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ÖRÖM „A Lélek gyümölcse öröm. Talán ez az egyik dolog, az öröm, 
ami teljesen kezd kihalni a világból. … A mindennapok 
gondjai inkább félelmekkel töltik el az emberek lelkét, s 
ezeket a félelmeket valami túlfeszített, felspannolt narkós 
„örömködéssel” vagy búfelejtős dáridóval próbálják 
kikapcsolni, figyelmen kívül hagyni rövid időre – hogy az 
azután még nagyobb erővel sújtson le rájuk a kijózanodáskor. 
... És kitalál az ember nagyon sok mindent, amivel talán mint 
pótszerrel próbálja örömhöz juttatni magát több-kevesebb, de 
mindig múlékony sikerrel. És ennek eredményeképpen néha 
már nem tudja mi a különbség öröm és szórakozás közt…” 

Nagy Károly Zsolt

Milyen örömforrásaim vannak? 
Mikor voltam utoljára igazán boldog?



ÖRÖM

„Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk” 
Zsolt 4:8

Isten ismerete és a belé vetett bizalom táplálja ezt az örömöt. 
Boldogságot a kellemes körülmények adnak, mint pl. amikor bőven van 
mit ennünk és innunk. 

Az életöröm mélyebbről indul, mint 
a fájdalom vagy a gyönyör. Az 
ilyen öröm abból fakad, ha az ember 
tudja, hogy Isten jelen van az 
életében, és segít őt a körülmények 
fölé emelkedni. A keresztény 
öröm alapja az, hogy Isten mindig 
az ember valódi javát keresi.  

Az öröm és a boldogság nem feltétlenül 
ugyanazt jelenti. Boldogságot kedvező 
körülmények teremtenek, de honnan 
származik az öröm?



ÖRÖM

Megparancsolható valakinek, hogy örüljön?

Sokszor engedjük magunkat a körülmények 
áldozatául esni, emiatt hol magaslatokban 
szárnyalunk, hol pedig a lélek poklát járjuk. 
Embertársaink magatartása vagy körülményeink 

nem mindig örvendetesek, de  Isten ismerete segít 
körülményeink fölé emelkedni. A zsoltárokat azért 

írták költői, verses formában, megzenésítve, hogy Izráel népe könnyebben 
megjegyezhesse, énekelhesse a Szentírás szavait, ami által istenismeretük 
mélyülhetett. Istent megismerve az ember számára a nehezek és problémák más 
mértéket öltenek.

Örüljetek az Úrban mindenkor! 
Ismét mondom: örüljetek. Filippi 4,4

Mi az, ami gyakran elkedvetlenít?
Melyek a valódi nehezeid, és mi az amit felnagyítasz?



ÖRÖM  
MILYEN ÖRÖMÖKRŐL BESZÉL A SZENTÍRÁS?

- A BŰNBOCSÁNAT ÖRÖME

„Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége 
megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, 
akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. 
Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom 
kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm 
ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked 
vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy 
bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad 
bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden 
hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik 
el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a 
szabadulás örömével.  Bölccsé teszlek, és megtanítalak, 
melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. 
Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, 
amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, 
másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de 
aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az 
Úrnak, ujjongjatok, ti igazak! Vigadjatok mind, ti igaz 
szívűek!” Zsoltárok 32

Miért nehéz beismernünk, ha 
valaki ellen vétettünk? 
A 32. zsoltár szerint, mi a 
következménye az elhallgatott 
bűnöknek?
Öröm és sírás – lehetnek 
együtt, mikor?



ÖRÖM  
MILYEN ÖRÖMÖKRŐL BESZÉL A SZENTÍRÁS?

- AZ ISTENNEL VALÓ KAPCSOLAT ÖRÖME
Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit 
szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit 
kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet 
igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és 
bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is 
az örök életet, amely azelőtt az Atyánál volt, most 
pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és 
hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is 
közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig 
közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus 
Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy 

örömünk teljes legyen. 1 Ján 1, 1-4

Egy emberrel akkor van 
kapcsolatom, ha beszélgetek 
vele, ha sok mindent 
megosztunk egymással, ha van 
valami közös célunk, vágyunk, 
de hogyan lehetek kapcsolatba 
Istennel?



Jeruzsálem falának a felavatásakor mindenütt fölkeresték a 

lévitákat,és elvitték őket Jeruzsálembe, hogy tartsák  meg a 

felavatást, és örvendezzenek hálaadással,  énekléssel, cintá-

nyérokkal, lantokkal és citerákkal. …

Azon a napon nagy véres áldozatokat mutattak be, és örültek , 

mert az Isten nagy örömöt szerzett nekik. Még az asszonyok és 

gyermekek is örültek. Messzire elhallatszott, hogy mennyire

örülnek Jeruzsálemben. …

Nehémiás 12

ÖRÖM  
MILYEN ÖRÖMÖKRŐL BESZÉL A SZENTÍRÁS?

- AZ ISTENNEL VALÓ EGYÜTT MUNKÁLKODÁS ÖRÖME

A babioni fogságból vissza tért nép heteken át 
szorgalmasan dolgozott, hogy a romos falakat újra 
építse. Ez a munka nehéz volt, fáradtságos és 
veszélyes. Mivel magyarázható akkor, hogy ennyire 
örültek, amikor elkészült?



 Az alkotás öröméről
„Bővölködővé tesz Istened, az Úr kezed minden munkájában, méhed gyümölcsében, állataid 

ivadékaiban és földed termésében. Mert újra öröme telik az Úrnak abban, hogy jót tegyen 
veled…” 5 Móz 30,9

 A gyógyulás öröméről 
„Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél.” 
Zsoltárok 51,10

 Csak haladóknak …. A kísértés öröméről
„Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván hogy hitetek 

próbája állhatatosságot eredményez.” Jakab 1,2

ÖRÖM  

A BIBLIA BESZÉL MÉG …


