HOGYAN MAXIMALIZÁLD AZ ÉLETED?

HOGYAN ÉLJEK EGY ÁLDOTT ÉLETET? – 3.RÉSZ
Zsoltárok 112
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
[1] [a]
112
Dicsérjétek az Örökkévalót! (Adjatok hálát) Hallelújah!
Milyen boldog és áldott, aki tiszteli és féli az Örökkévalót,
aki szereti parancsait!
2
Utódai hatalmas hősök lesznek a földön,
mert az istenfélők gyermekeit
az Örökkévaló megáldja!
3
Családja gazdag és virágzó,
jósága (becsületessége) pedig megmarad örökké.
4
Még a sötétben is világosság ragyog
az istenfélőkre
Istentől, aki irgalmas,
kegyelmes és igazságos (könyörületes).
5
Jó annak, aki szívesen kölcsön ad (emberséges)
és minden dolgában igazságos (körültekintő, megfontolt)!
6
Nem éri soha veszedelem, (nem rendül meg)
emléke pedig örökre megmarad.
7
Rossz hírtől nem fél, meg nem ijed,
mert szíve erős, bízik az Örökkévalóban.
8
Erős a szíve nem remeg,
semmitől sem fél,
nyugton nézi ellenségeinek vesztét.
9
Bőkezűen adakozik a szegényeknek,
igazságossága örökre megmarad,
hatalma pedig dicsőségesen emelkedik.
10
Dühösen nézik ezt az istentelenek,
fogukat csikorgatják tehetetlen dühükben,
azután eltűnnek.
Bizony, a gonoszok kívánságai
és tervei szertefoszlanak!
H álaadás, és dicsőítés
O örökséget hagyni
GY önyörködj Isten parancsolataiban
A ldás
N emzedékek
É rő és segítség
L ojalitás és igazságosság
J ólét
E mberséges bánásmód
K egyelem és könyörület
E llenség
GY őzelem

Á
L egyőzi az félelmet
D iszkrét és megfontolt
O rök emlék
T ántoríthatatlan
T
É
L
E
T
E
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DISZKRÉT ÉS MEGFONTOLT
112:5 és minden dolgában igazságos (körültekintő, megfontolt)!
Az angol fordítás azt mondja, hogy az igaz embert minden dolgában a körültekintés és a
megfontoltság vezeti. Vezetni = irányítani, terelgetni, kormányozni egy megfelelő irányba. Sok
embert semmi sem vezet – ők a körülményeik között hánykódnak, de Jézus azt mondja:
János 16:13
Hungarian New Translation (NT-HU)
13
amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra;
Mindig sok opció lesz elérhető az életben, de Isten szellemi törvényei mindig az Ő tervei felé fog
kormányozni. Miért kell, hogy a megfontoltság irányítson? Isten igéje azt mondja:
Példabeszédek 2:11
Hungarian New Translation (NT-HU)
11
Megfontolás (okos előrelátás) őrködik feletted, értelem oltalmaz (tart meg) téged.
A megfontoltság fog megtartani a megfelelő úton. Mitől fog megvédeni? A hirtelen felindulásból jött
rossz döntések következményétől.
Ebbe beletartozik, hogy emberségesen bánunk, becsületesek vagyunk, és Isten bölcsességét
használjuk.
A megfontoltság azt is jelenti, hogy meg vagyunk áldva jó ízléssel és ítélőképességgel. Vannak
olyanok, akiknek jó ízlésük van, de nincs jó ítélőképességük, másoknak jó az ítélőképessége, de nincs
jó ízlése. (Pl. ha megveszel egy gyönyörű luxusautót, amit nem tudsz fizetni – van egy jó ízlésed, de
nincs ítélőképességed. Néhányan olyan autót választanak, amit ki tudnak fizetni, de nincs ízlésük) Egy
fiatal férfi választ egy gyönyörű menyasszonyt maga mellé – tökéletes ízlésre vall, de ha nem
foglalkozik és rosszul bánik vele – rossz ítélőképesség. Sosem lesz olyan házassága, mint amiről
álmodott.
Azt gondolom meg lehet mind a kettő: Isten igéje szerint kezeled az ügyeidet és hallgatsz a
megérzéseidre. Kezeld az életedet bölcsességgel, jó ítélőképességgel és élj egy áldott életet!
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TÁNTORÍTHATATLAN
Nem éri soha veszedelem, (nem rendül meg)

Az egyik legerőteljesebb tulajdonság egy áldott ember életében, hogy soha nem rendül meg. Ez az ige
nem azt mondja, hogy soha nem tapasztal meg rázós időszakokat az életében, de Isten ígérete, hogy
nem fog megrendülni. Miért? Mert szilárdan áll egy helyen, vagy más szavakkal: szíve rendületlen,
meggyökerezett.
Milyen könnyen tudsz megrendülni? Az igazság az, hogy nem tudod, addig, amíg meg nem remeg az
életed. 1989 decemberében egy pusztító földrengés rázta meg Newcastle-ben New South Wales
városát. Volt egy hotel, amely úgy tűnt kibír egy nagyobb földrengést, de pont az ellenkezője történt:
földig rombolódott.
Miért van az, hogy néhány ember földig rombolódik rázós időszakok alatt, mások erősen és
győzedelmesen állnak? Ez egyedül attól függ, hogy a szívüket mire/mibe helyezték és alapozták.
Zsoltárok 16:8
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
8
Tekintetem az Örökkévalóra függesztem,
aki jobb kezem felől van,
ezért nem rendülök meg soha!
Ez ugyanolyan, mint amikor egy repülőgép egy beprogramozott repülési terv szerint repül, az életed a
szíved beállítása szerint működik. Amikor csalódottan érzed magad vagy a hited tesztelve van, akkor
ami a szívedben van az fog kijönni! Ha szíved nem a megfelelő alapra lesz helyezve, az életed le fog
térni a menetirányból.
Amiben tényleg hiszel az fog kijönni a viszontagságos körülményekben. Jézus azt mondta, hogy
amivel tele van a szív, azt szolja a száj. Könnyű dicsőíteni Istent és pozitívan beszélni mikor minden jól
megy, de mi jön, ki belőled mikor egy nehézséggel nézel szembe? Amikor a szíved Jézus Krisztusra és
az Ő Igéjére van alapozva, lehet, hogy „légörvényt” tapasztalsz az úton, de nem fogsz megrendülni és
nem fogsz letérni az útról.

ÖRÖK EMLÉK
112:6 emléke pedig örökre megmarad.
Gondolkoztál már azon, hogy milyen emléket fogsz magad után hagyni, miután elhagyod ezt a földet?
Jót, rosszat, vagy semmilyet?
Jó emléket hagyni a gyermekeidnek – ez egy jó örökség, ezzel szemben egy rossz emlék vagy hírnév
felelőssége. A neved, az emléked egy olyan valami, amit a leszármazottaid büszkén viselnek, mint egy
tiszteletbeli kitüntetés.
Példabeszédek 10:7
Hungarian New Translation (NT-HU)
7
Az igaznak az emlékezete áldott, de a bűnösök neve semmivé lesz.
Korábban beszéltük az fontosságáról, hogy hatással legyünk a következő generációkra. Isten
megmentett téged, ezzel egy időben másokra is gondolt, hogy rajtad keresztül meg fog menteni.
Hiszem, hogy minden kereszténynek tudnia kell, hogy nem csak meg lettek mentve, de ezzel együtt el
lettek hívva egy célra.
2 Timóteushoz 1:9
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
9
Hiszen ő az, aki megmentett és elhívott, hogy szent népévé tegyen bennünket
Az egyik legnagyobb dolog, amivel hozzájárulhatunk a világhoz az életünkkel: hogy azt építjük, amit
Jézus mondott, hogy építene: a Gyülekezetét. Azt mondta: hogy a pokol kapui sem tudnák
megrengetni a Gyülekezetét, nem fog elmúlni soha! Amikor elkötelezzük magunkat a Gyülekezete
sikeréhez és építéséhez, automatikusan az Ő akaratába helyezzük magunkat.
Az egyik legnagyobb döntés, amiket meghozhatsz, hogy felajánlod az életedet, hogy építesz és
megvalósítasz valami olyat, ami bizonyságul és örökségként fog állni a következő generációk számára.
Ha szeretnél egy örökséget, amely örökké áll: építsd Jézus Gyülekezetét!
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LEGYŐZI A FÉLELMET
Rossz hírtől nem fél, meg nem ijed,

Milyen sok aggodalommal jár aggódni. Hihetetlen hogy emberek mennyi időt töltenek azzal, hogy
aggódnak a munkájuk, kapcsolataik, pénzük és egészségük miatt.
Következmény: ez a szorongás el kezd uralkodni az életén és fizikálisan, érzelmileg és szellemileg
kihat rá. Az igazság az, hogy az aggodalom mindig vissza fog tartani és korlátozni (limitálni) fogja a
potenciált benned. Sosincs pozitív hatása, mert mindig a problémára fokuszál a megoldás helyett.
Példabeszédek 12:25
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
25
Az aggodalom elcsüggeszti,
a jó szó pedig felvidítja az embert.
2Tim. 1.7
Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.
Félelem gyengévé tesz, Isten azt akarja, hogy erős legyél. Isten azt akarja, hogy kinyúljunk emberek
felé! Azt akarja, hogy részt vegyünk egymás életében, a félelem viszont visszatart ettől! Sok olyan
ember megsérült, nem akarnak bevonni másokat az életükbe! Sok ember fájdalmas kapcsolaton
ment keresztül, elszigetelt életet élnek, nem akarnak részt venni kapcsolatokban ismét. Félelem van
önmaguk felé, nem engednek senkit a közelükbe! Félelem megakadályoz, hogy szeretetben járjunk!
A félelem megtámadja a gondolatainkat! Megakadályozza, hogy józanul gondolkodj! – örült
dolgokat fogsz gondolni! (soha nem fog megváltozni ez a szitu, rosszul fog sikerülni, el fogsz bukni…) –
ilyenkor elfelejtjük, ami lehetetlen az embernek, lehetséges Istennek! Ne higgy a: „soha”
hazugságoknak! Egyedül egy dolog soha nem fog megváltozni, ez pedig Isten! Bármi más
megváltozhat: nincs olyan ember, aki ne tudna megváltozni, pénzügyi szitu, munka, személyes kapcs,
gyermek, házastárs, egyedül Isten nem változik!
Az elitélés, büntetés és szenvedés gondolata ugyanilyen. Ellenség gondolatokat fog adni, amikor
elfogadod ezeket, akkor jön a félelem. Ha szeretnél valamit tenni a félelmeiddel, valamit kell tenned
a gondolataiddal! Azt gondoljuk, nem tudunk semmit tenni a gondolatainkkal. Az ellenség pont ezt
akarja elhitetni, hogy nem tudsz semmit tenni ezekkel. A Biblia azt mondja: le tudsz rombolni
gondolatokat és újakat tudsz felemelni!
2Kor. 10.4-5
hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények
lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten
ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre
Mit tegyek, mikor félelemben élek:
1. Kezeld a gondolataid! Meg tudod választani, miről gondolkodsz! Legjobb, ha kinyitod a szád
és helyes dolgokat kezdesz el beszélni!
2. Ezeken az időszakokban a megfelelő környezet nagyon fontos. Okosan válaszd meg a
barátaidat, tanácsadóidat. A dicsőítés fontossága nagy ilyenkor. Vedd magad körül pozitív,
hittel teli hangokkal, amelyek szembenéznek a problémával, de a megoldásra fokuszálnak.

3. Kerüld azokat, akiknek nincsen válaszaik az élet mindennapi problémáira. (A negatív,
bosszankodó, panaszkodós, állandóan kritizáló embereket)
4. Sose fogadd el azokat a nézeteket, hogy a szenvedés és üldöztetés Isten akarata, ezek a
Gonosz fegyverei, amivel kitartóan azért küzd, hogy eltérítsen Isten fantasztikus tervétől az
életedre nézve.
5. Jó hogy itt vagy, de nem igazán fog működik, ha nem kezded el tenni ezeket otthon! Az igének
nem hallgatói, hanem cselekvői kell, hogy legyünk!
6. Nem tudok arról prédikálni, hogyan tartsd távol az életedtől a félelmet, hogy ne érezd! De azt
igen hogyan ne élj félelemben! Szembe kell nézned vele!
7. Fogadd be Isten szeretetét
1Jn. 4.18
A szeretetben nincs félelem
Nagyon kevés ember tudja, hogy Isten szereti őket, ha tudnák, egész máshogy viselkednének, mint
most! Könnyen el hisszük, amikor jól csináljuk a dolgokat, de mi van akkor, amikor hibázunk. Könnyű
másoknak mondani, hogy Isten szeret téged, de annál nehezebb befogadni ezt. A Biblia azt mondja,
amikor ezt tesszük nem lesz több félelem az életünkben! Szóval, ha vannak még félelmeink, akkor ez
azt jelenti, hogy jobban kell ismernünk Isten szeretetét. Nem azt jelenti, hogy nem tudunk semmit
erről, de tudnunk kell többet! Emlékeztetnünk kell magunkat, hogy Isten szeret minket! Gondot visel
rólunk, nem kell a múlttól félnünk, Isten fedez minket! Nem kell a jövőtől félnünk, Isten fedez! Ha
nem tudod, mit tegyél, Isten tudja mi fog történni! Ő az Alfa és az Omega, az elkezdő és befejező. A
szeretetben nincs félelem!
(Message fordítás: )
1Jn. 4.18
Nincs helye a félelemnek a szeretetben! Igazi szeretet száműzi a félelmet. Mivel a félelem bénító, egy
félelemben való élet (haláltól való félelem, ítélettől való félelem) olyan, mint aki még nem teljesen
formálódott a szeretetben! Sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki
pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.
Szeretet = Isten
1 János 4:7-8
Isten maga a szeretet
7

Kedveseim, Isten szeretetével kell szeretnünk egymást, mert ez a szeretet Istentől származik. Aki így
szeret, az mind Istentől született, és ismeri Istent. 8 Aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert
Isten maga a szeretet.

