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ELŐSZÓ
Hogyan lehetnél só és világosság? Hogyan lehetnél tényleg
hatással a világra? Évek óta keresztény vagy, szereted az Urat,
szolgálod is, de mégsem érzed, hogy a helyeden lennél? Lásd
meg a körülötted lévő világot, mennyire kiszolgáltatott, mennyire kétségbeesetten kapaszkodik minden fűszálba! Vedd észre,
hogy a jelenvaló szükség sok szolgálati lehetőséget ad számunkra, ha a szívünket nem zárjuk el a megoldáskeresők elől!
Derek Prince sokak számára valós megoldás volt. Bibliatudós, de egyben gyakorlati ember, aki nagyon is tisztában volt
azzal a korral, amiben élt. Őt mindig foglalkoztatta azoknak az
embereknek, valamint azoknak a nemzeteknek sorsa, ahol épp
élt és szolgált.
Amikor 1963-ban a Prince család az Egyesült Államokba
költözött, hogy ott egy gyülekezetet pásztoroljanak, az év novemberében gyilkossági merényletet követtek el John F. Kennedy
elnök ellen. Ez az egész nemzetet megrázta. Ekkor Derek az
amerikaiakat arra kezdte tanítani, hogy hogyan járjanak közbe
nemzetükért. Később, könyve, a „Történelemformálás imádság
és böjt által” világszerte keresztények tízezreit ébresztette azon
felelősségük megértésére, hogy országuk kormányáért imádkozzanak.
Derek már korábban is nagy politikai változások részese
volt, hiszen a második világháborúban, katonaként sorsdöntő
napokat élt meg, s erről részletesen beszámol ebben az írásában.
Míg családjával Izraelben élt, életveszélyes körülmények
között tapasztalta meg Isten hűségét; látta, ahogy a harcokban
szeme előtt lesz Isten ígérete valósággá, és megszületik Izrael
állama.
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Az afrikai kontinensen eltöltött éveiben, leginkább Kenya
sorsa foglalkoztatta, mert ott igazgatott egy főiskolát. Befolyással bírt a jövő tanáraira, és fontosnak tartotta, hogy azok Jézus
Krisztus követőiként hiteles modelljei legyenek Kenya következő generációinak. Derek bárhová is ment, só és világosság volt.
Ezért, amit a kezedben tartasz, felettébb értékes üzenet,
mert amellett, hogy beleláthatsz Derek hétköznapjainak hit harcába – és ez nagyon bátorító –, megláthatod és megértheted azt
is, Isten mire is teremtett téged. Mert mi keresztények, bármilyen szolgálattal is vagyunk megbízva, egyet mindig tehetünk:
közbenjárhatunk. Életünkkel, imáinkkal generációkra lehetünk
hatással, mert nem politikusok, vagy vallási vezetők hozzák el a
pozitív változást, hanem Isten közbenjárói, akik szívükön viselik
országuk, népük életét és terhét. Lehet, hogy nem vagy egy közbenjáró típus. Derek sem volt az. Ő azonban felismerte a szükségeket, és azokat a válasz-reakciókat, amiket a Szent Szellemtől
kapott az adott helyzetre, azokat szólta is, és képviselte is. Ahogy
ő, úgy te is növekedhetsz abban, amit Isten ad neked.
Sürgetően szükségünk van erre a lényeges tanításra, amelyet Derek kínál nekünk, mert üzenete által jelen korunkban is
erős hatást gyakorolhatunk, úgy az egyéni életekre, mint a közösségeinkre; megváltoztatva városunk és nemzetünk eseményeit, történelmét. Miközben Derek üzenetét olvasod, kérlek,
hagyd, hogy a Szent Szellem valóssággá tegye az életedben, hogy
a küldetésed ez legyen: >>Élni mint só és világosság!<<
Csatlakozz azon hívők seregéhez, akik azonosulnak Isten
céljaival, és nap mint nap Isten királyságának kiterjesztésén
munkálkodnak! Kívánjuk, hogy ezek az igazságok egy mély
meggyőződést eredményezzenek a szívedben, hogy felbátorodj,
és kezdeményező légy ott, ahol épp vagy, tudva, hogy Isten számít rád!
Derek Prince Ministries - Magyarország
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BEVEZETÉS
MEGVÁLTOZTATHATJUK NEMZETÜNK
ESEMÉNYEIT
E könyv témájaként nemzeteink felé irányuló keresztényi
felelősségünket fogjuk tanulmányozni. Hiszem, hogy Isten Igéje
tanít erről a kötelességünkről és világosan kijelenti, hogy Krisztus követőiként felelősek vagyunk társadalmunkért és országunkért, ahol élünk. Sajnos a keresztények zöme ezen még csak
nem is gondolkozik.
A világ nemzetei közül sok ország eddigi történelmének
valószínűleg a legnagyobb krízisével néz most szembe. Lehet,
hogy a tiéd is. Micsoda tragédia lenne, ha ebben a helyzetben mi,
keresztények, semmit sem tennénk, ami pozitív hatást gyakorolna arra a nemzetre, ahol élünk. Ha ez így lenne – úgy gondolom –, csalódást okoznánk Istennek.
Ebből a gondolatból kiindulva fogok foglalkozni a nemzetünkben keresztényként betöltött stratégiai szerepünkkel –
mind előjogainkkal, mind felelősségünkkel. Szeretném ezt a témát a lehető leghatékonyabban eléd tárni, hogy a könyvben
megfogalmazott tanítás minél gyakorlatiasabb legyen.
Egyszer hallottam egy előadót az Egyesült Államokban,
éppen az akkor aktuális drámai helyzetről beszélni. Előadása
háromnegyed részében azt ecsetelte a hallgatóságnak, mennyire
rosszak a körülmények, és ezek hétről hétre csak romlani fognak. Bármilyen igaznak is hangzott ez önmagában, semmiképpen nem volt jó hír.

9

Hadd mondjam el, hogy az evangélium jó hír: nem negatív,
hanem pozitív. Jézus Krisztus soha nem találkozott olyan helyzettel, amikor le kellett volna ülnie, és karba tett kézzel azt kellett volna mondania: „Sajnálom, nincs mit tenni”.
Üzenetének végén az előadó csak egy rövid időt szánt arra,
hogy elmondja, szerinte ébredésre és a Szent Szellemben való
megújulásra van szükség. Remélhetőleg méltányos vagyok vele,
bár nem emlékszem, hogy egyetlen mondatában is foglalkozott
volna azzal, hogy hogyan jöhet el ez az ébredés.
Legfőbb célom ezzel az üzenettel az, hogy rámutassak arra, mit tehetünk – mi áll a hatalmunkban keresztényként –, hogy
jobbra fordítsuk nemzetünk eseményeit.
Szilárd meggyőződésem, hogy az országainknak változásra van szükségük, és meg is lehet őket változtatni.
Abban is biztos vagyok, hogy mi vagyunk azok, akiknek
ezt a változást el kell hozniuk.
Célom, hogy Isten Igéjéből megmutassam, hogyan tudjuk
ezt megtenni.
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l. RÉSZ

HELYÜNK, ELŐJOGAINK
ÉS FELELŐSSÉGÜNK A VILÁGBAN

ELSŐ FEJEZET
1. A HEGYEN ÉPÜLT VÁROS – AZ EGYETLEN

FÉNYFORRÁS
A keresztények körében egységesen elfogadott, hogy Jézus
a hegyi beszédben fektette le a hit és életvitel – minden valódi
hívőre érvényes – normáját. Ez nemcsak a vezetőkre – tanítókra,
apostolokra, prófétákra, evangélistákra, prédikátorokra – vonatkozó különleges üzenet. Jézus ebben a részben Isten akaratát,
mércéjét jelentette ki, ami minden hűséges keresztényre igaz
kell, hogy legyen. A hegyi beszéd néven ismert tanítását a Szentírásban, a Máté 5-7 fejezeteiben olvassuk.
Bevezetőként arra szeretném a figyelmedet felhívni, amit
Jézus a Máté 5,13-14-ben mondott:
„Ti vagytok a föld sója; ha viszont a só elveszti az ízét,
hogyan lehetne azt visszaízesíteni?
Ezután már semmire sem jó, csak arra, hogy kidobják,
és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága.
Hegyen épült város, mely nem rejthető el.”
Minden keresztényre vonatkoztatva Jézus három nagyon
fontos tényt mondott rólunk:
1) mi vagyunk a föld sója,
2) a világ világossága,
3) és a hegyen épült város, mely nem rejthető el.
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Témám bevezetéseként szeretnék egy kis időt szánni arra,
hogy rámutassak néhány magától értetődő következtetésre
mindhárom állítással kapcsolatban. Pontosan az ellenkező sorrendben vesszük őket, mint ahogyan elhangzottak. Könyvem
első fejezete az első két állításról fog szólni, a második fejezet
pedig a harmadikról.

A hegyen épült város
Mindenekelőtt, mi „a hegyen épült város vagyunk, mely
nem rejthető el.” (Máté 5,13)
Ez a tény igaz mindenkire, aki nyilvánosan hitvallást tesz
arról, hogy Jézus Krisztus az Ura és Megváltója. Abban a pillanatban, hogy nyilvánosan megvallást tettél, hegyen épült várossá válsz, amelyet lehetetlen elrejteni. Szembeszökő vagy: szemek
szegeződnek rád minden irányból és mindenkor, akár iskolába
jársz, akár gyárban vagy irodában dolgozol. Minden szempár
feléd fordulva figyeli, hogy valódi-e a kereszténységed.
Ezekre a kérdésekre keresik a választ: Igazi-e a hited?
Valóban hiszel-e abban, amit állítasz? Megéled-e?
Az emberek vizsgálgatni fogják az életed minden területét:
a családi, az üzleti, a társadalmi életedet, és így tovább. Még annak a gyülekezetnek az életét és hitvallását is elemezni fogják,
ahova jársz. A legtöbb esetben az alapján fogják megítélni a kereszténységet, amit benned látnak.
Bizony város vagy, ami látható, mert a hegyen épült.
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Őszintén megvallom, hogy fiatalon Nagy-Britanniában az
Anglikán Egyház tagjaként arra a következtetésre jutottam, hogy
a kereszténység egy csőd.
A körülöttem levő emberek hozzáállása alapján formáltam
véleményt, és úgy gondoltam, nem igazán hisznek abban, amit
állítanak. Biztos lehetsz benne, hogy amint hittel megvallottad
Jézus Krisztust, rendkívüli és feltűnő leszel mások számára. Ezt a
nyilvánosságot nem kerülheted el.
Ha nem akarsz szem előtt lenni, ha nem akarod, hogy figyeljenek, bíráljanak, ízekre szedjenek, akkor ne valld meg, hogy
hiszel Jézus Krisztusban! De ha megtetted, akkor számíts rá,
hogy az emberek figyelni fognak. Attól kezdve város leszel, mely
a hegyen épült és el nem rejthető.

A világ világossága
Másodszor, Jézus azt mondta: „Ti vagytok a világ világossága” (Máté 5,14).
Az életem során sokszor és
<<
sok helyen tanítottam angolt, és elég
„Ha mi nem fénylünk,
jól ismerem a nyelvet ahhoz, hogy
a világ nem tud
tudjam, ha a Biblia azt mondja: „Ti
más fényforráshoz
vagytok a világ világossága”, az azt
fordulni.”
jelenti, hogy mi vagyunk a világosság. Tehát nincs más fény. Itt az „a”
határozott névelő kizáró értelmű. Mi
vagyunk az egyetlen fény. A világnak nincs más fényforrása.
Jézus egyértelműen kijelentette: „Ameddig a világon vagyok, a világ világossága vagyok.” (János 9,5)
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Mivel azonban Urunk most fizikailag nincs itt a földön, mi
vagyunk az Ő képviselői. Vagyis az Ő helyébe lépve mi vagyunk
a világ világossága. Ha mi nem fénylünk, a világ nem tud más
fényforráshoz fordulni. Eszerint a világ teljesen a keresztényektől függ világosság tekintetében.
Található az Ószövetségben egy egyszerű illusztráció,
amely megmutatja, mennyire fontosak vagyunk a világ világosságaként. Az a sátor, melynek építésére Isten utasította Mózest,
két részből állt. Az egyiket Szenthelynek, a másikat a Legszentségesebbnek, vagy a Szentek Szentjének hívták. A Szenthelyen
mindössze három berendezési tárgy volt. Az egyik az arany illatáldozati oltár, amit közvetlenül a második függöny elé helyeztek,
a Szentek Szentje bejáratához. Senki sem léphetett be oda, csak
ha megtöltött egy füstölőt illatszerekkel az aranyoltárról.
A Szenthelyen volt még két másik berendezési tárgy. Baloldalon a hétágú gyertyatartó, vele szemben jobb oldalon pedig
a szent kenyerek asztala. A Zsidó levél írója szerint ezek szimbolikusak voltak: üzenetet hordoztak Jézus Krisztus Gyülekezete
számára (ld. Zsidó levél 9).
Először nézzük meg, mit árul el a gyertyatartó! A Szentírásban a gyertyatartó mindig a Gyülekezetet jelképezi. Hét ága
volt, amely a Szent Szellem által életre hívott Gyülekezet hétféle
sajátosságból álló természetét jelöli. (Ugyanezt a hétszeres jelentést és mondanivalót példázza Ázsia hét gyülekezete a Jelenések könyvének 2. és 3. fejezetében.)
Tévedés lenne ezt a gyertyatartót a ma használatos – talpazaton vagy tartón álló – viaszgyertyáknak elképzelnünk.
A sátorban a „gyertyák” olajjal teli kelyhek voltak csövecskékkel, amelyekbe kanócot helyeztek. Ahhoz, hogy világosság
legyen, meggyújtották a kanócot, ez pedig lángra lobbantotta az
15

olaját. Ha nem volt olaj a tartóban, és ha az olaj nem gyulladt
meg, a gyertya nem adott fényt. A Szenthelyen a gyertyatartó
volt az egyetlen fényforrás. Ha nem árasztott világosságot, egyáltalán nem volt fény.
Látod, mennyire igaz ez az Egyházra? Mi vagyunk az
egyetlen fény. Nincs más. Mi vagyunk a hétágú gyertyatartó.
Csak akkor adunk fényt, ha olajjal telünk meg, és amikor a bennünk levő olaj meggyullad.
A Szentírásban az olaj mindig a Szent Szellemet ábrázolja.
Ez a szimbolika arra utal, hogy a Gyülekezet egyedül akkor világít, ha betelik Szent Szellemmel és Isten meggyújtja. A gyertyatartó önmagában – olaj és tűz nélkül – képtelen világosságot
árasztani. Elmélkedjünk ezen a tényen, és idézzük emlékezetünkbe Bemerítő János Jézusról mondott szavait: „Ő fog tűzbe
és Szent Szellembe meríteni” (Máté 3,11; Lukács 3,16)

Elsődleges célunk világosságként
Az volt a gyertyatartó feladata, hogy megvilágítsa a közvetlenül vele szemben levő tárgyat, a szent kenyerek aranyból készült asztalát. A szent kenyerek, természetesen Jézus Krisztust
jelképezik, aki ezt mondta magáról:
„Én vagyok az élet kenyere…. az élő kenyér,
ami a mennyből szállt alá.
Ha valaki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog,
és ez a kenyér, amit adok, az én testem,
amit a világnak adok, hogy éljen.”
János 6,48.51
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A gyertyatartónak kizárólag egyetlen célja és feladata volt:
megvilágítani a szent kenyerek asztalát. Ez éppen így igaz Jézus
Krisztus Egyházára is. Egyetlen céllal vagyunk itt a földön: hogy
rávilágítsunk az Élet Kenyerére, Jézus Krisztusra. Erre csak
akkor vagyunk képesek, ha telve vagyunk Szent Szellemmel, és
Isten lángra gyújt minket.
Ez egy remek kép az Egyházról. A gyertyatartón kívül nem
volt más fényforrás a Szenthelyen. A Gyülekezeten kívül nincs
más fény a földön. Amiképp a gyertyatartó is csak akkor ad világosságot, ha olaj van benne és az meggyullad, az Egyház is akkor
áraszt fényt, ha betelik Szent Szellemmel és lángra lobban.
A gyertyatartó mindössze egyetlen tárgyra irányította a fényét:
a szent kenyerek asztalára. Az Egyház is csak egy pontra világít:
az Úr Jézus Krisztusra.
Az egyetlen ok, amiért mi, keresztények itt vagyunk, hogy
fényt árasszunk az Élet Kenyerére, Jézus Krisztusra. Ez jelenlétünk elsődleges célja itt a földön. Minden más, amit teszünk, ehhez képest másodlagos. A világ világossága vagyunk.
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MÁSODIK FEJEZET
2. A FÖLD SÓJA

Az előző fejezetben úgy mutattam be a Gyülekezetet, ahogyan Jézus a Máté 5,13-14-ben, a hegyi beszéd néven ismert tanításában ábrázolta. „A hegyen épült város” vagyunk, rajtunk a
világ szeme. Ugyanakkor mi vagyunk „a világosság” is: az egyetlen fény, ami megvilágítja Krisztust a haldokló világnak.
Ebben a fejezetben a harmadik szerepünkre fókuszálunk:
„mi vagyunk a föld sója”. Ismét itt áll a kizárólagosságra utaló
„a” szócska. Ez azt jelenti, hogy a földnek nincs más sója – mi
vagyunk az egyetlen rendelkezésre álló só a földön. Többféleképpen lehet a só jelentőségét értelmezni. Mivel azonban nem
vagyok kémikus, a magyarázat nagyon szerény lesz. Hadd világítsak rá néhány nyilvánvaló tényre a sóval kapcsolatban.

A só ízt ad
A só egyik nagyszerű hatása, hogy ízesíti azt, ami másképpen ízetlen lenne. A Szentírásban, a Jób 6,6-ban olvassuk Jób
kérdését: „Meg lehet enni az ízetlen ételeket só nélkül? Vagy
van valami íze a tojásfehérjének?” A válasz: természetesen
nem. Ezért amikor tojásfehérjét eszel, biztos megsózod, hogy ízt
adj neki, akárcsak én.
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Ugyanígy, a keresztények a föld sója. Azért vagyunk itt,
hogy a Földet Isten szemében megízesítsük. Földi jelenlétünk
nélkül Istennek nincs arra oka, hogy kegyelmét és könyörületét
továbbra is a világra árassza. Mi vagyunk az egyetlen tényező,
ami miatt a Föld elfogadható számára; az egyetlen, ami visszatartja végső ítéletét és haragját a Krisztust visszautasító világon.
Ameddig itt vagyunk, felelősségünk úgy élni, hogy a világot „beajánljuk” Istennek.

Tíz kicsi sószem miatt…
Mózes első könyvének 18. fejezetében azt olvassuk, hogy
az Úr – Szodoma felé vivő útját megszakítva – megállt Ábrahám
házánál. Elmondta neki szándékát: azért jött, hogy ítéletet hozzon a városra. Ábrahámot erősen nyugtalanította, amit megtudott Istentől, mivel unokaöccse, Lót és annak egész családja ott
élt. Így Ábrahám tovább sétált az Úrral, és elkísérte Szodoma
felé, merészen tárgyalva Vele, hogy kímélje meg azt a gonosz
várost. Ábrahám a számok alapján „alkudozott” az Úrral (ha
használhatom ezt a kifejezést) s ezt kérdezte:
- Uram, ha ötven igaz ember lenne a városban, megkímélnéd?
- Igen – mondta az Úr.
- Ha negyven igaz lenne, megkímélnéd? – folytatta Ábrahám.
- Igen – válaszolta az Úr.
- Ha harmincan lennének, megkegyelmeznél a városnak? –
tudakolta Ábrahám.
- Igen – felelte az Úr.
- És ha húszan lennének? – kérdezte Ábrahám.
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- Igen – jelentette ki az Úr.
Azután Ábrahám újból megszólalt:
- Kérlek, ne haragudj rám, de még egyszer megkérdezlek!
Ha tíz igaz ember lenne a városban, megkímélnéd annak a tíz
igaznak a kedvéért?
- Igen. Megtenném. – válaszolta az Úr.
A tragédia az, hogy Isten nem talált tíz igaz embert Szodomában. Akárhányszor olvasom ezt a történetet, akaratlanul is
eltöprengek azon, hogy vajon Ábrahám végzett-e némi fejszámolást. Talán ezt gondolta magában: Ott van az unokaöcsém,
a felesége, a hajadon lányai, a férjezett lányai, …. közülük bizonyára csak összeszedünk tíz igaz embert? Ha Lót jó munkát
végzett volna, valószínűleg kitették volna a megkívánt mennyiséget. Ám Lót egyike volt azoknak a hívőknek, akik csalódást
okoztak Istennek és cserbenhagyták Őt.
Ó, igen, hívő volt. Hallotta Ábrahámtól az összes kinyilatkoztatást Istenről, viszont nem élt annak a kinyilatkoztatásnak a
fényében.
Egy gondolat mindig nyugtalanít, amikor hallom Lót történetét. Főként a szülőkkel szeretném megosztani. Amikor Lót
hatalmas felelősségéről gondolko<<
dom, mindig megkérdezem magam„Ameddig itt vagyunk,
tól: „Ki vitte a családot Szodomába?”
felelősségünk úgy élni,
A válasz természetesen: Lót.
hogy a világot
Odavitte, de kihozni már nem tudta
„beajánljuk”
őket. Mindössze két lányával meneIstennek.”
kült meg. Végső soron még a feleségét sem sikerült kimentenie, mert
amikor Isten rendelkezésével szemben az visszanézett a városra, sóbálvánnyá dermedt.
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