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Mert én megtanultam, hogy körülményeim között 
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       Fil 4/11



MI AZ ELÉGEDETTSÉG

 szellemi fogalom, kategória, de lehet fizikai is
 szívbéli állapot, nem függhet a körülményektől (boldog 

mondások)
 betöltve Isten által (Zsolt 107/9) (Mert megitatta a szomjazókat és jól tartotta  az 

éhezőket.)

 hálával teli szív
 stabilitás, ugyanakkor nem egy statikus állapot
 tanulható, fejleszthető

 Isten szerint: Isten tervének és bennünk való munkálkodásának 
ismerete rendkívüli stabilitást, elégedettséget biztosít

 világ szerint: nincs, soha nem elég



Mitől leszünk elégedettek

 Isten visel gondot rólunk (1 Tim 6/6, Zsolt 107/9)

 Az Istentől rendelt helyünkön vagyunk (Péld 30/8-9) (Óvj meg a hiábavaló és 
hazug beszédtől, se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem! Adj annyi 
eledelt amennyi szükséges, hogy jóllakva meg ne tagadjalak, és ne mondjam 
: kicsoda az Úr? El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam 
Istenem nevét.

 Az elégedettség nem függ a körülményektől

      A megelégedettség nem más, mint hálás, hűséges, gyümölcsöző használata 
azoknak amiket kaptunk…. Méghozzá tiszta, többre nem minden áron vágyó 
szívvel. 



A megelégedettség útja

helyes Istenkép, élő, eleven kapcsolat az Úrral 
 tanulható, nem magától jön (Fil 4/11-12) 

mit vár el Isten tőlem (Gal 5/22)

 Isten akaratának megcselekvése (Jak 2/20)

 Isten vezetése (Ján 15/16, 2 Kor 9/8, Zsid 13/5)

hittel elfogadom



Az elégedetlenség okai

Hitetlenség (Jak 1/7)

Gazdagság (Máté 19/23, 1 Tim 6/7)

Nélkülözés – hiány (Jób 5/24)

Kívánság - önzés – irigység (2 Móz 20/17, Jak 1/14-17, 4/1)

Zúgolódás (Zsidó 3/16)

És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy 
szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a 
megöntözött kert, és mint vízforrás, a melynek vize el nem fogy. 

Ésa. 58.11



Ige gyűjtemény

2 Móz 20/17,  5 Móz 31/20
Zsolt 34/10,  81/17,  107/9,  145/16,  147/14
Péld 12/10-13,  13/25,  19/23,  28/19,  30/7-9
Ésa 1/19,  58/11
Jer 31/14
Ezék 28/4-5
Malak 3/12
Máté 5/6,  19/23
Ján 15/16
2 Kor 9/8
Fil 4/11-13 
1 Tim 6/6-10,  17
Zsid 3/16-19, 13/5
  



Válassz örök értékeket 
a mulandók helyett!



„Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda 
takarítom be minden gabonámat és javamat,

és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van 
sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál!

Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel 
elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit 
felhalmoztál?

Így jár az, aki magának gyűjt, és nem 
Isten szerint gazdag.”             Lk. 12,18-21



Mit használ az embernek, ha az egész 
világot megnyeri is, de a lelkében kárt 
szenved? 

                                   Mk 8, 36
Taníts minket úgy számlálni 

napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! 
       

                         Zsoltárok 90, 12



Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy 
a fáraó lánya fiának mondják.

Mert inkább választotta az Isten népével 
együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig-óráig 
való gyönyörűségét,

mivel nagyobb gazdagságnak tartotta 
Egyiptom kincseinél a Krisztusért való 
gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. 
                                          Zsid. 11,24-26



Mit építesz? – 1 Kor 3
Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és 

mindegyik majd a maga jutalmát kapja, 
fáradozásához méltóan. 

Mert más alapot senki sem vethet a 
meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus

Fa, széna, pozdorja – vagy arany, ezüst, 
drágakő ? 

A próba – elég, vagy átmegy?



Válassz örök értékeket a 
mulandók helyett!
Krisztusi látásmód, az örök élet 

perspektívája; az isteni és emberi 
gondolkodás szétválasztása –  „Amilyen 
magas az ég a földtől...” 

 Ábrám és Lót
 Ruth és Naómi
 Jézus és Péter



A Lélek gyümölcse: 

Szeretet, öröm, békesség, 
türelem, szívesség, jóság, hűség, 
szelídség,

  mértékletesség 
– az ilyenek ellen nincs törvény.

Gal 5,22



Sáfárnak lenni megtiszteltetés!

Úgy tekintsen minket minden 
ember, mint Krisztus szolgáit és 
Isten titkainak sáfárait. 

                                      1Kor. 4,1



Isten hervadhatatlan koszorút ad!

Aki pedig versenyben vesz részt, 
mindenben önmegtartoztató: 
azok azért, hogy elhervadó koszorút 
nyerjenek, 
mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. 

                                          1Kor. 9,25



• Krisztus családjához való tartozás

• A jellem, a személyiség 
megváltozása

• „Az erre így szólt: Jól van, jó  
szolgám...” (Lk. 19,17)

• Hányan mondják a mennyben: – 
köszönöm!



Milyen hozzáállást alakítsunk ki? 
Hozzunk helyes, bölcs döntéseket!
Hozzunk áldozatot!
Kívánjuk és engedjük, hogy 
  Isten használjon!

A stafétabot átadása:
Mit hagysz örökségként 

gyermekeidre?



Kiscsoportos kérdések
A megelégedés témakörhöz
- Miért jó érzés számodra elégedettnek lenni?
- Ne is vágyjunk többre, hisz az amink van úgyis 

„elég” kell legyen?

Az örök értékek témakörhöz
A mulandó értékekkel ne is foglalkozzunk, hiszen úgyis csak 

az örök értékek maradnak meg?
Hogyan tudom növelni az örök értékeimet?
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