
A bibliaolvasás áldásai
Igehirdetés

Alapige: Zsolt 119,97-105



A bibliaolvasás akadályai

•Mennyit olvassuk a 
Bibliát?

Akadályok, kifogások: 
• időhiány, 
• érdeklődés hiány 
•olvasás hiány 

(kortünet)



Bibliaolvasás hiányának következményei

• lelki kiüresedés
•megállás a növekedésben
• Istentől való eltávolodás
•Motiválatlanság
•belefeledkezés a világba



A 119. zsoltárról

•A leghosszabb zsoltár
•Téma: a „törvény 
magasztalása” –
tágabb értelemben a 
Biblia magasztalása
•Alfabetikus zsoltár (8-
8 igevers egy-egy 
kezdőbetűvel)



Nem elég csak olvasni 
a Bibliát
•Kutatni kell (2, 10. vers)
• Elmélkedni felette (15. 27. 

vers)
•Gyönyörködni az igében 

(16. 47. vers)
•Megérteni kell (27. vers)
•Megtartani (44. vers)
• Szívbe zárni (11. vers)



Imádság kell, hogy 
megértsd

• Isten jelenti ki az 
Ige igazságát, 
értelmét, üzenetét 
•Kérni kell: „Nyisd 

föl szememet…” 
(18. vers), „értesd 
meg velem 
utasításaid célját” 
27. vers



Imádság kell, hogy 
vágyat érezz

•„Add, hogy szívem 
intelmeidre 
hajoljon, ne a 
haszonlesésre.” (36. 
vers)



1. Boldoggá tesz

•1-2. vers
•Megtalálod Őt
•Megismered az Ő útjait
• Tájékozódsz az életben
•Válaszokat találsz a 

kérdéseidre
• „Sikerül az élet” Józs 1,8
• Jer 15,16!



2. „Nem vallok szégyent”

• „Nem vallanék 
szégyent, ha figyelnék 
minden 
parancsolatodra” 6. 
vers
• Szégyen az emberek 

előtt, szégyen a 
gyülekezet előtt, 
szégyen önmagam 
előtt, szégyen Isten 
előtt
• Nem okozok csalódást



3. Tisztán 
tartja életedet

• „Hogyan tarthatja tisztán életútját a fiú? Úgy 
hogy megtartja igédet.” 9. vers

• Az ige leleplezi a bűnt
• Segít a rendezésben
• Segít a megelőzésben
• Erőt ad a kísértések között



4. Megelevenít

•25, 40, 50. versek: 
„beszéded 
megelevenít 
engem”
• Élettel tölt meg
• Életre vezet
•Átjárja egész 

lényedet



5. Megerősít

•28. 117. versek: 
„erősíts meg 
engem igéddel!”
•Fizikai és lelki 
erőt ad
•Megedzi a lelked 
a harcokhoz



6. Vezetést ad

•35. vers: „Vezess 
parancsolataid útján”
•Döntéshelyzetben: 

párválasztás, munkahely, 
szolgálat, gyülekezet
•Konfliktus helyzetekben
• Életvezetési kérdések: 

kapcsolatok, pénzkezelés, 
házasság



7. Elfordítja tekintetem a 
hiábavalóságoktól

•37. vers: „Fordítsd el 
tekintetemet, hogy 
ne nézzek 
hiábavalóságokra…”
• Értelmetlen 

időtöltések, 
függőségektől von el
• Tartalmatlan élet 

helyett tartalmas 
életre hív



8. Tágas térre vezet

•45. vers: „Tágas 
téren járok, ha a te 
utasításaidat 
keresem.”
•A tágas tér a 

szabadság földje, a 
lehetőségek hazája
•Nem élsz 

frusztrációban
•Határaid 

kiszélesednek



9. Megvigasztal

•52. 76. vers: „Vigasztaljon meg engem 
szereteted, ahogyan megígérted szolgádnak.”
•Valódi vigaszt nyújt, nem emberit
•A legnagyobb bajban is melletted van



10. Megtartja életünket

•88. vers: „Tartsd meg 
életemet kegyelmesen”
• Isten útján tart
•Leleplezi a csapdákat
•Erőt ad az úthoz



11. Bölccsé tesz

•98-100 versek: „Értelmesebb 
vagyok a véneknél…”
•Nagyobb bölcsességet ad, mint 

az évek, vagy bármely iskola
• Életvezetési kérdésekben, 

tanácsadásban
•Világosságot gyújt (130. vers)



Mikor olvassuk?

•62. vers: éjfélkor
•55. vers: éjjel is
•148: éjszakai őrváltáskor
•28, 147. vers: virradatkor
• Tehát szüntelen
•Recept: Napi 3X1 és egészséges leszel!



Befejezés

•Kihívás: olvasd, 
tanulmányozd 
rendszeresen
• Tartsd meg, amit 

megértettél
•Megtapasztalod az 

áldásokat!


