
Szerezz Istennek örömet! 
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Ige:  
Lk 10,38-42 – Mária és Márta 
38Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fo-
gadta. 39Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszé-
dét. 40Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött, és így szólt: Uram, nem 
törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy 
segítsen! 41Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyug-
talankodsz, 42pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt válasz-
totta, amelyet nem vehetnek el tőle. 
 
Róma 12,1 1Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos isten-
tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul… 

 
Kedves Testvéreim a Krisztusban! Néhány nappal ezelőtt (kedden) olvashattuk Márta és 

Mária történetét a Bibliaolvasó kalauz alapján. 
Jól ismerjük ezt a történetet. Tudjuk azt, hogy volt még egy harmadik testvérük, Lázár is, 

akit Jézus egy másik alkalommal feltámasztott, pedig már 4 napja halott volt. Erről János evan-
géliumában olvashatunk a 11. részben. 

Tudjuk, hogy Márta jó háziasszony volt. És bizonyára nagyon örült annak, hogy Jézus és a 
tanítványok betértek hozzájuk. Ugyanakkor egy háziasszony számára nagy kihívás és feladat, 
hogy ennyi embernek akár csak egy szerényebb vendégséget is elkészítsen. Ezért olvassuk azt, 
hogy „Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka.” (40.v.) Arra gondolt, hogy azzal tud 
Jézusnak örömet szerezni, ha ebédet készít, és megvendégeli Őt tanítványaival együtt. Azért ez 
azt jelenti, hogy Jézussal együtt legalább 13-an érkeztek Betániába Mártáék házához. 

Aztán nagyon hamar Mártának elege lett abból, hogy a testvére, Mária nem segített a ven-
dégség elkészítésében, és Jézusnak panaszolja el sérelmét, persze úgy, hogy azt Mária is bizto-
san hallotta.  

Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd 
hát neki, hogy segítsen!  

Amúgy ez számomra elég furcsa, hogy Márta a vendégnek kezd el panaszkodni a testvérére, 
hogy nem segít a sütésben-főzésben. Olyan, mintha lett volna korábban is köztük valamilyen 
vita, és most végre Márta azt érzi, hogy Jézustól segítséget fog kapni. 

Jézus azonban nem a várt feleletet adja Mártának, hanem a következőt mondja: 
41Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, 42pedig kevésre van szük-

ség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. 
 
Márta és Mária teljesen más habitusúak voltak, és lehet, hogy ez okozta közöttük a feszült-

séget. Márta azzal fejezte ki Jézus iránt a tiszteletét és szeretetét, hogy vendégséget készített, 
Mária pedig azzal tisztelte meg Jézust, hogy teljesen odaszánta az idejét és minden figyelmével 
a vendég felé fordult. 

 
Kedves Testvérek! Ez a történet elgondolkodtatott engem, és fel kell tennem azt a kérdést, 

hogy mivel lehet Istennek örömet szerezni? Márta és Mária története valójában arról szól, hogy 
mindketten örömet akarnak szerezni Jézusnak, de kiderül, hogy Mária figyelmének jobban örül 
Jézus, mint Márta lázas tevékenységének. Mária a jó részt választotta azzal, hogy Jézus lábához 
ült és hallgatta, amit mond. 
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Úgy kell ezt a helyzetet elképzelni, hogy a szobában volt egy nagyon alacsony asztal, amely 
köré leheveredtek a férfiak. Vagy még az is lehet, hogy asztal se volt, csak ki töröküléseben, ki 
pedig a könyökére támaszkodva feküdt alacsony ágyakon, vagy takarókon. Jézus valószínűleg 
inkább így hevert. A lába pedig a körből kifele volt, és oda, a második sorba ülhetett le Mária. 
Így még jól hallotta a beszélgetést, de jelenlétével nem zavarta a férfiakat, mert azt nem illett. 

Jézus pedig a beszélgetésen keresztül tanította a tanítványait. Ebben a helyzetben Mária a 
jó részt választotta. Azt, hogy hallgassa Jézust, és figyeljen rá. 

Abban a szituációban mindenképpen ez volt a jó rész, hiszen nemsokára biztosan útra fog-
nak kelni, és akkor már nem lesz lehetőség hallgatni a tanítást. 

Ugyanakkor Jézusnak ez a mondata semmiképpen sem jelenti azt, hogy az Úr csak és kizá-
rólag akkor örül nekünk, ha csendben Igét hallgatunk. 

 
Testvéreim a Krisztusban! Gondolkodjunk tovább azon, hogy mivel lehet az Úrnak örömet 

szerezni? Mit érthetünk meg a Szentírásból, mi az, ami Istennek örömet okoz? 
Pál apostol azt írja a Római gyülekezetnek levele 12. részében: 1Kérlek azért titeket, test-

véreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat 
élő, szent, Istennek tetsző áldozatul… 

Ezek szerint Istennek tetszik az, ha a mi életünket úgy éljük, hogy az egész életünket okos 
istentiszteletként éljük. És így odaszánjuk önmagunkat Istennek élő és szent áldozatként, amely 
tetszik neki. 

Istennek tehát azzal tudunk örömet szerezni, ha az egész életünket úgy éljük, hogy minden 
tettünkkel, minden szavunkkal és gondolatunkkal tiszteletet adunk az Úrnak. Az okos istentisz-
telet tehát nem az, hogy az ember a héten egyszer, vasárnap elmegy a templomba egy órára, 
mert egy órát igazán ki lehet bírni, és hát valljuk be, ha nem is kényelmesek a padok, de mégis-
csak ki lehet ezt a kis időt bírni. Hanem az okos istentisztelet az, amikor az egész életünket át-
hatja az, hogy mindenféle módon megpróbálunk Istennek tetsző életet élni. Megpróbálunk neki 
örömöt szerezni. 

Négyféle módon tudunk Istennek örömet szerezni a hétköznapokban. Nézzük meg ezeket 
egyesével! 

 
1. Mindenekelőtt azzal tudsz Istennek örömet szerezni, ha minden másnál jobban sze-

reted Őt. Egy nagyon egyszerű példát szeretnék erre mondani. Amikor két fiatal egymásba sze-
retnek, szerelem lobban a szívükben egymás iránt, akkor hogyan és mivel szereznek egymás-
nak örömet?  

Csupán azzal, hogy igyekeznek minél több időt egymás közelében tölteni. Ott vannak egy-
más mellett, és engedik, hogy a szeretet áradjon köztük. És elég annyi, hogy fogják egymás ke-
zét, vagy csak egymás szemébe néznek, és egyszerűen engedik, hogy a szeretet túlcsorduljon és 
áradjon köztük. Ennyi elég a boldogsághoz. 

Hóseás próféta által ugyanezt mondja el Isten az ő népének:  
6Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat. 

(Hós 6,6) 
Nem kell, hogy erőlködj! Nem kell, hogy ajándékokat adj nekem, csak érezni akarom, hogy 

szeretsz engem. Nem kellenek az áldozati állatok, ha csupán kötelességtudatból és törvénytisz-
teletből mutatod be az áldozatokat. Sokkal jobban tennéd, ha nem mutatnál be égőáldozatot, de 
a felém áradó szereteted őszinte, igaz és szívből jövő lenne. 

Az 5Móz 10,12-ben is hasonlót olvasunk: Most pedig, Izráel, mit kíván tőled Istened, az 
ÚR? Csak azt, hogy Istenedet, az URat féld, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szol-
gáld az URat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. 

Jézus nagyon hasonlóan tanította a törvénytudót arra, hogy melyik a nagy parancsolat a tör-
vényben: „37Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes 



 3 

elmédből.” 38Ez az első és a nagy parancsolat. 39A második hasonló ehhez: „Szeresd fele-
barátodat, mint magadat.” 40E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. 

Jézusnak ezek a szavai nagyon szorosan összekapcsolják az Isten szeretetét és a másik em-
ber szeretetét. Ezért nem lehet úgy örömet szerezni az Istennek, hogy a másik embert gyűlöljük. 
Ez önmagunk becsapása lenne. János apostol 1. levelében pontosan erről az önbecsapásról be-
szél. János úgy fogalmaz, hogy sötétségben vannak azok, akik nem szeretik, sőt gyűlölik a test-
vérüket. És így Istent sem szerethetik. Tehát abban az emberben nem fog gyönyörködni az Úr, 
aki nem szereti a testvérét, vagyis a másik embert. 

 
2. Másodszor pedig azzal tudsz Istennek örömet szerezni, ha tökéletesen bízol benne. 
11Az istenfélőkben gyönyörködik az ÚR, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. – ol-

vassuk a Zsolt 147,11-ben.  
Akkor bízol teljesen Istenben, amikor felismered, hogy Ő tudja, mi a számodra a legjobb az 

életben. Amikor ezt megteszed, akkor elkezdesz bízni Istenben, és még a lehetetlen is valósággá 
válik. Tulajdonképpen nagyon nehéz ezt felismerni és elfogadni. Ugyanis valahogyan mindig azt 
gondoljuk, hogy mi tudjuk, mi a legjobb nekünk.  

Hát nem ezért szokott hisztizni már egy kisgyerek is? A gyerek azt akarja, ő meg akarja 
kapni, ő nem akarja azt a kabátot felvenni, mert jót akar magának. A szülő azonban mást akar, 
mert a szülő a tapasztalata által jobban tudja, mi válik valóban a gyermeke javára. És a két aka-
rat összeütközik. A gyerek hisztizik, a szülő pedig néha nehezen fogadja el, hogy a gyermeke 
mást akar. 

Istennek örömet szerzünk azzal, hogy kockázatot vállalunk, amikor hiszünk Benne. Elhisz-
szük azt, hogy Urunk valóban jót akar nekünk, és ebben a jóban részünk lesz, megadja nekünk. 

Jézusnak egy alkalommal a következő kérdést tették fel:  
28Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? 29Jézus ezt felelte nekik: 

Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. (Jn 6,28-29) 
Jézus világosan elmondta, hogy abban gyönyörködik Isten, ha hisznek Neki, bíznak benne, 

és ezért elfogadják azt, Akit Ő küldött a világ üdvözítőjéül. Jézus itt már nemcsak általánosság-
ban mondja azt, hogy az emberek bízzanak és higgyenek Istenben, mert ezzel tudnak örömöt 
szerezni Istennek, hanem egészen konkrétan utal arra, hogy általa megjelent az Isten üdvözítő 
kegyelme minden embernek, és ez az ő üdvösségüket is szolgálja. Ezért higgyenek benne, és 
akkor azzal a Mindenható Isten számára is kedvesek lesznek. 

 
3. Harmadszor azzal tudsz örömet szerezni Istennek, amikor teljes szívvel engedel-

meskedsz neki.  
3Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai 

pedig nem nehezek.  Fogalmazza meg János apostol az első levelében (1Jn 5,3). 
Nem szerezheted meg az üdvösséget azzal, hogy jó dolgokat teszel. Nem szerezheted meg 

az újjászületést sem, ahogy nem tudtál tenni semmit sem az első megszületésed érdekében sem. 
Ezért a két létfontosságú születéséért semmit sem tehetünk. Születésünket és újjászületésünket 
kapjuk. 

De ahogy a szüleid mosolyogtak, amikor engedelmeskedtél nekik, úgy Isten is mosolyog rád, 
és gyönyörködik benned, amikor engedelmeskedsz a parancsolatainak. 

 
Hogyan tudsz teljes szívvel engedelmeskedni?  
• Fenntartások és visszatartások nélkül: mindent megteszel, és mindent odaadsz, amit Is-

ten kér tőled. 
• Halogatás nélkül, mert a halogatás már engedetlenség. (A két testvér példázata: Mt 

21,28-31a 
28Erről pedig mit gondoltok? Egy embernek volt két fia. Az elsőhöz fordulva ezt mondta: 

Fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben! 29Ő így felelt: Nem akarok. Később azonban 
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meggondolta magát, és elment. 30Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. 
Ő azonban így felelt: Megyek, uram. De nem ment el. 31Ki teljesítette a kettő közül az apja 
akaratát? Azt felelték: Az első. 

• Teljesen, vagyis úgy, hogy nem válogatod ki azt, hogy minek akarsz engedelmeskedni és 
minek nem, hogy mit teszel meg, és mit nem. 

• Végül engedelmeskedjünk Istennek örömmel! 
 
Az engedelmesség azonban nem könnyű. Sőt, akár kényelmetlen vagy kifejezetten nehéz is 

lehet az engedelmesség. Eszünkbe juthat a történet, amikor Isten azt kérte Ábrahámtól, hogy 
áldozza fel neki fiát, Izsákot (1Móz 22). Elképesztő történet, aminek a végén Isten váratlan meg-
oldással szabadította meg Izsákot, és így Ábrahám úgy tudott engedelmeskedni Istennek, hogy 
a fia helyett egy kost áldozhatott fel. 

A Zsidókhoz írt levél 11-ben ez van megírva: 17Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, 
amikor Isten próbára tette, és egyszülött fiát vitte áldozatul… 6Hit nélkül pedig senki sem 
lehet kedves Isten előtt… 

Az Istennek való engedelmességnek ára van. Mégis, ha hittel engedelmeskedünk, akkor az-
zal örömet szerzünk Istennek. 

 
4. Végül, negyedszer azzal tudsz örömet szerezni Istennek, ha betöltöd azt a célt, amire 

megalkotott téged. 
 
Isten nemcsak akkor örül, ha Bibliát olvasunk, imádkozunk, vagy a templomban vagyunk. Ő 

örül nekünk akkor is, ha finomakat eszünk, ha sétálunk, játszunk, kirándulunk, találkozunk a 
családunkkal.  

Isten tehetséget adott nekünk bizonyos dolgokra, ezért örül annak, amikor kibontakoztat-
juk a tehetségünket. Gondoljunk a talentumokról szóló példázatra, amikor az útra induló úr a 
szolgáinak feladatot adott kinek-kinek a tehetsége szerint. Amikor pedig visszajött, akkor azo-
kat a szolgákat dicsérte és jutalmazta meg, akik használták adottságaikat és a kapott lehetősé-
get. 

 
Kedves Testvérek! Isten gyermekei vagyunk a Jézus Krisztusban való hit által. Ahogyan a 

szülő gyönyörködik gyermekeiben, úgy gyönyörködik Isten mibennünk is. Törekedjünk az Is-
ten előtti kedves életre! 

Legyen az egész életünk okos istentisztelet úgy, hogy… 
1. hogy minden másnál jobban szeretjük az Urat. 
2. hogy tökéletesen bízunk Istenben. 
3. hogy teljes szívvel engedelmeskedünk neki. 
4. hogy betöltjük azt a célt, amire megalkotott bennünket. Ámen. 
 
Loment Péter lelkész 


