ígéretét, aminek titka a 
szolgálatban van. Eltűnnek a szívig-érő beszélgetések és éppen azokra nincs időnk, akiket 
szeretünk. Régi szeretetünk elkopik, hiszen mindig az múlik el, ami szép. Lelki sivatagunkban 
csak Isten kegyelmének meg nem érdemelt „magától”-ja ad vigasztalást. Reményünk a 
Bárány Jézus, aki a kezébe tartja az ítélet könyvét. Mai ingadozó világunknak így egyetlen 
biztos pontja, hogy „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid 13,8).


