
                   HOGYAN MAXIMALIZÁLD AZ ÉLETED? 
 

            HOGYAN ÉLJEK EGY ÁLDOTT ÉLETET? – 2.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- Örökség 
GY- Gyönyörködj Isten parancsolataiban 
A- Áldás 
N- Nemzedékek 
 
 
É - Erő és segítség 
L - Lojalitás és tisztesség 
J - Jólét 
E - Emberséges bánásmód 
K - Kegyelem és együttérzés 
 
 
 
 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=psalms%2520112:1-&version=erv-hu#fhu-ERV-HU-15198a


JÓLÉT 
112: 3Családja gazdag és virágzó 

 
Egy másik ígérete Istennek, hogy jólét es gazdagság lesz az igaz ember házában. Néhányan lehet, hogy 
kényelmesebben éreznék magukat, ha ez az ige azt mondaná, hogy jólét es gazdagság jön a szívükbe. Ők 
azok, akik küszködnek a ténnyel, hogy a jólét Isten ígérete. 
 
Sok keresztény küszködik a ténnyel, hogy sok lehet nekik. Sajnos ez a gondolkodásmód tartotta vissza az 
egyházat, mert a jólétet es a pénzéhességet ugyanannak gondolták, és ez lekorlátozta a forrásokat. 
„Jólét” szó sokszor található a Bibliában, ugyanúgy, mint az „áldás”, „gazdagság” és „túláradó élet”. Nem 
találok olyan igét, ami azt állítja, hogy Isten azt akarja, hogy szegény es szűkölködő életünk legyen.   
 
Zsoltárok 35:27 
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 
27 De örüljenek és vigadjanak, 
    akik javamat kívánják! 
Mondják: „Milyen hatalmas az Örökkévaló! 
    Bizony, örül szolgái sikerének (gazdagságának)!” 
 
Gondolkodj rajta: Isten örül, amikor jól élünk. Amikor megértjük, hogy Isten áldása az életünkben 
másokért van, a sikerességünk hatása megnövekszik és megtalálja a célját.  
 
A Mennyei Atyánkat, mint egy szerető szülő, nem zavarja, ha a gyermekei anyagilag áldottak. Jólét nem 
csak gazdagságot jelent. A jólét és gazdagság csak egy oldala egy túláradó életnek - ez többről szól, 
mint anyagi dolgok. 
 
3 János 1:2 
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 
2 Szeretett barátom, tudom, hogy a lelkednek jó dolga van. Imádkozom, hogy minden tekintetben jó 
dolgod legyen, és testileg is éppen olyan jó egészségnek örvendj, mint amilyen jól vagy lélekben. 
 
A pénzzel nem tudod megvenni egy családot, jó kapcsolatokat, jó hírnevet, vagy fizikális egészséget. Ne 
becsüld alá, de ne is zárd ki ezeket az áldásokat a szótárodból, ahogyan a „jólétre” gondolsz. Egy igazán 
sikeres ember vágyik Isten teljességére az élete minden területen! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LOJALITÁS ÉS IGAZSÁGOSSÁG 

112:3 jósága (igazságossága) pedig megmarad örökké 
 
 
Sose gondold azt, hogy Isten nem akar megáldani. Nagyon érdekes hogy gyakran említi a Biblia együtt az 
igazságosságot az áldással. Egyszerűen az igazságosság azt jelenti, hogy megigazultál Istennel, 
kapcsolatod Istennel rendezve van. 
 
Nem gondolom, hogy a pénz probléma Istennél, mert mérhetetlen források vannak nála - de a Biblia 
folyamatosan szembesíti az embereket a pénzhez való hozzáállásukban. Azt mondja, hogy a pénz 
imádata minden gonoszság alapja. (1tim 6:10) A szíved indítéka fogja megkülönböztetni - bármit is 
teszel a pénzeddel - hogy igazságosságban vagy igazságtalanságban élsz. 
 
1 Timóteushoz 6:10 Pénzimádatukból sokféle baj és gonoszság származik. A pénz utáni sóvárgás már 
letérített a hit útjáról egyeseket, akik ezen felül még rengeteg szenvedést is okoztak saját maguknak.  
 
Jakab 1:11 
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 
11 Mert felkel a nap, és a forró szél kiszárítja a növényeket, lehullnak a virágok, és szépségük elmúlik. 
Ugyanígy múlik el a gazdag ember is. Egyik nap még üzleti terveket készít, a másik nap már halott. 
 
A probléma nem a gazdag ember jóléte, hanem ami az ő szívet hajtja/ami után a szíve megy. Ha a 
céljaid csak a szükségeidre és saját vágyaidra összpontosítanak, akkor ezek csak ideig-óráig fognak 
megvalósulni, egy idő után el fognak múlni. De Jézus egyértelműen elmondja, mi kell, hogy hajtson 
bennünket: 
 
Máté 6:33 
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 
33 Isten Királyságával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván — erre törekedjetek mindenek 
előtt! Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. 
 
A kulcs az: hogy mit raksz az első helyre, es mik a prioritások az életedben. Amikor Isten királyságát 
rakod első helyre az életedben és az Ő igazságosságát keresed, akkor megígéri, hogy ezek a dolgok - 
anyagi szükségeid (ruha, kaja, lakás, benzin…) be lesznek töltve. Isten királyságát prioritásba helyezni azt 
jelenti, bele vetsz valami olyanba, aminek örökké tartó értéke van és soha nem fog eltűnni. Ahogy a 
Biblia kijelenti: „az igazságossága örökké tart” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ERŐ ÉS SEGÍTSÉG 
112:4 Még a sötétben is világosság ragyog 

    az istenfélőkre 
 
Mindannyian kihívásokkal nézünk szemben az életünkben – pl. lehet ez egy pénzügyi nyomás, 
munkahelyi vagy egészségbeli gondok, kapcsolati kihívások. Egyik legnagyobb áldás az életben, hogy 
mindegy hogy min megyünk keresztül, sosem vagyunk egyedül.  
 
Zsoltárok 46:1 
 Isten a menedékünk, 
    és minden erőnk forrása! 
    Ő mindig biztos segítség a bajban! 
 
Dávid király, az az „Úr az én pásztorom” c. dal írója ismerte Isten azonnali segítségét. Zsolt 23-ban azt 
írja: „ha a halál árnyékában is járok, nem félek, mert te velem vagy”. 
 
Zsoltárok 16:7 
Áldom az Örökkévalót, 
    mert ő tanácsol engem, 
    lelkem mélyén[a] még éjjel is tanít! 
 
Sok dolog miatt kerülhetünk a sötétség éjszakájába: pl. zavarodottság, pánik, félelem. Sokan elvesztik az 
útjukat a sötétség óráiban, de az ígéret az áldott embernek Zsolt 112-ben, hogy a sötétség közepette 
fény gyúl. Az egész Bibliában, a fény mindig Istent szimbolizálja. Jézust a világ világosságának írja a Biblia, 
és a fény mindig kiűzi a sötétséget.  
 
A kihívásunk, hogy erősen álljunk és következetesek maradjunk, amikor sötét órákkal nézünk szembe. 
Ha ezekben az időkben tényleg a szívünk irányít bennünket, akkor fontos, hogy a szívünket Isten 
ígéreteire irányítsuk át. Ha a szíved csak pánikkal van tele, akkor ez fog irányítani, tehetetlenül és 
erőtlenül fogod magad érezni a nehéz időkben. 
 
A krízisek közepette maradj hűséges és szorgalmas. Állj szilárdan Isten igéjén. Kérd meg, hogy vezessen, 
és végül látni fogod, ahogy a sötétség eltűnik. Emlékezz, hogy Isten azonnali segítség a bajban.  
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KEGYELEM ÉS KÖNYÖRÜLET 
112:4 aki irgalmas (könyörületes), 

    kegyelmes és igazságos. 
 
Az igaz ember a Zsolt 112-ben olyannak van bemutatva, aki kegyelmes és tele van könyörülettel. Ez a két 
erőteljes tulajdonság határozza meg Jézus Krisztust is. Isten kegyelme az Ő jóindulata, nem lehet 
kiérdemelni, ez egy végtelen forrás. Ez egy ingyenes ajándék. Néhány ember nem tudja elfogadni, hogy 
a kegyelem elég - valami többet akarnak tenni, hogy kiérdemeljék maguknak.  
 
Rómaiakhoz 5:20 
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 
20 Isten pedig behozta a Törvényt, és ez csak tovább szaporította a bűnöket. De ahol elszaporodik a bűn, 
ott Isten kegyelme még inkább megsokasodik. 
 
Áldás a mi döntésünktől függ. Talán van néhány nagy hiba, amit elkövettél az életedben, de ezeknek 
nem kell befolyásolniuk a jövődet, amikor megérted, hogy Isten kegyelme győzedelmeskedik ezek felett. 
Nincs semmi más, amit tenned kéne, mint hogy meghozol egy döntést, hogy megváltoztatod az életed 
irányát, és elfogadod az Ő meg nem érdemelt jóindulatát, és ki nem érdemelt áldását az életedben.  
 
A könyörület egy másik erőteljes karakterbeli tulajdonság. Minden esetben mikor Jézust a könyörület 
indította, mindig valami erőteljes dolog történt.  
 
Máté 14:14 
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 
14 Amikor Jézus partra szállt, és látta az összegyűlt sokaságot, megsajnálta őket, és meggyógyította a 
betegeiket. 
 
Amikor egy kemény szituációt látunk, az emberi természet könnyen mutat együttérzést, de az igazság 
az, hogy nem mindig erre van szükség. Az együttérzés felismeri a problémát vagy fájdalmat, és lehet, 
hogy egy időre jobban érzed magad, de nem arra fókuszál, hogy segítsen a problémát elgördíteni.  
 
Az emberek hajlamosak körbevenni magukat olyan emberekkel, akik "megértik őket" vagy "elfogadják 
őket úgy, ahogy vannak", ahelyett hogy egy olyan környezetbe próbálnának kerülni, ahol a megoldás 
felé irányítják őket. Az együttérzésnek nincsenek válaszai, de a könyörület egy erőteljes dolog, ami 
aktiválja Isten válaszát az életedbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



EMBERSÉGES BÁNÁSMÓD 
112:5 Jó annak, aki szívesen kölcsön ad és minden dolgában igazságos! 

 
Isten ígérete az, hogy nekünk kell lennünk a kölcsön adóknak, és nem a kölcsönvevőknek.  
 
5 Mózes 28:12 
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 
12 Megnyitja neked 
    kincsesházát, az eget, 
hogy esőt adjon földedre, 
    kellő időben, 
s hogy kezed munkáját 
    megáldja bőségesen. 
Te adsz kölcsön 
    sok más népnek, 
míg neked nem kell 
    kölcsönkérned soha. 
 
Ha mindig szükségben szenvedsz, mindig ki vagy szolgáltatva mások segítségére. Sokkal jobb, ha egy 
olyan pozícióban vagy, amelyben te vagy a kölcsönadó, vagy a segítő, mint hogy mindig az ellenkező 
póluson élsz. 
 
Példabeszédek 22:7 
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 
7 A gazdag uralkodik a szegényen, 
    és az adós szolgája a hitelezőjének. 
 
Kötelezd el magad egy olyan utazásra, amely során az adósból (kölcsönvevőből) kölcsönadóvá (ellátóvá) 
válsz.  A tulajdonos mivolt egy olyan pozícióba fog helyezni, amely lehetőséget ad, hogy megáld más 
emberek életet. Nem tudod tovább adni azt, ami neked sincs meg. Ez nem arról szól, hogy kontrollálsz 
másokat, hanem megvéd téged attól, hogy mások manipuláljanak vagy kontrolláljanak. Ha mindig 
kölcsön kérsz, ez megkötöz és bebörtönöz, de amikor abba a pozícióba kerülsz, hogy lehetőséged van 
adni, ez felszabadít. 
 
Míg a világ gyakran szívtelenül bánik a környezetével, viszont egy igaz embernek igazságosan és 
emberségesen kell végezni a dolgait. Ebbe beletartozik, ahogyan végzi a munkáját, és ahogyan az 
embereket, ill. a kapcsolatait kezeli. Ez ugyanakkor kihat arra is amilyen módon reagál a fájdalmakra és 
sérelmekre. 
 
Ha szeretnéd tudni, hogyan végezd a dolgaidat emberségesen, csak gondolj, arra Isten hogyan kezeli 
azokat, akik úgy döntenek, hogy őt követik - egy mérhetetlen kegyelemmel.  
 
Amikor kapcsolatokról vagy munkáról van szó, hozz meg egy döntést, hogy becsületes leszel és őszinte. 
Isten nem áldja meg a fekete dolgokat és a tisztességtelenséget.  
 
Legyél becsületes, amikor anyagiakról van szó, és kezeld az embereket kegyelemmel, egy 
nagylelkűséggel. A helyes alapelveket alkalmazva nem csak számodra lesz áldás, de azok is, akikkel 
bánsz meg fogjak tapasztalni ezt az áldást! 
 


