HOGYAN MAXIMALIZÁLD AZ ÉLETED?
HOGYAN ÉLJEK EGY ÁLDOTT ÉLETET? – 5.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 (az igaz ember örökké kitart),
hatalma (tisztelete) 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
GY

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 rős védelem
T isztelet és megbecsülés
E rősség és kitartás
T ényleges nagylelküség

TÉNYLEGES NAGYLELKŰSÉG
Zsolt 112:9 Bőkezűen adakozik a szegényeknek (kinyúl mások felé saját házán kívül/idegen
helyeken)
Isten természete az, hogy ad, és minden, amit tesz egy nagylelkű szívből ered. Ugyanúgy, nekünk is
arra kéne vágynunk, hogy ténylegesen nagylelkűen legyünk, és engedni, hogy az életünk áldások
folyama legyen mások számára. Nagylelkűség nem arról szól, mennyid van, sem arról, hogy mennyit
tudsz bizonyítani egy adott szituációban - a nagylelkűség igazi szellemisége egy életstílus.


Egy látásmód

Példabeszédek 22:9
9
Aki jó szívvel adakozik (nagylelkű szemei vannak), áldott lesz,
mert saját kenyeréből ad az éhezőknek.
Egy nagylelkű szem túllát magán és gyorsan észrevesz lehetőségeket, hogy megáldjon másokat.
Ahelyett hogy hátradől es keményen ítélkezik mások felett, egy nagylelkű szív nyitott, hogy elhiggye a
legjobbat.


Egy gondolkozásmód

Ézsaiás 32:8
8
De a nemes (nagy) lelkű nemes terveket sző,
ki is tart azok mellett,
és nem ingadozik.
Amikor a nagylelkűség egy gondolkozásmóddá válik, mindig kigondol terveket, hogy áldjon meg
másokat. Isten látta a világ szükségét és egy nagylelkű stratégiát gondolt ki. Ezt úgy hívják:
evangélium, ami azt jelenti: jó hír!


Egy életforma

Ézsaiás 32:8
8
De a nemes lelkű nemes terveket sző,
ki is tart azok mellett,
és nem ingadozik (erősen áll ezen az alapon).
Amikor a nagylelkűség egy életformává válik, ez lesz az alapbeállítás. Ez nem egy teher, nem egy
különleges esemény, vagy egy kelletlen kötelezettségnek élem meg - ez egy életstílus. Olyan, amit ha
nem csinálsz már furcsa lesz. Isten ígérete, hogy akinek egy nagylelkű szeme van, az önmagát áldja
meg.
Isten királysága mindent jelent, ami az Ő uralma alatt van: Mennyet és Földet. Ahhoz hogy egy
Királyság szellemiséged legyen, egy olyan látásodnak kell lennie, amely nagyobb nálad - mindig
nagylelkű stratégiákat es terveket kell, hogy kigondolj, hogy megáldj másokat. Nagylelkűség egy
látásmód, egy gondolkozásmód, és egy életforma.

ERŐSSÉG ÉS KITARTÁS
112:9 igazságossága örökre megmarad (kitart),
Isten ígérete már most elérhető számodra, de kell, hogy legyen benned egy elkötelezettség, hogy
kitartasz, ill. egy szívósság és türelem hogy meglásd megvalósulni. A Biblia azt mondja nekünk:
Zsidókhoz 10:36
36
Legyetek türelmesek és kitartók, mert miután mindent véghezvittetek, amit Isten akar, megkapjátok
tőle, amit megígért!
Kitartás = a feladás elutasítása, és az elhatározás, hogy továbbmész egészen addig, amíg nem kapod
meg az ígéretet. Amikor eldöntöd, hogy egy olyan életet akarsz, ami Isten elveire épül, akkor
egyrészről meg fogsz tapasztalni ellenállást és üldöztetést, de ugyanúgy meg fogod tapasztalni a
kísértést is, hogy feladd.
Jakab 1:12
12
Boldog és áldott, aki a kísértésben kitart, mert miután kiállta a próbát, megkapja az örök élet
koszorúját, amelyet Isten azoknak ígért, akik szeretik őt.
A Biblia tele van bátorítással, hogy állj erősen a kísértésben. Jakab folytatva a levelét, elmagyarázza
azt, hogy amikor kísértve vagyunk, ez nem Istentől jön. Elmagyarázza azt, hogyan kezdődik a kísértés,
amikor emberek elcsábulnak a saját kívánságaikon keresztül vagy egy hamis elképzelésen keresztül,
mely egy nem reális képet fest le arról, ami nem is létezik.
Az elbátortalanítással szemben, legyél körültekintő a fantáziákkal, amiket a gondolataidban formálsz,
amelyeket vagy leállítasz, vagy kompromisszumot kötsz, mert vonzónak tűnnek. Egyik kép sem adja
vissza a teljes igazságot, és ez a Sátán stratégiájának a része, hogy elrabolja tőled Isten áldásait.
A kitartás szelleme egy elkötelezettség hosszútávra – és szükséged lesz erre a házasságodban,
pénzügyeidben és a szellemi utazásodban Istennel. Amikor ezek a dolgok nehézzé fordulnak, és
jönnek a kísértések, akkor ne keress rövid kiutat / a könnyebb utat.

TISZTELET
112:9 hatalma pedig dicsőségesen emelkedik.
A Zsoltárok 112 leírja, hogy az igaz ember hatalma dicsőségesen emelkedik. A „hatalma szó” az erejét
és befolyását jelenti, „emelkedik” szó, azt jelenti, hogy mindenki körülötte felismeri az értékét. Szó
szerint azt jelenti, hogy a befolyása megemelkedik a hitelességén és tiszteleten keresztül, és ez segíti
elő, hogy nagy befolyása és tisztelete legyen. Hogyan lesz nagy befolyásod? A tiszteleten keresztül.
A tisztelet Isten egyik áldása, és óriási előny egy befolyásos életben. Ha szeretnél befolyásos életet
élni szükséged lesz tiszteletre. Az Ige azt mondja, hogy az isteni bölcsesség következménye:
Példabeszédek 3:4
4
Akkor Isten és az emberek
egyaránt szeretni fognak, és megbecsülnek.
Gondolkodj, el mi kell ahhoz, hogy valakit tiszteljenek és szeressenek az emberek és Isten? Isteni
bölcsesség. Egy olyan ember, akinek jó karaktere és nagy és pozitív befolyása van a környezetére.
Szóval a tisztelet miért egy áldás az életben? Lehetsz sikeres abban, amit csinálsz, de tisztelet nélkül,
soha nem érsz el semmilyen jelentőségteljes szintjét a befolyásban. Ime 5 dolog, amit hozzáad a
tisztelet az életedhez:






A szavaidnak hatalma/ereje lesz
Sikerek fognak követni
Az előléptetések életformává vállnak
Az tisztelet fog megvédeni a rossz híresztelésektől és támadásoktól
Emberek versengeni fognak, hogy kövessenek

A tisztelet nem egy luxus dolog, amit meg lehet venni vagy kérvényezni, hanem valami olyan, amit
kiérdemelsz egy bizonyos idő alatt. Az igazság az, ha tiszteletet szeretnél kapni, tiszteletet kell
adnod.
Teljesen mindegy mire hívott el Isten, amikor tiszteletet adsz, tiszteletet fogsz kapni, ami segít, hogy
beteljesítsd az elhívásodat.

ERŐS VÉDELEM
112:10 Dühösen nézik ezt az istentelenek,
A tisztelet meg fog óvni az ellenség váratlan támadásaitól. Évszázadok óta a Sátán stratégiája, hogy
lerombolja a keresztények hitelességét és aláássa a Gyülekezet hírnevét.
Amint elveszted a hitelességedet, azon veszed észre magad, hogy nem leszel hatékony, mert ezzel
együtt elveszted a tekintélyedet, áldásodat, a befolyásodat, azt a pozíciót, amit megszereztél. Viszont
azzal hogy feddhetetlen, becsületes és tiszteletreméltó vagy, ez egy nagy védelem lesz az Ellenséged
támadásai ellen. Isten igéjének ígérete:
Ézsaiás 54:17
17
De az ellened készült fegyverek
mind kudarcot vallanak.
Az ellened szóló vádaskodásokat
mind meghazudtolod.
Mert ez az Örökkévaló szolgáinak öröksége,
hogy magam szolgáltatok nekik igazságot!” [a]
— mondja az Örökkévaló.
Ez nem mindenkinek ígéret! Ez csupán azoknak ígéret, akik igazságban élnek. Fegyvereket fognak
ellened formálni, de biztosan nem lesznek hatásosak, hacsak nem teszed ki saját magadat egy könnyű
célpontnak. A Biblia tisztán tanít bennünket:
Efézusiakhoz 4:27
27
Ne adjatok helyet magatokban a Sátánnak, ne adjatok neki semmi lehetőséget!
Azzal hogy nem adsz neki lehetőséget, előnyt és felhatalmazást, hogy bejöjjön az életedbe ezzel
meghiúsítod a próbálkozásait, hogy elrabolja Isten áldásait az életedből.
Ahhoz, hogy jó teniszező legyél, alacsonyan kell ütnöd a labdát, hogy nehéz legyen az ellenfelednek
lecsapnia. Ugyanígy kell ellenállnod a Gonosz stratégiájának – alacsony labdát kell adnod. Ne legyél
tudatlan az eszközeivel kapcsoltban. Az ellenség sosem fog fair módon játszani. Ha vannak dolgok az
életedben, amik helyet adtak számára, hogy lecsapja, kezeld ezeket! Ha nem kezeled, lehetőséget
adsz neki, hogy ezeket felhasználja saját magad ellen.
Be tudod zárni az ajtót előtte, és golyóállóvá tudod tenni a házasságodat, érzelmeidet, egészségedet
és az anyagiakat azáltal, hogy Isten elvei szerint éled az életed.

