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Előszó
Örömmel adjuk Olvasóink kezébe Derek Prince – Zsoltár
Elmélkedések c. kötetét. A zsoltárszakaszok tanulmányozásakor, ahogy majd oldalról oldalra haladunk, egyre inkább
felismerjük lelkünk szükségét és óhaját, hogy meghitt közelségbe és közösségbe kerüljünk Alkotónkkal. Rácsodálkozunk
Istenünk nagyságára, fenségére és emberszeretetére.
Meglátjuk magunkat is, mennyire kedvesek vagyunk Neki;
mert az Ő keze munkája, kreatív mesterműve, mintegy „költeménye” vagyunk. Mindnyájan, mint az Úrtól való ajándékok,
akik arra lettünk teremtve, hogy mindennap a már elkészített
módon cselekedjünk jót embertársainkkal. Hogyan járhatunk
ebben a vezetésben, hogyan hangolódjunk rá a Mindenható
tervére?
Áldott bibliatanítónk, Derek Prince hitte, hogy az aktivitásunk az Istennel eltöltött csendességből fakad, és hogy amire
igazán szükségünk van, az az Istenre való teljes odafigyelésünk. Minden megértés ebből fakad.
9

Derek üzentét felfoghatjuk úgy is, mint „101 recept a szellemi életre”. Recept a Szent Szellemtől szellemünk, lelkünk
erős bátorítására, testünk jólétére, gyógyulására.
Sőt, megerősítés ez, hogy erősen ragaszkodjunk a Főhöz, a
Krisztushoz, újra és újra felismerve Benne Teremtőnket, Pásztorunkat, áldott Megváltónkat és dicső Királyunkat.
Ahogy Dávid egykor felismerte Urát, segítségül hívta Nevét,
belekapaszkodva áldást, védelmet, megsegítést és imameghallgatást nyert, úgy Derekkel együtt Dávid zsoltáraiból mi is
lelkünkben feltöltődhetünk, életünk irányát újragondolva a
megértett igazságokra sorsdöntő válaszokat adhatunk.
Imádkozunk és kívánjuk, hogy felgyorsult és zakatoló
világunkban – Derek olvasóiként – mi is vegyünk bölcsességet
és erőt, tudatosan ellen állva a sodrásnak. Munkáljuk az üdvösséget, törődjünk vele; sőt úgy szánjunk időt Istenre, hogy
megpróbálhasson a Gyülekezetre és a személyes életünkre
vonatkozó nagyszerű terveivel.
Derek Prince Ministries Magyarország
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Bevezető
Dávid hárfája sokáig néma volt. A történelem sem őrzött
meg semmiféle hiteles feljegyzést a zenéről, amit játszott. Valószínűleg egyet sem rögzítettek írott formában. Csak az általa
tanított zenészek emlékezetében élt és ők adták át nemzedékről nemzedékre – míg a Második Templom lerombolásával ez
a zene végleg elhallgatott.
Mindazonáltal, Dávid hárfájának dallamai tovább élnek,
nem a zeneszerszám hallható hangjaiban, hanem a lélek belső
rezdüléseiben, amiket zsoltárai még mindig előhívnak. A rákövetkező évszázadokban a léleknek Dávid zsoltáraira adott
válasza, minden fajból, háttérből, a föld minden szegletében
élő emberek megszámlálhatatlan millióinak megtapasztalása
lett.
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Minek nevezhetnénk ezt a belső rezdülést? Talán a legmegfelelőbb szó a meditáció, azaz elmélkedés1.
Dávid nyitó zsoltára különleges áldást jelent ki arra az emberre, aki Isten törvényén elmélkedik éjjel és nappal. Dávid
nem csak kijelenti ezt az áldást, hanem korlátlan mennyiségű
forrásanyagot szolgáltat az ilyen elmélkedések ösztönzéséhez. Nincs olyan irodalom a világon, ami felülmúlná Dávid
zsoltárait abban, ahogy az emberi lelket Isten legmélyebb és
legmaradandóbb igazságain való elmélkedésre készteti.
Több mint 40 éve, én magam is újra és újra Dávid zsoltáraihoz fordulok. Írásai segítettek nekem – ahogy sok millió más
embernek is – átmenni életem legnehezebb időszakain. Beleértve két feleségem, Lydia (1975) és Ruth (1999) elvesztését
is. Jelenleg különböző területeken harcolok az egészségemért.
Egy olyan állapottal küzdök, amit polymyalgiának2 hívnak, és
fizikailag nagyon legyengít. Még mindig a Zsoltárok töltik be
lelki szükségeimet: belőlük kapok bátorítást, ösztönzést, korrekciót, belső erőt és látást.

1

A Szerző az itt használt angol „meditation” kifejezést nem a keleti vallások
által használt mantrázásra, bizonyos szavak, kifejezések ismételgetésére,
hanem egy felettébb hasznos biblikus tevékenységre érti (1Timóteus 4,15).
Az Újszövetségben említett elmélkedés lényege, hogy a hívő tudatosan Isten
személyén, Isten Igéjén, és az abból fakadó építő témákon, Isten igazságain,
kijelentésein, tulajdonságain, erkölcsi mércéjén gondolkozik. Valójában a hívő
teljes személyisége részt vesz ebben, sokkal inkább a szíve, mint az esze. Az
elmélkedés által a Szent Szellem tanít, formál, felépít és jellemessé tesz. Szavaink és tetteink hitelessége nagyban függ az Isten Igéjével töltött hasznos
időtől, annak megértésétől, és az arra adott választól. (A Kiadó megj.)
2
Ez egy időskori autóimmun betegség, ami a nagy és közép artériákat és izmokat, ízületeket támadja meg. (A Kiadó megj.)
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Az az őszinte imám, hogy ezek a rövid személyes elmélkedések arra serkentsék olvasóimat, hogy ők maguk is tovább
gondolják – messze túlhaladva – mindazt, amit képes lettem
volna itt leírni. Az Isten törvényén való elmélkedés, a gyönyörűségnek végtelen óceánja, melynek csak legcsekélyebb
részét adhatja át egyik lélek a másiknak. Az óceán teljessége
egyedül csak az emberi léleknek az Istennel való, legbensőségesebb közösségében tud kifejeződésre jutni.
Ebben a könyvben levő elmélkedések sorrendje követi
a zsoltárszakaszok sorrendjét, amelyre épülnek, kezdve az 1.
Zsoltárral és zárva a 147. Zsoltár utolsó szakaszával. Valószínűleg sok olvasó szándékozik követni ezt a sorrendet, talán a
nap nyitása vagy zárásaként véve mindennap egy-egy elmélkedést.
Az is lehetséges azonban, hogy időnként az olvasó keres
egy olyan elmélkedést, amely speciális hangulatra vagy helyzetre illik. Ennek az igénynek a kielégítésére tematikai
tartalmat adtam meg, hét főcím alá sorolva a könyv tartalmát:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Isten örökkévaló fensége
Ima és dicséret
Isten útjainak tanulása
A nehézségek ideje
Isten mindent átfogó gondoskodása
Munkában az Ige
Idő és örökkévalóság

Az elmélkedések jelentős részét egyszerre több témában
lehet besorolni. Így például több, amelyik megtalálható a „Nehézségek ideje” cím alatt, beletartozik az „Isten útjának
tanulása” fejezetbe is. Ez önmagában fontos gyakorlati taní13

tást fejez ki: gyakran a nehézségek idején tanuljuk meg Isten
útjait a leggyorsabban és leghatékonyabban. Azonban arra is
szolgál, hogy megmutassa a Zsoltárok sokoldalú természetét.
Példaként még egy pársoros rövid vers a Zsoltárok 19,8-9ból is meg tudja mutatni az isteni igazság számtalan értékes
arculatát.
„Az Úr törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket.
Az Úrnak bizonyságtétele (rendelete) biztos (megbízható, hitelt érdemlő), bölccsé teszi az együgyűt.
Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják
a szívet (örömöt ad a szívnek).
Az Úrnak parancsolata világos (ragyogó),
megvilágosítja a szemeket (fényt ad a szemeknek).”
Imádkozom, hogy valóban értékes segítségek legyenek a
következő elmélkedések számodra, és hogy elnyerd mindezen
áldásokat! Elevenítsék meg lelkedet az igék, tegyenek bölccsé,
vidámítsák meg a szívedet és világosítsák meg szemedet!
Derek Prince
Jeruzsálem,
2002. Január
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Bátorítás, látás, korrekció,
belső hajtóerő és inspiráció

1. Betelve az áldásokkal
„Áldott3 az az ember,
aki nem jár gonoszok tanácsán,
vagy bűnösök útján meg nem áll,
vagy csúfolódók székében nem ül;
hanem gyönyörűsége van az Úr törvényében,
és az Ő törvényeiről gondolkodik éjjel és nappal.
mert olyan mint a folyóvizek mellé ültetett fa,
amely idejekorán megadja gyümölcsét,
és levele nem hervad el; bármit tesz, az sikerül4.”
Zsoltárok 1,1-3

Ádozza az utána következő kijelentések lényegét. Az

ldott – a Zsoltárok könyvének nyitószava magában hor-

áldások, amelyeket kifejt, két irányban áramlanak: Istentől az
ember felé, és az embertől ismét vissza Istenhez.
Dávid tömör, kifejező mondatban foglalja össze az embernek ígért áldást: „Bármit tesz, az sikerül.”

3

A legtöbb bibliafordítás „boldog”-nak fordítja e Zsoltár kezdőszavát. Az áldások kizárólagos forrása: Isten. Amikor Ő megáldja az embert, az áldás
következményeképpen válik "boldoggá". Bár egymással ok-okozati viszonyban
álló a két fogalom, mégis hisszük, hogy kiterjedésbeli különbség van az „áldottság" javára. (A Kiadó megj.)
4
Az angol fordításnak megfelelően a „prosperál” szót is használhattuk volna.
Bár egyre több helyen használják a vállalkozásban, a gazdaságban, mégis a
bibliai nyelvezethez lehet, hogy kissé idegenül hangzott volna. Ennek jelentése azonban igaz az Istennek engedelmes hívőre: föllendül, virágzik, gyarapszik,
sikeres, boldogul, érvényesül, emelkedik. (A Kiadó megj.)
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Hogyan lehetnél olyan ember, akiről Dávid itt beszél, akit
Isten úgy megáld, hogy bármit tesz, az sikerül neki? Dávid öt
feltételt ad meg; az első három negatív, az utolsó kettő pozitív.
Először a tiltóak: nem szabad a gonoszok tanácsán járnod,
nem szabad megállnod a bűnösök útján, nem szabad a gúnyolódók székében ülnöd. Végeredményben egy a döntő: honnan
nyersz tanácsot?
A tanács, amit követsz, az egész életpályádat meghatározza.
Ha a tanácsaid olyan emberektől jönnek, akik visszautasítják
Isten törvényeit és semmibe veszik az Ő követelményeit, nem
tarthatsz igényt az Ő áldására.
Lássuk a pozitív feltételeket: gyönyörködj az Úr törvényében, és elmélkedj rajta éjjel és nappal. Minden bölcs és igaz
tanácsnak a végső forrása: az Úr törvénye. Ha folyamatosan
betöltöd a szívedet és az elmédet az Ő törvényével, és ha annak megfelelően irányítod az életed, akkor áldás és jólét lesz a
te Isten által kijelölt részed.
Talán megviseltek a csalódások és a bukások. Akkor ügyelj
ezekre a szabályokra. Elmélkedj rajtuk, alkalmazd őket. Működni fognak az életedben. Isten maga garantálja
a sikert.

A hit válasza:
Uram, követni fogom Dávid példáját, és azt mondom:
A Te bizonyságaid (rendeleteid) az én gyönyörűségem
és az én tanácsadóim. (Zsoltárok 19,24)
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2. Az alvás ajándéka
„Én lefekszem és elalszom;
felébredek, mert az Úr tart meg engem.
Nem fogok félni tízezrektől sem,
akik minden oldalról felálltak ellenem.”

Zsoltárok 3,6-7

„Lefekszem, és békességben elalszom;
mert egyedül ó, Uram, Te adsz nékem biztonságot.”
Zsoltárok 4,9
„Ő [Isten] biztosítja az alvást azoknak,
akiket Ő szeret.”

Zsoltárok 127,2

A

Szentírás egyik csodálatos kijelentése, hogy az alvás
Isten ajándéka azok számára, akiket Ő szeret. Dávid
rettenetes nyomások alatt volt, minden oldalról ellenségektől
körülvéve, életveszélyben. Sok „tízezrek”-ről beszél, akik „felálltak ellenem”. Mégis, mindezek között is felismerte a
zavartalan, nyugodt alvás kegyelmét.
Ennek két okát adja: „Mert az Úr tart meg engem” és
ismét „Mert egyedül ó, Uram, Te adsz nékem biztonságot.”
Dávid biztonsága kizárólag az Úrtól függött – nem
a körülményektől vagy az anyagi helyzettől vagy az emberek
törékeny ígéreteitől, hanem Isten Igéjének örökkévaló, változhatatlan Szavától.
18

Minden éjjel rábízta magát az Úrra, és Benne bízva feküdt
le. Tudta, hogy lelke biztonságban van az Úr őrizetében. Tudott aludni és tudott felébredni idegesség, félelem,
álmatlanság gyötrése nélkül.
Sokan vannak ma, akiknek nincsen meg ez az áldott biztonságérzetük. Mikor jön az éjszaka, levertek, zavarodottak,
tele vannak félelmekkel. A napi aggodalmak és gondok követik őket éjszaka. Ha te is ezek közé tartozol, végy leckét
Dávidtól. Vedd észre, hogy magában Istenben van a te biztonságod és békességed mindenre kiterjedő forrása. Majd fogadd
el egyszerű hittel az Ő szeretetéből való ajándékát: az alvást.

A hit válasza:
Uram, hiszem, hogy Te szeretsz engem, és hogy Nálad
megvan számomra is az alvás és pihenés áldott ajándéka.
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3. Az öröm forrása
„Sokan kérdezik: kicsoda láttat velünk bármi jót?
Ragyogtasd ránk orcád fényét, ó, Uram!
Nagyobb örömöt adsz így szívembe,
azoknál, akiknél gabona és új bor van bőven.”
Zsoltárok 4,7-8

M

ennyire igaz ez napjainkban! Valóban sokan kérdezik:
„Kicsoda láttat velünk bármi jót?” Van egyfajta kiábrándultság a levegőben – egy mindent átható pesszimizmus.
Ez különösen igaz a politika világában. A kormányok felé
nincs bizalom, ami az elmúlt évtizedekben félrekezelt válságok gyötrelmes sorozatának eredménye.
De mégis van válasz a kérdésre „Kicsoda láttat velünk
bármi jót?” – még hozzá olyan felelet, amely még ma is érvényes. Dávid maga adja meg a választ, ahogy folytatja:
„Ragyogtasd ránk orcád fényét, ó, Uram!”
Az igazinak, a jónak csak egy forrása van. Ez az Úrtól jön,
mert mikor felhozza ránk az Ő arcának világosságát,
ez a világosság eloszlatja a bizonytalanság, a veszélyek és
pesszimizmus sötétségét. Sőt, ezek helyett betölt örömmel:
„Nagyobb örömöt adsz így szívembe, azoknál, akiknél gabona
és új bor van bőven.”
Azok, akiknek tekintete csak az anyagi világra korlátozódik, a megelégedettséget és a biztonságot szükségszerűen az
anyagi bőség mércéjével mérik.
20

Míg mások, akik ezekben az időkben meg tanulnak hitben
nézni Istenre, van egy másik forrásuk, ami kimeríthetetlen és
változatlan. A megelégedettség, amit kínál, messze felülmúl
mindent, amit a puszta anyagi bőségből nyerhetünk.
„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről
való, a mennyei világosságok Atyjától száll alá, aki nem változik, mint a mozgó árnyék.” (Jakab 1,17)

A hit válasza:
Hozd fel rám a te Arcodnak világosságát, Uram,
hogy láthassam és élvezhessem a Te ellátásod bőségét!
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4. A napod kezdete
„Reggeltől reggelre, ó Uram, hallod hangom,
reggeltől reggelre leteszem eléd kéréseimet,
és várakozással várlak.”
Zsoltárok 5,4

H

ogyan kezdődik a napod? Mászkálsz föl-le, kapkodsz,
egyszerre három dolgot akarsz csinálni? Gyakran érzed, hogy kifulladsz, és hamar fejedbe száll a vér, és türelmetlen vagy a feleségeddel vagy a férjeddel, korholod a
gyerekeket, ideges vagy, képtelen vagy megállni a helyedet?
Felkészületlenül mégy neki a napnak, félig felfegyverkezve,
bizonytalanul afelől, ami vár rád?
Az ok egyszerű: nem jól kezdted a napod. Végy leckét Dávidtól: „Reggeltől reggelre, ó Uram, hallod a hangom.”
Az első dolog, amit Dávid tett minden reggel, hogy felemelte
hangját az Úrhoz. A nap első szavait Istenhez intézte, nem
emberhez. S így folytatja: „Reggelről reggelre leteszem eléd a
kéréseimet, és várakozással várlak.”
Milyen bölcs módja a nap kezdésének! Emeld fel a hangodat imában Istenhez. Tegyed elé a nap teendőit. Bízd rá az
előre látható problémákat, nehézségeket. Rendeld alá döntéseidet neki, és akkor Dávidhoz hasonlóan képes leszel
„várakozással várni”. Felfegyverkezve mégy a nap elé, bizakodóan várva a válaszokat azokra az imákra, amiket Isten elé
vittél reggel.
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Egy görög közmondás azt tartja: „A kezdet az egész fele.”
Természetesen ez igaz arra is, hogy hogyan cselekedjünk
minden egyes napon. Ahogy elkezdjük, az majdnem mindazt
meghatározza, ami következik. Ritkán lesz a nap vége áldottabb, mint a kezdete. Tehát kezdj minden napot úgy, hogy
Isten hallja a hangodat.

A hit válasza:
Segíts nekem Uram, hogy minden napot jól kezdjek,
hogy hallhasd a hangomat, és Eléd helyezhessem kéréseimet!
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5. Az igazi biztonság
„Mert Te, ó, Uram, bizonnyal megáldod az igazat,
körülveszed a Te kegyelmeddel, mint egy pajzzsal.”
Zsoltárok 5,13

D

ávid egy dologban biztos volt: Isten megáldja az igazat.
Nem szabad ebben bizonytalannak lennünk. Ma sok
forrás megcsal bennünket, ahol védelmet és biztonságot keresünk. Megbízható politikai és gazdasági intézmények omlanak
össze körülöttünk, de van az életben egy dolog, ami mégis
biztos: Isten megáldja az igazat.
Ennek az egyszerű, változatlan ténynek fontos gyakorlati
jelentősége van az életmódunkban. Egyrészt kevesebb időt és
erőfeszítést kell áldoznunk az anyagi biztonság megteremtésére. Másrészt többet kell törődnünk azzal, hogy az életünk
biztosan igaz legyen Isten előtt, mert ez alkalmassá tesz bennünket az Úr áldására, amit az igaznak – és csak az igaznak –
tartogat.
Az Úr áldása az Ő védelmét is magával hozza. „Az igazat,
körülveszed a Te kegyelmeddel, mint egy pajzzsal” – mondja
Dávid. Isten jóindulata az igaznak jár. Mikor betöltjük az Ő
igazságát, akkor kegyelme körbevesz bennünket minden oldalról, mint egy pajzs. Megóv bennünket az élet csapásaival és
nyomásaival szemben. Elfedez a gonosz erők elől, amik azt
keresik, hogyan pusztítsanak el – erők, amelyek túl hatalma-
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sak és ravaszak ahhoz, hogy a saját erőnkkel vagy bölcsességünkkel bánjunk el velük.
Nincs védelmünk ezekkel az erőkkel szemben, kivéve azt a
láthatatlan, de egyben legyőzhetetlen pajzsot, ami az Úr jóindulata.
Ezeknek az örök törvényeknek a fényében, amelyek irányítják életünket, felül kell vizsgálnunk, mi a fontosabb.
Hidd el, az igazság jobb befektetés – és maradandóbb – mint
az okosság, a gyakorlatiasság vagy az önérdek.
„Hanem keressétek először Istennek Királyságát és
az Ő igazságát, és ezek szintén mind megadatnak néktek.”
(Máté 6,33)

A hit válasza:
Segíts Uram, hogy többet törődjek az igazsággal,
mint a sikerrel vagy a gyakorlati dolgokkal!
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