
Derek Prince
AZ IGE KIHIRDETÉSÉNEK EREJE



Derek Prince

AZ IGE KIHIRDETÉSÉNEK EREJE

Minden egyes hívőnek
kiváltsága és felelőssége, hogy

Isten Igéjét kihirdesse.

Miskolc, 2013



THE POWER OF PROCLAMATION

Originally published in English by Derek Prince Ministries, Charlotte,
USA - under the title: THE POWER OF PROCLAMATION,

 ISBN 81-87858-41-9 Copyright © 2002 Derek Prince Ministries–
International, All rights reserved.

Hungarian translation is published by permission of Derek Prince
Ministries – International. P.O.Box 19501, Charlotte, North Carolina,

28219-9501 USA. All rights reserved. Copyright © Hungarian
translation 2012. Derek Prince Ministries – USA

A fordítás és a kiadás a Derek Prince Ministries előzetes
engedélyével történt. A könyv bármely részének felhasználásához

vagy sokszorosításához a Derek Prince Ministries előzetes engedélye
szükséges, kivéve a folyóiratokban vagy elemző cikkekben közölt

rövid idézeteket.

A könyvben lévő kiemelések a Szerzőtől.

Fordította:
Szőcs János és Szőcs Zoltán

Borító, tördelés, tipográfia:
Budai Zsolt, Mizsányi László

Fotó: Kovács Péter

Olvasószerkesztés, korrektúra:
Németh Dorina, Pap-Seres Olga

Kiadásért felel: Kovácsné Boros Ilona

ISBN 978-963-89749-0-7

All rights reserved – Minden jog fenntartva.



A szerző a könyvben alapvetően a New King James Version (NKJV)
valamint a New International Version (NIV) idézeteit használja.

A könyv magyarra fordítása során a bibliai idézeteket
a Kiadó engedélyével az alábbi kiadványból vettük át:

Biblia - Egyszerű fordítás fordításTM (EFOTM)
Copyright © 2012 World Bible Translation Center – a Bible League

International egyik részlege.

A könyv szellemi üzenetének pontosabb visszaadása érdekében
az angol szövegben és igeidézetekben előforduló

„Holy spirit”, „Spirit” és „spiritual”szavakat, mindenhol
a „Szent Szellem”, „Szellem”, és „szellemi” kifejezésekkel

adtuk vissza.

Magyarországon kiadja
Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány és

a DPM Magyarország

Bővebb információért kérjük, látogasson el a honlapunkra!

http://www.derekprince.hu
2013.

http://www.derekprince.hu


Tartalomjegyzék

A Kiadó előszava _____________________________13

1. Az Ige kihirdetése_________________________ 15

Mit jelent az Igét „kihirdetni”? ______________17

A kommunikáció erejének
megsokszorozása ____________________________19

Mózes pásztorbotja __________________________22

Az Ige és a Szellem együtt ___________________24

Tanuljuk meg félelemmel tisztelni
Isten Igéjét! ___________________________________29

Az Ige megragadása _________________________32

A hatalom gyakorlása _______________________35

Hogyan győzzük le negatív
gondolkodásunkat? __________________________36

Isten Igéjének kihirdetése,
mint védekezés _______________________________40

Anyagi gondok és egészséggel kapcsolatos
problémák ____________________________________43

Az Ige kihirdetése nemzeti  és nemzetközi
ügyekben _____________________________________47

Amikor az ellenséggel kell
 szembenéznünk______________________________51

Hogyan használjuk ezeket az  igéket? ______56



Isten védelmébe vetett bizalmunk
megvallása ___________________________________57

A megvallások csoportjai témájuk szerint: _61

2. A szerkesztő tanácsai az Ige  kihirdetésének
gyakorlati  alkalmazásához ________________ 63

Készítsd fel a szíved! _________________________64

Az igéket jegyezd meg,
 és elmélkedj rajtuk! _________________________65

Kérd a Szent Szellemet, hogy
vezessen az Ige által _________________________66

Hirdesd ki Isten Igéjét!
Gyakorold a hatalmat!_______________________69

Mikor hirdessük ki az Igét? __________________72

Különböző helyzetek, amelyekben
kihirdetheted Isten Igéjét: ___________________73

3. Kihirdetésre alkalmas igék ______________ 75

Tiszteljük és féljük  az Örökkévalót! ________77

Igazságosság és szentség ____________________82

Egészség és erő _______________________________94

Vezetés, védelem és megőrzés _____________ 100

Amikor Isten beavatkozik
az emberi dolgokba ________________________ 109

Megpróbáltatások idején __________________ 117

Szellemi harc _______________________________ 124



A Megváltás tökéletes! _____________________ 129

Értelmi és érzelmi stabilitás_______________ 135

Istent szolgáljuk! ___________________________ 139

Ami a kereszten történt:
helyettesítés és csere _______________________ 149

Isten védelmébe vetett bizalmunk
megvallása _________________________________ 155

A Könyv Szerzőjéről ________________________ 157

Könyvajánlók ________________________________ 161

Derek Prince Ministries Irodái ___________165

Logos Főiskola ismertetője ________________ 169



AZ IGE KIHIRDETÉSÉNEK
EREJE

Minden egyes hívőnek
kiváltsága és felelőssége, hogy

Isten Igéjét kihirdesse.



13

A Kiadó előszavaKöszöntjük az Olvasót!Örömünkre szolgál, hogy ezt a kivételeskönyvet átnyújthatjuk, mert segíthet abban, hogyIsten Igéjével összhangba kerüljünk - erre pedignagyon is szükségünk van!Ugyanakkor szeretnénk felhívni a KedvesOlvasó figyelmét arra, hogy az Igék megvallásaés kihirdetése nem helyettesíti az istenfélő, oda-szánt és engedelmes életet, s nem használhatóa vétkek, mulasztások és bűnök „ellensúlyozására”!Bármilyen igei megvallás haszontalan, ha az éle-tünk ellentmond annak, amit a szájunkkal kihirde-tünk! Isten Igéje nem választható el Isten szemé-lyétől: Ő mindig azt mondja, amit gondol – és aztteszi, amit mond. Harmóniában lenni Istennel – ezmindennél többet ér, de csak úgy lehetséges,ha ebben is követjük Őt: gondolkozásunk, szavainkés tetteink egyaránt harmóniában vannak azŐ gondolataival, szavaival és tetteivel.Amikor megvalljuk és kihirdetjük Isten be-szédét – egyúttal magunkra is vesszük: ránk isérvényes, bennünket is megmér, sőt megítél az Ige!
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A megvallás és kihirdetés tehát semmikép-pen nem szolgálhatja a saját akaratunk érvényesí-tését. Nem arra való, hogy ezzel a „módszerrel”teljesüljenek a kívánságaink, és nem „varázspálca”,amellyel rövid úton elérhetjük önző céljainkat.Másfelől, talán arra van leginkább szüksé-günk, hogy az Ige megvallása által a saját gondol-kozásunkat egyre jobban hozzáigazítsuk Istengondolataihoz, akaratunkat az Ő akaratához, stb.Mert az általunk kihirdetett Igék a saját lelkünkmélyébe is behatolnak – és elvégzik ott azta „sebészi” munkát, amelyre egyedül Isten elevenés hatékony beszéde képes – ahogyan ezt a Zsidók4,12-13 verse mondja.Derek Prince Ministries
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1. Az Ige kihirdetéseIsten Igéjének kihirdetése által hatalmas erőszabadul fel.Annak ellenére, hogy ez a csodálatos lehető-ség a rendelkezésükre áll, a keresztények közülsokan mégsem tudnak erről. Pedig Isten Igéjea személyes problémáktól a nemzetközi krízisekigminden helyzetbe erőteljesen és hatékonyan betud avatkozni.Miután már megtanultuk, hogyan alkalmaz-zuk Isten Igéjének kihirdetését a saját körülménye-ink között, Isten teremtő és átformáló erejeminden helyzetben felszabadul – függetlenül attól,milyen problémával kell szembenéznünk. Mindenegyes hívőnek kiváltsága és felelőssége, hogy IstenIgéjét kihirdesse.
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Szolgálatom évei során, amikor a feleségem,Ruth, mellettem volt, mindig azzal kezdtem a mon-danivalómat, hogy vele együtt nyilvánosan kihir-dettünk egy-egy igét. Isten megtanított bennünket,hogy mindig így kezdjük a szolgálatot. Fölfedeztük,hogy amikor a kezdés előtt az Igét hittel kihirdet-jük – az hatalmas mértékben megváltoztatja azegész összejövetel szellemi légkörét és az előadónlévő kenet mértékét.A következő ige számomra az egyik legked-vesebb, amelyet sokszor kihirdettünk Ruth-talegyütt. Egyúttal sok tekintetben összegezi enneka könyvnek a mondanivalóját:
„Ahogy az eső és hó leszáll az égből,

és addig vissza nem tér, míg a földet meg nem
öntözi,
termékennyé és gyümölcsözővé teszi,
hogy magot teremjen a magvetőnek,
és kenyeret az éhezőnek,

úgy az én szavam is, amelyet kimondok:
nem tér vissza hozzám dolgavégezetlen,
amíg minden tervem meg nem valósítja,
s mindenben célhoz nem ér.” Ézsaiás 55,1o-11
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Mit jelent az Igét „kihirdetni”?Az angol eredetiben használt „to proclaim”ige egy latin szóból ered, amelynek jelentése: „han-gosan kihirdetni, kikiáltani”. Igen erőteljes szó.Az Újszövetség nyelvében van egy rokonértelmű szó, amely azt jelenti: „megvallani” – va-gyis „ugyanazt mondani”. Nekünk, akik hiszünk aBibliában, a megvallás azt jelenti, hogy mi isugyanazt mondjuk, amit Isten már előzőlegkimondott. Vagyis ilyenkor Isten Igéjét mondjuk:a saját beszédünket harmóniába hozzuk Istenszavával. Így számíthatunk Jézusnak és hatalmánakteljes támogatására.A Zsidókhoz írt levélben (3,1) azt olvassuk,hogy „Jézus a megvallásunk Főpapja”.Ez nagyon lényeges kijelentés!Jézus a Főpapunk: vagyis annak a Főpapja,amit mi megvallunk. Más szavakkal: amikor mi itt,a földön a saját szavainkkal kijelentjük azt, amita Biblia rólunk, mint Jézusban hívőkről mond,akkor Jézust magunk fölött tudhatjuk, mint Főpa-punkat a Mennyben. Ilyenkor – a megvallásunkáltal – Jézus hatalma és áldása működni kezd.Viszont, ha nem szólunk semmit, akkor bizo-nyos értelemben véve elvágjuk és megfosztjuk ma-gunkat Jézus főpapi szolgálatától.
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Ha negatív dolgokat vallunk meg, az mégrosszabb! Ilyenkor – bizonyos értelemben – nega-tív erőket hívunk magunkhoz, hogy vegyenek körülés telepedjenek ránk.A kihirdetés is megvallás, csak még erőtelje-sebb, agresszívebb. Ez már a szellemi hadviselésrőlszól. A kihirdetés által Isten Igéjének hatalma mű-ködésbe lendül egy adott helyzetben: behatola saját életedbe, a gyülekezeted életébe, egy bizo-nyos politikai helyzetbe, akármilyen is legyen aza helyzet. Megszámlálhatatlan sok helyzet van,amelyben szükség van arra, hogy Isten ereje köz-belépjen. Az Ige kihirdetése a leghatékonyabbmódja annak, hogy Isten ereje felszabaduljonés mozgásba lendüljön.A kihirdetés a hírnök feladata. Ez a személyés a feladata manapság ritkán kerül szóba, dea középkorban még ismert volt. Ő volt az, akita király, a herceg, vagy más hatalmasság kiküldöttés felhatalmazott, hogy egy nyilvános helyen azuralkodó rendeletét vagy határozatát kihirdesse.A hírnökök hangosan kiáltva hívták fel az emberekfigyelmét: „Halljátok meg mindannyian!” – azutánkövetkezett a király üzenete. Tehát amikor az em-berek azt hallották: „Halljátok meg mindannyian!”– azonnal tudták, hogy ez a hatalom hangja, ezértmegálltak és figyeltek.
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Az Újszövetségben – bár a legtöbb fordításbólez nem derül ki – amikor az evangélium vagy az Igehirdetéséről van szó, ez a kifejezés szerepel:„kihirdetni” – ahogyan a hírnök közhírré teszi azüzenetét.
A kommunikáció erejének

megsokszorozásaManapság a modern kommunikációs techno-lógiák segítségével, sokkal szélesebb körben hir-dethetjük Isten Igéjét, mint ahogy eddig lehetségesvolt. Több mint ötven éve vagyok bibliatanító, ésmindig úgy éreztem, hogy a Biblia értelmezése ésmagyarázása a feladatom – hogy ezzel segítsekaz embereknek az Írás megértésében.Több mint húsz évvel ezelőtt az Úr a szívem-re helyezte a „kihirdetést”. Éreztem, arra bíztat,hogy lépjek túl a tanítói szolgálaton, és kezdjemgyakorolni a kihirdetést. Az eredmény a rádiósbibliatanítói szolgálatom lett, amely 1979-benAmerikában indult el nyolc állomás adásán keresz-tül. 2002-ben már tíz nyelven sugározták, és ezekaz adások együttesen majdnem az egész világonhallhatók.
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Lényegét tekintve ez a kihirdetés szolgálata.Ez volt a kulcs-ige, amely arra indított, hogyelkezdjem a rádiós szolgálatomat:
„Isten Királyságának örömüzenetét az egész vi-

lágon mindenhol hirdetni fogják. Ez minden nemzet
számára hiteles bizonyíték lesz.

Csak azután érkezik el a vég.” Máté 24,14A jelenlegi korszak nem zárulhat le addig,amíg mi, akik Jézus Krisztus eklézsiájához tarto-zunk, és őróla tanúskodunk, el nem végeztük a fel-adatunkat. Ez a feladat pedig az, hogy azevangéliumot hirdessük az egész világon, ésminden népnek tanúskodjunk Jézusról.Saját tapasztalataimból tudom, milyen ha-talmas ereje van Isten Igéjének. Amikor egyszerű-en, hittel kihirdetjük, a legcsodálatosabb dolgokatvégzi el. Emlékszem egy amerikai hölgy esetére,akiről igazán el lehetett mondani, hogy mindenbenszöges ellentéte volt a keresztényeknek: marxistaés feminista volt, ráadásul leszbikus is. Egyszera dél-kínai tengeren hajózott gonosz társaivalegyütt egy kis hajón. Mikor látták, hogy vihar ké-szülődik, a többiek mondták neki, hogy menjen lea fedélközbe, kapcsolja be a rádiót, és hallgassameg az időjárás-jelentést.
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A hölgy bekapcsolta a rádiót, és történetesenéppen az én rádióműsoromat sikerült elcsípnie,amelyet Manilából, a Fülöp-szigetekről sugároztak.Amit hallott, az elég volt ahhoz, hogy ott rögtön,helyben üdvösségre jusson. Azóta teljesen megvál-tozott, bár éppolyan elszánt és radikális maradt –csakhogy most már Isten követésében.Akkor, ott a hajón nem tanítást hallott, csakegyszerűen az Ige kihirdetését – és az Ige ilyenmunkát végzett benne.




