Zsoltár 91 – 3. Isten hét áldása
Horváthné Éva tanításvázlata – 2019.09.16.

Az a hét dolog, amit ma fogtok hallani, arról szól, amit Isten tenni akar értünk.
Először nézzük meg János 14,13-as verset három fordítás szerint, hogy mit mond Jézus.
Mi Bibliánk: megcselekszem azt
A King James fordítás ezt mondja: Akármit kértek majd az én nevemben, én meg fogom tenni azt.
A görög szerint így hangzik:
Ha bármit kérni fogsz az én nevemben, ha nekem nincsen, előteremtem azt neked.
Köszönet Istennek, hogy Ő az, Aki több mint elegendő és meg tudja tenni.
Isten egyik neve a Héberben El Shaddai ami azt jelenti hogy: több mint elegendő Isten.
Most nézzük meg a 91-es Zsoltárban, hogy mi az a hét dolog, amiről azt mondja Isten, hogy:
Én meg fogom tenni.
Zsoltár 91,14-16.
Mivel ragaszkodik Hozzám, ezért
(1) Megszabadítom őt.
(2) Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet.
(3) Segítségül hív engem,ezért meghallgatom őt: Válaszolok neki, ha hív engem.
(4) Vele leszek háborúságában, megmentem Vele leszek a bajban és megszabadítom őt.
(5) és megdicsőítem őt.
(6) hosszú élettel elégítem meg őt.
(7) megmutatom néki az én üdvösségemet (szabadításomat - KJV).
Isten, Aki több mint elegendő, Ő mindezt megteszi azért az emberért, aki ragaszkodik Hozzá.
Most nézzük meg ezeket az ígéreteket részletesen.
1. Megszabadítom őt.
Köszönet az Istennek, azért, hogy a több mint elegendő Isten, egyben olyan Isten is, Aki szabaddá tesz.
Nézzünk egy példát a Bibliából:
Isten mondta Ábrahámnak, hogy a leszármazottai 400 évig jövevények lesznek idegen földön, de
ugyanakkor megígérte azt is, hogy: Erős kézzel ki fogom hozni őket. 1Móz.15,13-14.
Isten nem felejtkezett meg az ígéretéről: mert 430 évi egyiptomi fogság után kiválasztotta Mózest és
Áront, hogy vezessék ki Izrael népét a fogságból. 5Móz. 26,7-9.
Ők a nép kiszabadítását az Úr segítségével és erejével tudták megtenni.
Ő még ma is ugyanaz a szabadító Isten! Ő több mint elegendő!
2. Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet.
Ezt a pontot az ötödik ponttal együtt fogjuk megnézni.
3. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt.
Válaszolok neki, ha hív engem.
Isten mindig is az imádságot megválaszoló Isten volt.
Az egész Biblián keresztül, Isten azt mondta: Válaszolni fogok.
Jeremiás 33,3, Zsoltár 50,15, Jóel 2,32 megmenekül, Róma 10,13, Apcsel 2,21
Most nézzük meg az Újszövetségben is Isten ígéretét.
Máté 7,7-8. Márk 11,24. János 16,23.
Az ApCsel 3-dik fejezetében megnézünk egy példát, ahol láthatjuk, hogy Isten egy olyan Isten, Aki
mindig meghallgatja és megválaszolja az imáinkat.
A történetet már ismerjük, ami az Ékes kapunál történt a sánta emberrel aki a hite alapján meggyógyult.
1

Miután megtörtént ez az isteni csoda, az apostolokkal együtt bement a templomba, és bizonyságot tett
az ott összegyűlt tömeg előtt.
Ezután az apostolok elkezdték hirdetni az evangéliumot ami miatt Pétert és Jánost letartóztatták.
Ekkor a főpapok és a vének megparancsolták nekik (megfenyegették őket), hogy többé ne tanítsanak
Jézus nevében.
Miután szabadon engedték őket, mentek a hittestvéreikhez az övéikhez, hogy együtt, egységben
tudjanak ellene menni a szolgálatuk akadályozásának. Apcsel. 4,23-24.
Az egész gyülekezet egyakaraton kérte Isten segítségét. Nem siránkoztak, nem állították meg az
apostolokat. Együtt kiáltottak az Úrhoz. Apcsel. 4,29-30.
A Biblia azt írja, hogy a hely ahol összegyűltek megrázkódott, és mindannyian beteljesedtek Szent
Szellemmel. Apcsel. 4,31.
Ma is szükség lenne az ilyen imádságra, amely megrázza a helyet, ahol imádkozunk.
Az apostolok soha nem hátráltak meg, hanem folytatták a szolgálatukat, megharcoltak érte imában.
Az imára válaszoló Isten, azt mondta: Én válaszolni fogok néki.
eddig
Egy másik példát találunk az ApCsel.16-ban, ahol Pál és Silás a Filippi börtönbe vannak bezárva.
A börtön legbelső részében voltak, a lábuk kalodában, a hátuk vérzik, mivel megverték őket.
Mit tettek? Apcsel. 16,25.
Éjféltájban imádkoztak és énekkel dicsőítették Istent.
Az éjféllel kapcsolatban van itt egy fontos kijelentés.
Az éjfél az életed legsötétebb óráját jelenti, amikor a problémák legmélyén vagy.
Nem jajveszékeltek, nem sajnáltatták magukat, hanem Istenhez kiáltottak.
A Biblia megmondja neked, mit kell tenned ilyenkor.
Imádkoznod kell és dicsérni Istent a szabadításáért.
A foglyok pedig hallgatják vala őket.
A többi rab hallotta őket, ami azt jelenti, hogy Pál és Silás nem halkan, hanem bátran, és hangosan
dicsőítették Istent.
De nem csak a foglyok hallották őket, hanem Isten is hallotta őket: az az Isten, Aki több mint
elegendő!
Apcsel. 16,26.
Isten meghallgatta az imájukat, és válaszként kinyílt az összes cellaajtó.
Nézzük meg mit mond Pál apostol a Filippiekhez írt levelében:
Filippi 4,6.
Isten nem akarja, hogy te bármiért is aggódj vagy nyugtalankodj.
Ha aggodalmaskodsz valami miatt, nem kellene. Miért?
Mit mond a Zsidó 13,8? Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
Mert Isten ma is ugyanúgy képes mindenre, mint valaha.
Mert Ő az Isten, Aki több mint elegendő, Aki sohasem változik, Aki sohasem vall kudarcot.
És te is fontos vagy neki. Ő törődik veled. Ezért mondta Isten: Mivel ragaszkodik Hozzám, ezért
meghallgatom őt és választ küldök imájára.
Ha ragaszkodsz Istenhez, akkor a te akaratod összhangban van Isten Igéjével.
4. Vele leszek háborúságában, és megmentem őt.
Vele leszek a bajban és megszabadítom őt.
Isten nem mondta, hogy csak azért, mert újjászülettünk, és betöltekeztünk Szent Szellemmel, soha
nem ér minket háborúság.
Jézus még figyelmeztet is: háborúságod lesz, mert keresztény vagy.
A világ üldözni fog téged, szájukra vesznek, gonosz dolgokat fognak mondani rólad.
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És az ördög, aki e világ istene, minden oldalról nyomást fog gyakorolni rád. János 15,20-21 Máté 24/9
Amikor ez történik, néhányan azt hiszik, hogy Isten az, Aki rájuk helyezi a nyomást. De nem!
A sátán a szerzője a betegségeknek és erőtlenségeknek.
János 10,10. EFO
A tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem,
hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!
Jézus itt szembeállítja az Ő munkáját az ördög tetteivel.
A Biblia az ördögöt nevezi tolvajnak, nem pedig Istent.
A te ellenséged, az ördög, úgy jár szerte a világban, mint egy ordító oroszlán, és keresi kit nyelhet el..
(1Pét. 5,8.)
Téged is el fog nyelni, ha hagyod.
De nem kell hagynod, mert Isten azt mondta, hogy Vele leszek a bajban.
Zsoltárok 34,20.
Isten nem csak néhány problémából ment ki, hanem valamennyiből, vagyis mindenből.
Ez az Isten Aki Mindenben Elegendő.
Az Ószövetségben a baj szó nem betegséget és erőtlenséget, hanem próbát és megpróbáltatást
jelent. A héberben a baj szó jelentése: megpróbáltatás.
Néhányan beletörődnek a problémáikba, mert azt hiszik hogy Isten akarja azt, hogy betegségben,
anyagi szükségbe, gyötrődésekben, félelmekben legyenek.
Nem látják a megváltás lényegét, ezért azt hiszik, hogy nekik is éppúgy kell szenvedniük mint
Jézusnak. Azt mondogatják, hogy: Az Úr velem van.
De Isten nem tétlenül áll melletted, hanem abból a célból van ott, hogy kiszabadítson téged.
A hívőnek sok szenvedése van, de valamennyiből kimenti az Úr, hiszen megígérte, hogy megteszi.
Az Isten azt mondta: Megszabadítom őt.
5. Megdicsőítem őt.
És ehhez csatlakozik a második ígéret: Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet.
Megdicsőítem őt mondja Isten. Felmagasztalom őt. Ez két dolog abból a hétből, amit Isten ígért, hogy
megteszi azért, aki ragaszkodik Hozzá.
Ha a világ legnagyobb dicsőségét kínálnák is, én mindenképp Isten dicsőségét választanám.
A világ az eredményt elért embereket dicsőíti meg.
A politikusokat, államfőket, sportolókat, tudósokat és hírneves embereket.
A világ soha nem fogja dicsőíteni az Evangélium olyan prédikátorát, aki valóban hiszi a Bibliát, nyelveken szól, alkalmazza az Isten kegyelméből való gyógyulást, mint ahogy Jézust sem dicsőítették.
Ahhoz, hogy ez a világ dicsőítsen téged, kompromisszumot kell kötnöd, meg kell hátrálnod és le kell
mondanod Isten erejének a használatáról.
1Péter 5,6 Jakab 4,10 Lukács 14,11 Máté 23,12
Nekünk nem a világtól, hanem az Úrtól kell várnunk a felmagasztalást.
6. Hosszú élettel elégítem meg őt.
Isten nem azt mondja, hogy lehet, vagy talán meg fogom tenni.
Ő azt mondta: megelégítem őt hosszú élettel. Meg fogom tenni
Ez a vers nem a szellemi örök életről beszél, hanem a fizikai, természetes hosszú életről szól itt a
földön.
Van aki azt mondja, hogy a hosszú élet csak egy ószövetségi áldás, mert a ez az ígéret a
Zsoltárosban van megírva.
De ez nem így van, mert a hosszú élet minkét szövetség áldása. (Ószövetségre, Újszövetségre)
Péld. 10,27. Péld. 4,10. a gonoszok napjai megrövidülnek.
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Valaki így érvelhetne: Nos, én ismertem valakit, aki hosszú életet élt, bár gonosz volt. Nos, élhetett
volna még hosszabb életet, ha nem azon az úton járt volna.
Továbbá, élvezhette volna a valódi életet ahelyett, hogy élőhalottként élte az életét. Szellemi halál
állapotában.
Tehetünk bizonyos dolgokat, amelyek meghosszabbítják vagy megrövidítik az életünket. Drog, stressz,
alkohol, meg nem bocsátás, stb. vagy békesség, öröm, szeretet.
Vannak olyan dolgok, melyek megtétele meghosszabbíthatja vagy megrövidítheti a napjaidat, ezért
nekünk kell megtenni a helyes lépéseket.
Nincs kijelölt ideje a halálunknak, mint ahogy meg szokták mondani a súlyos betegeknek.
Ha lenne egy kitűzött ideje a halálod pillanatának, akkor Isten miért mondaná, hogy
meghosszabbíthatod vagy megrövidítheted az életed, ha bizonyos dolgokat teszel.
Sok ember még ma is élhetne, ha hallgattak volna Istenre.
Nézzünk egy ószövetségi példát. 2Kir. 20,1.
Amikor Ezékiás király halálosan megbetegedett akkor Istenhez könyörgött, Aki meghallgatta az imáját,
és meghosszabbította az életét.
Zsoltárok 34,12-13. EFO
Ezeket a verseket idézi Péter apostol az 1Péter 3,10-ben.
Ez bizonyítja azt, hogy az újszövetségre is vonatkozik a hosszú élet ígérete.
A te hited és szavaid határozzák meg, hogy mennyi időt élsz a földön.
7. Megmutatom néki az én üdvösségemet (szabadításomat - KJV).
A következő történetben a szívből jövő imádság szabadulást hozott.
Egy néger asszony a rabszolgaság idején bajba került, mert a tizenhat éves lányát el akarták adni a
rabszolgapiacon.
Az anya így imádkozott: “Drága Uram, Istenem, ha Te lennél bajban úgy ahogy most én, és én olyan
könnyen tudnék Neked segíteni, mint Te nekem, én megtenném!”
Az árverésen jelen volt egy amerikai szenátor is a tizenöt éves fiával együtt.
Amikor a fiú látta, hogyan szakítják el a lányt az anyjától és látta a könnyeiket, elszaladt az apjához és
kért tőle 10 dollárt.
A fiú odaszaladt az árverezőhöz, és mielőtt bárki licitálhatott volna, megszólalt: Tíz dollárt ajánlok.
(Rendszerint 200 dolláros kezdő licittel indult az árverés, ami alacsony árnak számított.
De amikor meghallották a 10 dolláros ajánlatot, annyira meghökkent mindenki, hogy senki sem licitált.
Így a fiú megvette a lányt 10 dollárért.
Fogta az adásvételről szóló számlát és a lányt visszaadta az édesanyjának.
Isten meghallgatta és megválaszolta az édesanya szívből jövő imáját.
Most valljuk meg mi is együtt: Uram, ha Te lennél bajban, mint ahogy most én vagyok, és én olyan
könnyen tudnék segíteni Neked, mint ahogy Te nekem, én megtenném.
Zsoltárok 103,4-5. Ésaiás 40,31.
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