HOGYAN MAXIMALIZÁLD AZ ÉLETED?
HOGYAN ÉLJEK EGY ÁLDOTT ÉLETET? – 1.RÉSZ
Zsoltárok 112
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
112 [1] [a] Dicsérjétek az Örökkévalót! 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 pedig megmarad örökké.
4
Még a sötétben is világosság ragyog
az istenfélőkre
Istentől, aki irgalmas,
kegyelmes és igazságos.
5
Jó annak, aki szívesen kölcsön ad,
és minden dolgában igazságos!
6
Nem éri soha veszedelem,
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 - Hálaadás
O - Örökséget hagyni
GY - Gyönyörködj Isten parancsolataiban
A - Áldás
N - Nemzedékek

HÁLAADÁS
Dicsérjétek az Örökkévalót! (Zsolt 112:1)

Ez a három szó egy erőteljes kezdete és alapja egy áldott életnek. Ez azzal kezdődik, hogy tudjuk ki Isten
és dicsérjük Őt.
A dicsőítés mindig egy kezdési pont. Dicsőítés HÁLAADÁST jelent. Ezért kezdjük a Közös Házi csoportokat
dicsőítéssel, ezért adunk hálát étkezés előtt. Jézus hálát adott Istennek mielőtt Lázárt feltámasztotta a
halából, Mózes dicsőítette Istent mielőtt kettévált volna a Vörös Tenger.
Az emberi természet szeret várni a hálaadásban addig, amíg egy válasz meg van válaszolva, de az áldás
dicsérettel kezdődik. Isten igéje azt mondja, hogy hálaadással menjünk be a kapuin.
Zsoltárok 100:4
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Lépjetek be kapuin hálaadással,
jöjjetek udvaraiba dicséretekkel,
tiszteljétek és áldjátok őt!
A dicsőítés nem korlátozódik le arra, hogy eléneklünk néhány dalt vasárnaponként a gyülekezetben.
Dicsőítés nem zene, nem dalok, nem érzelmek. A dicsőítés egy életstílus, amely magába foglalja az élet
minden spektrumát. Dicsőítheted Isten bármelyik napszakban, a hét bármelyik napján, az autódban, a
zuhany alatt, vagy éjszaka.
Ez nem arról szol, hogy kimondottan egy dalt énekelsz, vagy elszavalsz egy imát – ez egy kapcsolatról szól
a Mennyei Édesapáddal, aki szeret és törődik veled. Minél hálásabb vagy annál boldogabb leszel. Sok
ember gazdag mégis boldogtalan.
Az embereknek különböző elképzelésük van Istenről és ennek megfelelően kommunikálnak vele. Aki úgy
látja Őt, mint rideg és kemény személy, távolságot tart vele. Akik hivatalos és merev személynek látják,
általában formálisan közelednek hozzá. Azok, akik úgy ismerik őt, mint Édesapjukat és barátjukat, élvezik
a közelség áldását, a bensőséges kapcsolatot vele – amelyben bármikor hozzá futhatnak.
Bármilyen szituban vagy, nem vagy egyedül. A körülményeid el kezdenek megváltozni, amint el kezded
dicsőíteni Istent. Nem csak hogy őt teszed a fókuszba, de el kezded látni a dolgokat egy teljesen más
perspektívából. Amikor ő válik az életed fókuszává, dolgok el kezdenek változni jobb irányba!

ÁLDÁS
Zsolt 112:1 Milyen boldog és áldott, aki tiszteli és féli az Örökkévalót,

Áldott (boldog, szerencsés, irigylésre méltó) az az ember, aki féli az Urat (tiszteli, nagyra becsüli, dicsőíti)
(Amplified Bible fordítás) Az egész Biblián keresztül, Isten folyamatosan megígéri, hogy megáldja az Ő
embereit, de az Ő áldása ugyanúgy függ a mi döntéseinktől is. Két egyszerű döntési lehetőséget ad
elénk:
5 Mózes 30:19
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Tanúm az ég és a föld, hogy én elétek tártam a választást élet és halál, áldás és átok között!
Válasszátok hát az életet, hogy sokáig élhessetek ti is, meg utódaitok is!
Minden döntés, amit hozol, hatással van a jövődre. Ahogy ma élsz, a múltadban hozott döntéseid
következménye, de nincs olyan szituáció, amelyben Isten ne tudna egy új kezdetet adni. Amikor
elkezdhetsz Istennel járni és az ő akaratát választani, akkor egy teljesen új jövőt ad neked! A döntési
lehetőség egy hatalmas kiváltság ugyanakkor egy hatalmas felelősség is. Te döntesz milyen lesz az életed
többi része.
Biblia felsorol rengeteg áldást és átkot, amely közvetlenül kapcsolódik a döntésünkhöz, hogy
engedelmeskedünk vagy engedetlenek vagyunk Isten parancsolatainak. Azzal hogy Istennel való életet
választod, egy áldott életet választasz.
Isten mindig meg fog áldani, de ha azt gondolod, hogy az Ő áldása csakis egyedül teérted van, akkor
rosszul gondolod. Isten áldása túl kell, hogy mutasson a saját létezéseden. Isten azt mondta
Ábrahámnak, hogy meg fogja áldani, de ennek az áldásnak a célja túlmutatott a saját életén. Ezt mondta
Isten:
1 Mózes 12:2
2
Én pedig nagy nemzetté teszlek,
és megáldalak,
nevedet naggyá teszem,
sőt, áldássá teszlek téged!
Isten áldásainak a célja, hogy az áldásnak egy nagy csatornája legyél mások életében. Isten mindenkit
megáldott valamivel. Ha kicsivel, egy kicsit tudsz segíteni, de ha sokkal, egy sokat tudsz tenni. Amikor
áldott vagy, akkor egy hatalmas forrásod van, amiből hatással lehetsz másokra. Áldott vagy, hogy áldás
legyél.

GYÖNYÖRKÖDJ ISTEN PARANCSOLATAIBAN
Zsolt 112:1 „aki szereti parancsait!”

Parancsolat = alapelvek, törvényszerűségek. A világban vannak fizikai törvények és szellemi törvények.
Ugyanúgy ahogy a fizikai törvények nem változnak, a szellemi törvények sem. Néhány szellemi alapelv a
Bibliából:
Adj és neked is adni fognak
Lk. 6.38 Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe.
Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.”
Keresd először Isten királyságát, és beteljesült életed lesz
Mt. 6.33
De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.
Zsolt. 37.4
Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!
Anyagi áldás
Péld. 3.9 Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából,
akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból.
Mal. 3.10 Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek
próbára engem - mondja a Seregek URa. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges
áldást árasztok rátok.
Bölcsesség
Péld. 9.10 A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet.
Ahogy vetsz úgy aratsz
Péld. 22.8 Aki álnokságot vet, bajt arat, és megsemmisül haragjának botja.
2Kor. 9.6 Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat.
Mt. 7.7 „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.
Hosszú élet
5Móz. 5.16 Tiszteld apádat és anyádat, ahogyan megparancsolta neked Istened, az ÚR, hogy hosszú ideig
élhess, és jó dolgod lehessen azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!
Péld. 10.27 Az ÚR félelme gyarapítja a napokat, de a bűnösök esztendei megrövidülnek.
Élet
Ám. 5.6 Az URat keressétek, akkor élni fogtok…
Munka
Péld. 10.4
Aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít.
Péld. 12.24
A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog.
Aki mást felüdít ő is felüdül
Péld. 11.25
Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.

Tisztelet, megbecsülés
Péld. 21.21
Aki igazságra és hűségre törekszik, életet, igazságot és megbecsülést talál.
Embereknek való tetszés/megfelelés
Péld. 29.25 Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az ÚRban bízik, az oltalmat talál.
Hagyaték
Péld. 13.22 A jó ember örökséget hagy még unokáinak is, a vétkes vagyona pedig az igazra vár.
Bűnbocsánat
1Jn. 1.9
Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.
Egészség
Ézs. 58.9-11
Ha segítségül hívod az URat, ő válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok! Ha majd senkire sem raksz
jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a
nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény.
Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól
öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.
Péld. 3.7-8
Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az URat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek, és
felüdülés csontjaidnak.

Csak akkor fogod élvezni a Biblia ígéreteit, ha úgy döntesz, hogy Bibliai alapelvek alapján fogsz élni.
Mindenki szeretne áldást, de nem mindenki áll készen hogy a feltételekhez és alapelvekhez mérten éljen,
ami Isten áldását hozza el. Egyszerűen: ha szeretnél Bibliai eredményeket, Bibliai alapelvek szerint kell,
hogy élj!
Zsolt 112 elmondja, hogy az igaz ember szereti Isten parancsait. Szereti Isten igéjét és ezt fektette le
alapnak, amire építi az életét. Az eredmény: egy élet, amely készen áll az áldásra minden területén az
életnek – kapcsolatokban, anyagiakban, karrierben, szociális életben, családi és szellemi életben.
Isten igéje szerint élni, nem egy szelektív folyamat, amely megengedi, hogy válassz, hogy néhány
parancsolat szerint élsz, néhány szerint viszont nem. A Biblia elmondja:
Józsué 1:8
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A törvény könyvét szüntelen tanulmányozd, igéit ismételd magadban, és gondolkodj azokon, hogy
mindenben annak megfelelően járhass el. Ha így teszel, akkor minden utad sikeres lesz, és amibe
belefogsz, felvirágzik.
Ha szeretnél egy áldott életet élni, a kulcs: felfedezni és megtenni mindent, ami le van írva a Bibliában.
Sokszor szeretnénk mi is kocka hasat edzés nélkül! Áldást áldozatok nélkül! Növekedést befektetés nélkül!
Változást erőfeszítés nélkül! Győztes életet harc nélkül! Edzést fájdalmak nélkül! – ez lehetetlen! Ahhoz
hogy ez megtörténjen, neked tenned kell valami pluszt!

Isten ígéretei:
Bölcsesség, tudás, siker, jobb döntések, jobb egészség, hosszú élet, védelem, tisztelet, kedvezés,
magabiztosság, bátorság, erős jellem, beteljesülés, jó barátságok, kapcsolatok, értelmes élet, nagy
sikerek.
Minden ígéret elérhető számodra, ami a Bibliában van, de nem elég hinni, hanem engedelmeskedni! Ez
a kulcs az áldott élethez!
Lehet, hogy egyeseknek lenyűgöző az, hogy valaki mennyit tud a Bibliáról, de sokkal lenyűgözőbb látni az
ígéreteket, amelyek aktívan megáldják valakinek az életét.
„Akkor tudsz igazán valamit, mikor meg tudod tenni”
Az áldott ember a Zsolt 112-ben szereti Isten igéjét, mert látta a saját életében működni. Az Új
Szövetségben Jakab bátorít bennünket, hogy legyünk cselekvői az igének, és ne csak hallgatói (Jak 1:22)
Lehetsz hűségesen elkötelezett, hogy gyülekezetbe jársz, vagy hallgatsz tanításokat, vagy olvasol
könyveket, de anélkül, hogy alkalmaznád ezeket az alapelveket az életedben, nem fogod megtapasztalni
azt az áldást, amit Isten vágyik adni az életedre. Alkalmazd a Biblia alapelveit!

ÖRÖKSÉGET HAGYNI
2

Zsolt 112:2a Utódai hatalmas hősök lesznek a földön,

Az életed sokkal nagyobb, mint te azt gondolnád. Nem csak azért áld meg Isten, hogy áldás legyél
másoknak, hanem hogy egy mintát és példát adj, amit mások követnek. Pál apostol mondja:
2 Timóteushoz 1:13
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Tekintsd mintának és kitartóan kövesd az egészséges tanítást, amelyet tőlem hallottál! Ragaszkodj
hozzá a Krisztus Jézus iránti hittel és szeretettel!
Minden döntés, amit hozol, hatással van a nemcsak a te jövődre, de a körülötted élőkre. Amikor valaki
Isten alapelvei alapján éli az életét, ez által megalapozza, és megfelelő mederbe irányítja az utódai
életét, hogy hősök legyenek a világban. Ez olyan emberekről beszél, akik erősek, befolyásosak és
változást hoznak a világba. Most állj meg egy pillanatra és gondolkozz el azon, hogy milyen mintát fektetsz
le az utánad jövő generációk számára? A Biblia azt mondja:
Példabeszédek 13:22
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)
22
Az igaz örökséget hagy még az unokáinak is,
a bűnösök vagyona pedig az igazak számára van félretéve.
Nagy örökséget hagyni a gyermekeidnek vagy unokáidnak sokkal többről szól, mint egy ház vagy egy rakat
pénz. Egy nagy örökség nem más, mint egy sikeres példa az életedben, amely képessé teszi őket, hogy
ráépítsenek az alapra, amit leraktál. Mikor egy erőteljes és hatékony életet élünk, ez felül fogja múlni a
saját generációnkat és hatással lesz a jövő generációira.
Zsoltárok 37:25
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Gyermek voltam, meg is öregedtem,
de nem láttam igazat elhagyatva,
sem, hogy gyermekei koldultak volna.
Isten ígérete egy igaz ember életére, hogy az életeden lévő áldás tovább lesz adva a leszármazottaidnak.

NEMZEDÉKEK
Zsolt 112:2 mert az istenfélők gyermekeit
az Örökkévaló megáldja!
Isten mindig generációkon keresztül dolgozik. Generációról generációra áldás és átok mindig átadódik.
Nézd vissza a családfádat, és lehet, hogy felfedezel áldásokat (vagy problémákat, negatív karakterbeli
tulajdonságokat) amiket örököltél.
Nem kell, hogy a történelem megismételje magát! Tudnod kell: semmi nincs megírva előre, változtathatsz
a befejezésen! A jó hír az, hogy mindegy hogy milyen háttérből jössz vagy mit örököltél, nemcsak meg
tudod változtatni az életed irányát, de egy új irányt tudsz lerakni az utánad jövő generációk számára.
Abban a pillanatban, hogy Jézus Krisztusnak adod az életedet, egy új szellemi örökséged lesz.
A Biblia azt mondja:
Példabeszédek 22:6
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Neveld a gyermekedet hozzá illő módon,
s akkor még idős korában sem tér el tanításodtól.
Egy gyerek úgy fog felnőni, amilyen módon felnevelték és képezték. Ez negatív és pozitívan is működik.
Látni fogod a Bibliai alapelvek gyümölcsét, amikor ezek egy fiatal életének alapjává válnak. Azt fogod látni,
hogy céltudatosak, magabiztosak lesznek, nagyszerű hozzáállásuk lesz és sikeressé vállnak. Más részről
látod a generációk romlását, mikor Krisztust és az Ő alapelveit elutasítják, vagy kompromisszumot kötnek.
A döntéseknek meg van a hatalmuk, hogy megváltoztassák a jövőt, a gyermekeid jövőjét.
Az igaz ember a Zsolt 112-ben átad valami erőteljes dolgot a gyermekeinek – Isten bölcsessége és
alapelvei képessé teszik őket, hogy áldott életet éljenek. Amikor Isten alapelvei szerint éled az életedet,
átadod Isten áldását a jövő generációira.

