
HOGYAN MAXIMALIZÁLD AZ ÉLETED? 
                    
                  HOGYAN ÉLJEK EGY ÁLDOTT ÉLETET? – 4.RÉSZ 

 
                                             Zsoltárok 112 

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 
112 [1] [a] 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 (állhatatos, szilárd), bízik az Örökkévalóban. 
8 Erős (megalapozott) a szíve nem remeg, 

    semmitől sem fél, 

    nyugton nézi ellenségeinek vesztét (győztesen néz szembe az ellenséggel, kihívással). 
9 Bőkezűen adakozik a szegényeknek (kinyúl mások felé saját házán kívül/idegen helyeken), 

    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 lhatatosság és bizalom 
L egyőzi az félelmet 
D iszkrét és megfontolt 
O rök emlék 
T ántoríthatatlan 
T eljes meggyőződés 
 
É lismerés és siker 
L átás 
E  
T  
E  
T 
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ÁLLHATATOSSÁG ÉS BIZALOM 

112: 7 mert szíve erős (állhatatos, szilárd), bízik az Örökkévalóban. 

 

Az egyik előnye, mikor valóságos hited van: hogy állhatatos leszel (szilárd, rendíthetetlen). Az 

állhatatosság jellemvonása, hogy nem billensz ki, vagy mozdulsz el a menetirányból. Egy teljes 

elhatározást és képességet jelent, hogy erősen állj a túlsúllyal szemben (szembeszélben). Nem kell, 

hogy egy érzelmi hullámvasúton élj, ha az életed Istenbe vetett valódi hiten alapszik.  

A korinthusi gyülekezet első pásztora Pál apostol volt, aki kihívás elé állította a friss hívőket, hogy 

legyenek állhatatosak, szilárdak: 

1 Korintusi 15:58 

58 Mivel ez így van, kedves testvéreim, legyetek szilárdak, hogy senki ne tudjon kimozdítani 
benneteket a helyetekről! Mindig teljes erővel és odaadással végezzétek az Úr munkáját, hiszen jól 
tudjátok, hogy az ilyen munka sohasem hiábavaló. 

Az első századi keresztények erősen álltak az üldöztetések közepette, és ennek eredményeképpen 
egy óriási növekedést és előrehaladást tapasztaltak meg.  

A Zsolt 112 összekapcsolja az állhatatosságot a bizalommal. Az igaz ember a Zsolt 112-ben jólétben 
és gazdagságban él, de a bizalma nem ezekben a dolgokban van – hanem Istenben. A hit és a 
bizalom egy olyan dolog, amely állhatatosságot és stabilitást hoz az életedbe. 

Azzal, hogy a bizalmadat valakibe vagy valamibe fekteted, ezzel azt mondod, hogy van egy erős 
hited a megbízhatóságában és van egy erős magabiztosságod, hogy nem fog soha cserbenhagyni. 
Ez az eredménye a Mindenható Istennel való kapcsolatnak. Őt úgy hívja a Biblia: El Shaddai, ami 
azt jelenti: az Isten, aki több mint elegendő – mindig megbízható, mindig rendíthetetlen. Ő az 
alapja egy rendíthetetlen karakternek, amely arra fog buzdítani, hogy előre fokuszálj, és 
megmozdíthatatlanul állhatatos legyél. Ezt mondja a Biblia: 

Példabeszédek 3:5-6 
5 Bízz az Örökkévalóban teljes szívvel, 
    és ne menj a saját fejed után! 
6 Minden helyzetben ismerd fel az Örökkévalót és akaratát, 
    akkor majd ő egyengeti utadat, 
    és vezeti lépteidet! 
 
Amikor Istenben bízol az egész életeddel, soha nem kell aggódnod, vagy félned. Ő soha nem fog 

elhagyni.  

 

 

 

 



TELJES MEGGYŐZŐDÉS 

112: 8 Erős (megalapozott) a szíve nem remeg, 

 

Miért van az, hogy vannak olyanok, akiknek az élete egy krízis és következetlenség mintáját követi, 

míg mások élete az áldások és jó szerencse mintáját? Nagyon egyszerű – akik egy erős 

meggyőződéssel élnek, megerősödik az életük, akik gyenge meggyőződéssel élnek, gyengül az 

életük. Ez attól függ, hol van a szívük. 

Az igazság az, ha semmiért nem állsz fel/ki, bármi el tud buktatni. Nem lehetsz semleges – ki kell 

állnod valami mellett. Pál Apostol tudta mi mellett áll ki, és semmi sem tudta kizökkenteni a 

meggyőződéséből. A börtön cellájában leírta azt, amiben hitt, a meggyőződését és 

elkötelezettségét Jézus Krisztus felé.  

2 Timóteushoz 1:12 

12 Emiatt kell most elszenvednem a fogságot, de nem szégyellem, mert ismerem Jézust, akiben 
hiszek. Meg vagyok győződve, hogy az ő kezében biztonságban van a rám bízott kincs, amíg 
elérkezik az a Nap.[a] 

Ha nincs valamiről egy kialakult meggyőződésed, bármit el fogsz hinni. Sokan nem tudják mi a 

meggyőződésük, nem biztosak abban, amiben hisznek. Ahelyett, hogy ők lennének hatással vagy 

meggyőznének másokat, könnyen befolyásolja őket bármi, amivel találkoznak. 

 

A meggyőződésed meg fogja határozni az életutadat. Ez azt eredményezheti, hogy válhatsz 

olyanná, aki meggyőződésben él, vagy olyanná, aki valaminek a hatása alatt/által él. 

 

Példabeszédek 16:25 
25 Van olyan út, amely helyesnek látszik, (mindenki azt mondja h helyes) 
    végül mégis a halálba vezet. 
 

A meggyőződés hiánya nem fog megölni fizikailag, de az álmaid, házasságod, jóléted halálát fogja 

okozni. Amikor valaminek a hatása által élsz, a bizalmadat abba helyezed, ami úgy tűnik, hogy 

helyes, de amikor meggyőződésben élsz, a szerint fogsz élni, ami valóban helyes – Isten útja 

szerint. 

Tudnod kell, mi a meggyőződésed, mert ezek azok az elvek, amik lerakják az életed mintáját.  
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ELISMERÉS ÉS SIKER 
112:8 semmitől sem fél, nyugton nézi ellenségeinek vesztét (győztesen néz szembe az ellenséggel, 

kihívással). 

Az áldott élet olyan, amelyik a sikert ismeri és nem a bukást. A siker, akár csak a jólét egy bibliai 
szó.  
 
Józsué 1:8 

8 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. 

Korábban már beszéltünk róla, ahhoz, hogy elérd ezt a sikert, elmélkedned kell Isten igéjén, és az 
Ő elvei szerint kell, hogy élj! 
 
Néhány ember azt gondolja, hogy Isten elővesz egy varázspálcát és hirtelen sikeressé válunk. Ilyen 
mentalitással nem mész semmire. 
 
Vannak, akik elbátortalanodnak, mikor nem látják azonnal a változást az életükben, de Isten 
hűségessége nem egy hét vagy hónap alatt mutatkozik meg. Isten alapelveivel kapcsolatban egy 
élethosszúságú hozzáállásnak kell lenned. (Sokszor fiatalon meghozol egy döntést és 20-30 év 
múlva látod meg a gyümölcsét) 
 
Néha megnézünk néhány sikeres, ismert embert, és azt szeretnénk, ami nekik van. De ahelyett, 
hogy a pozíciójukat néznéd, inkább gondold át mire volt szükségük, hogy odáig eljutottak. Sok 
ember akarja az áldást és az ígéretet, de nem akarnak megdolgozni érte és várni rá! 
 
Zsidókhoz 6:12 

12 Ne legyetek lusták! Azokat kövessétek, akik hittel és türelemmel végül megkapták, amit Isten 
ígért nekik! 

Rengeteg tehetséggel teli ember szabotálja a lehetőségeit, mert kevés bennük a türelem és a 

kitartás a nehéz időszakokban. Szükséged lesz megtartó erőre, ha szeretnéd az áldott életet. Ha 

nem tapasztalsz meg sikert azonnal, ne add fel! Csináld tovább Isten akaratát egy türelmes és 

kitartó szellemiséggel. Mindent megadott neked, hogy beteljesítse az ő terveit az életedben. Ha 

folyamatosan Isten teszed első helyre, megbízhatsz benne, hogy be fogja teljesíteni az ígéreteit, 

hogy ezen keresztül megáldjon téged! 

 

 

 

 

 



LÁTÁS 

112: 9 Bőkezűen adakozik a szegényeknek (kinyúl mások felé saját házán kívül/idegen helyeken) 

Az egyik dolog, amit szeretek az igaz emberrel kapcsolatban a Zsolt 112-ben, hogy egy olyan életet 

él, amely jóval túlárad a saját életén. Azt írja, hogy kinyúl mások felé a saját házán kívülre: az élete 

egy kinyúló és széles/nagy hatással levő élet mások felé. 

Azok az emberek, akik sosem tudnak tovább lépni az életükben, azért van, mert a látásuk kicsi. 

Ahelyett, hogy tovább növekednének és tágítanák az életüket, inkább azt válasszák, hogy nagy 

halak lesznek egy kis tóban. Ezzel a saját potenciáljukat limitálják.  

Példabeszédek 29:18 
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU) 
18 Ahol nincs prófétai látás, 
    ott elvadul és lezüllik a nemzet. 
De milyen boldog és áldott, 
    aki követi a tanítást! 
 

Egy álom vagy kimondott cél egy irányt és értelmet fog adni az életednek. Nagyon sok ember 

frusztrált, mert semerre sem haladnak, vagy érnek el valamit is. Az idejük, energiájuk, pénzük 

kárba vész, mert az életük cél nélküli.  

Jézus tudta, hogy Isten országának a céljaiért született, és értette, hogy a világgal való kapcsolata 

ekörül a cél körül forgott. Te és én ugyanígy Isten céljaiért születtünk, amely egy olyan befolyással 

teli élet, mely túlmutat önmagunkon.  

Sokszor a munkánk nyomását és stresszét hordozzuk, azért dolgozunk, hogy ételt rakjunk le az 

asztalra. De egy nagy-szívű lelkület, azon kezd el gondolkozni, hogyan nyúljon ki mások felé a saját 

házán túl, hogy mit tud másokért megtenni, és ételt biztosítani sok-sok asztal számára. Lehetetlen 

hogy nagyobb látásod legyen, mint Isten terve az életedre. Az Ő tervei óriásiak! Ahogy Isten el 

kezdi megáldani az életedet, szélesítsd ki az életedet és kezdj el magadon túl gondolkozni, hogyan 

építsd Isten királyságát. 


