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BEVEZETÉS
A nagyszerű Biblia-tanító, Derek Prince, a 88 éves korában bekövetkezett halálát megelőző években úgy tűnt, hogy
egyre irgalmasabb szívű lett. Nem mintha bármikor is hiányt
szenvedett volna az együttérzés terén. Szeretetteljes volta
szemmel látható volt egész élete során. Ám ha a késői éveiben felvett tanításait meghallgatjuk, vannak olyan pontosan
kivehető pillanatok, amikor a hangja könnyebben megbicsaklott, és torka kissé jobban elszorult az elérzékenyüléstől
– különösen, amikor Isten jóságáról és hűségéről osztott meg
gondolatokat.
Ahogyan Derek egyre közelebb került azon időhöz, hogy
szemtől-szembe találkozzon az Úrral, úgy tűnt, hogy szívét
Isten egyre lágyabbá, szeretetteljesebbé tette. S a témák, melyekről az élete későbbi szakaszában tanított, szintén ezt
mutatták. E folyamatot, e szívbeli változást tükrözte az is,
hogy egyre nagyobb hangsúlyt kezdett fektetni az emberekkel – különösen az özvegyekkel, árvákkal és szegényekkel –
való törődésre. De minden bizonnyal az egyik legszembetűnőbb bizonyítéka annak, hogy szíve mindinkább megtelt
könyörületességgel az volt, hogy arról tanított: mennyire
értékes minden egyes ember Istennek, a mi Atyánknak szemében.

Felismered-e, mennyire értékes vagy?
Jóllehet Derek végig sziklaszilárd maradt a tekintetben,
hogy teljes odaadással ragaszkodott Isten Igéjéhez, annak
igazságához, illetőleg az Igének az élet minden területén való
alkalmazásához, a tanításaiban egyre nagyobb gyakoriság11

gal bukkant fel „ez a bizonyos gyengéd tényező” – azon
gyengédségtől áthatott pillanatok, amikor is arra fókuszált,
mennyire értékesek vagyunk Istennek. Az egyik legnyilvánvalóbb példa erre Derek egyik sajátosan rá jellemző igehirdetési üzenete volt, amely ezzel a címmel bírt: „Felismered-e,
mennyire értékes vagy?”
E jelen mű gerincét nagyrészt Dereknek ez a tanítási
anyaga alkotja. Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy a
Számítasz Istennek! című könyv segítségével ezeket az életet
átformáló igazságokat a kezedbe adhatjuk. Reméljük, hogy te
is részesévé válsz azon megszámlálhatatlan sokaságnak, akik
bizonyságot tudnak tenni arról, hogy Derek Prince-nek e
szíveket megerősítő tanítása sokat segített abban, hogy az
életük mindörökre megváltozhasson.
Nem ismerjük annyira minden egyes okát annak, miért is
hangsúlyozta Derek ennyire az Istennek való fontosságunkat. Lehetséges, hogy mivel hosszú évtizedeken keresztül
részt vett a szabadító-szolgálatban és a szellemi harcban, jól
látta, hogy a keresztények életében milyen szörnyű károkat
okoz a mi halálos ellenségünk, a „testvérek vádlója”.
Az elutasítottság és vádlás okozta pusztítások arra sarkallták Derek-et, hogy a bibliai bátorítások még nagyszerűbb
szavait szólja – sőt, hogy segítsen másoknak abban, hogy az
igei igazságokat magukévá tegyék és megvallják, ily módon
ellensúlyozva a Sátán rosszindulatú, vádló tevékenységét.
Olybá tűnt, mintha Derek magára a pokolra haragudott volna
meg, amit többet már nem volt hajlandó eltűrni. Sőt, nem
volt szándékában megengedni azoknak sem, akik a tanításait
világszerte hallgatták, hogy csak szép nyugodtan üljenek,
eltűrve mindazon brutalitást, amivel az ördög támadta őket.
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S ez egy olyan jó gondolat, amit érdemes észben tartani,
ahogy végig olvasod ezt a könyvet. Ez az üzenet nemcsak azt
erősíti meg, mennyire értékesek vagyunk az Atyának – mert
olyan értékes vagy Isten számára, hogy Jézust, az Ő drága
Fiát küldte el, hogy megváltson téged –, hanem mintegy
harcba is hív. S most mi is csatlakozunk Derekhez, és hívunk,
hogy kelj fel, és mondd végre annak, aki folyamatosan vádló
gondolatokat és saját magunkat illetően kétségeket próbál
elültetni bennünk: „Dorgáljon meg téged az Úr!” (Júdás 9).

Hogyan jelennek meg újabb és újabb könyvek?
Most pedig szeretnénk megválaszolni azokat a kérdéseket, melyek azon jelenség kapcsán adódnak, hogy sorra
újabb és újabb könyvek jelennek meg Derek Prince-től –
évekkel azután, hogy ő már elköltözött erről a földről. Gyakran felteszik nekünk a kérdést: „Hogyan tudtok új könyveket
megjelentetni úgy, hogy közben Derek már nincs is köztünk?” Teljesen jogos ez a kérdés, és a válaszunk pedig egy
erős bátorítás.
Míg Derek itt élt a földön, igen termékeny Biblia-tanító
volt. Valójában bármikor, amikor csak beszélgettünk vele,
szinte mindig bekövetkezett az, hogy belekezdett valamilyen
új, Isten Igéjében felfedezett látás megosztásába. E tanítási
alkalmak többségét valamilyen formában felvették vagy lejegyezték. Az archívumai, mondhatni, túláradóan bőségesek.
Emellett pedig a Derek Prince Ministries-nek a világ különböző országaiban lévő irodái és munkatársai folyamatosan
bukkannak rá korábban még fel nem fedezett tanítási anyagokra. Az egyik DPM iroda nemrégiben tárt fel egy olyan
hangszalag-készletet, melyet régi, orsós magnetofonnal rögzítettek, és ezek mind Derek tanításait tartalmazták. Aho13

gyan megvizsgálták, kiderült, hogy ezeken a szalagokon
olyan tanítás-sorozatokat rögzítettek, melyek létezéséről
korábban még csak nem is tudtunk.
Egyúttal pedig arra is nagy szükség van, hogy Derek azon
tanítási anyagai, melyekről viszont már tudunk, nyomtatott
formában is megjelenjenek. A lényeg, hogy az elkövetkező
hosszú évek során várhatóan még sok-sok könyv jelenik meg
Derek Prince-től.
Annak, hogy e jelen anyagot most közreadjuk, legalább
három jelentős oka van. Az első, hogy teljes mértékben meg
vagyunk győződve arról, hogy ezekben a kihívásokkal teli
napokban a Gyülekezetnek sürgetően nagy szüksége van
azon jellegű, érdemi és lényeges tanításra, melyet Derek kínál nekünk. S valójában Derek sajátos tanítási stílusának indítéka is az volt, hogy nagyon is foglalkozott azzal, hogy kellő
mélység jellemzi-e igei ismereteinket.
A második ok az, hogy úgy tűnik: Derek tanításai egyfajta
időtlen jelleggel bírnak. Amiatt, hogy annyira elszántan fókuszált mindig arra, hogy csakis Isten Igéjét tanítsa, méghozzá
körítések nélkül, a tanításai egy olyan örök jelleget hordoznak, mely áthatol a jelenkori körülményeken és kérdéskörökön. Jó néhány, harminc évvel ezelőtti tanításának sokkal
időszerűbb vonatkozásai vannak most, mint amikor annak
idején először elmondta.
A harmadik ok – és talán a legfontosabb – pedig az, hogy
a Szent Szellem most is használja ezt a tanítást arra, hogy
hatást gyakoroljon az életünkre. Egyszerűen megfogalmazva:
a Szent Szellem kenete van rajta.
Az olvasóink már többször is visszajelezték, hogy az Úr
hogyan használta Dereknek az öt, tíz vagy húsz évvel ezelőtti
szavait arra, hogy jelen korunkban is meggyőzön embereket;
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hogy életeket megváltoztató törekvésekre sarkalljon; hogy
útirány-korrekciókra és következetes változásokra ösztönözzön.
Az igazat megvallva, mindaddig, amíg Derek tanítási
anyagai, legyenek bármilyen formában is, de kiváltják ezt a
fajta, a Szent Szellem által vezetett válaszreakciókat az emberek életében, addig mi továbbra is annak biztosításán
fogunk dolgozni, hogy tanításai eljussanak az emberek kezébe szerte az egész világon.
Derek Prince-nek ez az üzenete is ilyen, amit most a kezedben tartasz; ez az ő egyik erőteljes tanítása. Szívünk
imádsága az, hogy miközben olvasod, mind a három, fentebb
említett jelenséget megtapasztald. Ahogyan feltárul előtted
ez a gyengéd, szeretetteljes üzenet, mely Derek Prince-től
származik, adja Isten, hogy az általad olvasott igazságok segítsenek a szíved mélyén egyre jobban felismerni: mennyire
értékes vagy Annak, aki teremtett téged.
Imádkozunk, hogy adja Isten, hogy ezek az igazságok egy
mély meggyőződést eredményezzenek a szívedben, hogy
ezáltal bátran meg tudj állni a téged szüntelenül vádló ellenséggel szemben. Ellene tudj állni egy olyan határozottsággal,
ami azon egyszerű igazságból fakad, hogy tudod: számítasz
Istennek.
A Derek Prince Ministries
Nemzetközi Kiadói Csoportja
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1. FELISMERED-E, MENNYIRE ÉRTÉKES
VAGY?
„Mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten
szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben
marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.”
1 János 4,16
Könyvünket ezzel a kérdéssel nyitjuk: Felismered-e,
mennyire értékes vagy?
Úgy vélem, többségünk nem ismeri fel. Sőt valójában
még azt is mondhatjuk, hogy a keresztények egyik legdominánsabb gyengesége a rossz önértékelés. Észrevetted-e
már te is ezt? Néhányan soha nem néznek teljesen a szemedbe, amikor beszélsz hozzájuk. Fejüket lehajtva tartják,
és folyamatosan kerülik a szemkontaktust. Másoknál meg
az öltözködésmódjuk árulkodik arról, hogy nem rendelkeznek megfelelő önértékeléssel. Jól ismert tény, hogy az
öltözködésünk üzenetet közvetít, s ez lehet pozitív, vagy
negatív – de sohasem semleges. Mikor azt látom, hogy egy
fiatal lány bő és lötyögős, az alakját teljesen elrejtő ruhákat visel, akkor azt mondom magamban: Ez bizony a szegényes önértékelés tipikus esete.
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A nem megfelelő önértékelés ezenkívül még sok egyéb
módon is megnyilvánulhat. Véleményem szerint egy igen
gyakori hitéletbeli problémáról van szó.
Esetenként a büszkeség eme hiányát tévesen alázatosságként értelmezzük, ám ha valaki komoly önértékelési
problémákkal küzd, akkor egyszerűen nem lehet alázatos
Isten előtt – hiszen nincs is semmi, amivel kapcsolatban
alázatos lehetne.
Amikor tisztában vagy a saját értékeiddel, akkor tudsz
csak azon a szűk úton járni, amely a büszkeség és a hamis
alázat között húzódik.
Ahogyan e könyv során megvizsgáljuk az értékességünk
témáját, hogy „Mennyire vagyok fontos Istennek?”, észre
fogjuk venni, hogy ezzel egy időben az identitásunk kérdésére is, hogy „Ki vagyok én?” – megtaláljuk a pontos választ. Természetesen Isten akarata, hogy tudjuk, kik is
vagyunk valójában. Ő szeretné, hogy felismerjük, mennyire számítunk Neki.
Ez irányú kutatásunk azzal kezdődik, hogy megvizsgáljuk azt, mi volt Isten eredeti szándéka az ember teremtése
kapcsán – az alapján, amit Mózes első könyve nyitó fejezeteiben olvasunk. Ahogyan együtt tanulmányozzuk Isten
Igéjét e könyv során, meg fogjuk látni, hogy az Úrnak a
reánk vonatkozó, jövőbeli terve egyre érdekfeszítőbbé
válik.
Először is nézzük meg, mit mond a Szentírás arról, hogyan és miért teremtett Isten úgy, ahogyan azt tette.

18

A büszkeség veszélye
Szeretnélek emlékeztetni téged azon tényre, hogy Ádám
és Éva megteremtése Isten alkotói jellegű tevékenységi
programjának már valamelyest a későbbi szakaszában
történt. Isten akkora már megalkotta az angyali lények
dicsőséges seregét – a szeráfokat, kerubokat, arkangyalokat, angyalokat és sok más csodálatos lényt. Ezek között
ott volt a fő arkangyalok egyike is, akit eredetileg Lucifernek hívtak; de kinek neve a lázadása után Sátán lett.
A Lucifer azt jelenti, hogy „fényes, ragyogó, a fénylő”.
A Sátán jelentése: „az ellenfél, az ellenség”.
A Szentírásból tudjuk, hogy Lucifer bukásának oka a felfuvalkodás volt!
A minket valaha is fenyegető, messze a legveszélyesebb
bűn nem más, mint a büszkeség. S ez egy olyan bűn, ami
katasztrofális következményekkel jár. Így vagy úgy, de
ennek mindannyian ki vagyunk téve. Nem kell sok hozzá,
csak annyi, hogy bármely területen való sikerességünk felé
haladva hatalmába kerítsen minket a túlzott öntudat.
Életem ideje alatt már számos olyan szolgálatot láttam,
amely ily módon dőlt romba. Az én személyes imádságom
az, hogy: Uram, akármilyen úton-módon is, de kérlek, őrizz
meg engem a büszkeségtől!
Lucifer azért lázadt fel, mert büszke volt, és sok olyan
dologgal rendelkezett, amelyre túlzottan önérzetes lehetett. Ha már ismered az Ezékiel 28-as fejezetét, akkor tudod, hogy két személyt ír le.
A fejezet első fele Tírusz fejedelmével foglalkozik, míg
a másik Tírusz királyával. Tírusz fejedelme egy emberi
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uralkodó volt, de a Tírusz királya kifejezés a szövegösszefüggésből egy arkangyalra utal – arra, aki egykor Lucifer
volt. Így írja le őt az Ige:
„Ezt mondja az én Uram, az Úr: Te voltál a mintakép,
tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Édenben, Isten
kertjében voltál, mindenféle drágakő borított:
rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír,
karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek
foglalataid, és a rajtad levő vésetek teremtésed napján
elkészültek.”
Ezékiel 28,12-13
Lucifer egy felettébb dicsőséges lény volt, akinek emellett még egy páratlanul megtisztelő pozíció is jutott. A soron következő igevers, mely alább olvasható, ezt állítja
róla: „Te voltál a felkent kérub, aki befedez” – azaz, ő volt
az, aki Isten trónját szárnyaival befedezte. Az Úr az egyik
kérubot különválasztotta arra a feladatra, hogy az Ő trónja
felett terjessze ki szárnyát. S ez a megtiszteltetés Lucifernek adatott.
„Felkent oltalmazó Kérub voltál [szó szerint:
a felkent kérub, aki betakar]; és [úgy] állattalak téged,
hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek közt jártál.
Feddhetetlen voltál útjaidban attól a naptól fogva,
melyen teremtettél, míg gonoszság nem találtatott
benned.”
Ezékiel 28,14-15
Itt volt tehát egy dicsőséges mennyei lény, aki kimondhatatlanul sok bölcsességgel, méltósággal, hatalommal, és
azon egyedüli kiváltsággal bírt, hogy szárnyaival betakar20

hatta Isten trónját. És mégis bűn találtatott benne! Felfuvalkodott, és ez vezetett a bukásához. Kivettetett a
mennyből, Isten jelenlétéből az alsóbb területekre.

Megjelenik a színen az ember
Gondolatban elképzelhetjük, milyen is lehetett az, mikor a Szentháromság három isteni Személye együtt tanácskozott Lucifer bukása kapcsán. Megtárgyalták, milyen
kihatásai lehetnek ezen eseménynek az ember megteremtésének isteni tevékenységére vonatkozóan.
Mivel életem jó nagy részét Afrikában töltöttem, aminek az lett a következménye, hogy sok szempontból már
úgy kezdtem el gondolkodni, mint egy igazi afrikai – azaz,
igen élénk képzelőerővel tudtam megjeleníteni dolgokat.
Valahogyan így képzelem el, hogyan tárgyalhatta meg
az ember megalkotásának folyamatát a SzentháromságIsten: Luciferrel az volt a probléma, hogy túl dicsőséges
volt; túlságosan gyönyörű; túl hatalmas; és túl bölcs. Kezdjük hát most a másik végen: Vegyünk egy olyan valamit, ami
annyira alázatos és jelentéktelen, hogy soha nem fuvalkodhat fel. Port fogunk használni, csakis port. Hozzákeverünk
egy kis vizet, agyagot formázunk, és testet alkotunk belőle.
És elő is állt – az emberi test, melyet Isten alkotott. Egy
tökéletes test – ami csak agyag volt.
Itt, ezen a ponton kezdünk el felfedezni saját magunkkal kapcsolatban valami egészen különlegeset. Ahogy a
Szentírást olvassuk, elkezdjük meglátni, mekkora nagy
értékkel ruházta fel Isten ezt a bizonyos, porból formált,
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csodálatos alkotását: „És monda Isten: Teremtsünk embert
a mi képünkre és hasonlatosságunkra” (1 Mózes 1,26).
Isten Önmagáról többes számban nyilatkozik, ami jó
néhány alkalommal előfordul a Szentírásban. Ez a tény
arról a titokról beszél, hogy Isten hármasságot alkotó, azaz
három Személyből áll, ám mégis Egy. Tehát a következő a
helyzet: mint ahogyan a Biblia felfedi Isten hármassági
természetét – az Atya, Fiú és Szent Szellem (három Személy, de egy Isten) –, úgy az ember hármas természetét is
kijelenti (három alkotóelem, de egy személyiség).
A következő részben megnézzük, hogyan ment végbe
mindez Isten lehelete által; majd átfogó módon, jó alaposan elemezzük könyvünk egészében az emberi természet
ezen aspektusát. Most azonban még csak azt a tényt állapítjuk meg, hogy a Szentháromság-Isten egy három részből álló embert teremtett.
Figyeljük meg még a „hasonlatosságunk” és „képmás”
szavakat is. A „hasonlatosság” szó az ember e hármas természetét írja le. A „képmás” szó héber megfelelője azonban valami egészen másra utal. A modern héberben
ugyanez a szó más köntösben, de újra megjelenik, méghozzá abban a kifejezésben, hogy „fényképezni”. A „képmás” szó tehát a külső kiábrázolásra, megjelenítésre utal.
Az ember külső megjelenésében, a képmásában, volt tehát
valami, ami Istent reprezentálta.
Vannak, akik ezt nehezen tudják elfogadni. De hadd
utaljak arra, hogy amikor Isten megjelent testben, helyénvalónak találta, hogy egy hímnemű emberi lény alakját
vegye fel, és ne pedig egy ökör, bogár vagy madár formáját. Volt valami az ember – a férfi és nő – külső megjelené-
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